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Budgetberedning 2020

Samhällsekonomiska
förutsättningar (SKR)

Budgetberedning 2020

BNP-tillväxt
Regeringens prognos från september.
2019

2020

2021

2022

2023

BNP

1,2 (1,2)

–4,9 (–4,2)

4,0 (3,3)

3,8 (3,4)

2,9 (3,3)

Arbetade timmar

–0,3 (–0,3)

–4,3 (–2,4)

3,0 (1,5)

1,8 (1,1)

1,6 (2,1)

Arbetslöshet

6,8 (6,8)

9,0 (9,0)

9,5 (9,0)

8,1 (8,4)

7,1 (7,0)

BNP faller mycket 2020 för att sedan återhämta sig kraftigt 2021-2023.
Arbetade timmar minskar mycket 2020 sedan återhämtning.
Arbetslösheten stiger kraftigt 2020 och toppar 2021
Lågkonjunkturen dröjer kvar till 2023
Osäkerheten i prognoserna är ovanligt stora

Budgetberedning 2020

Skatteunderlag
Skatteunderlagsutveckling, procentuell förändring

2019

2020

2021

2022

2023 2019-2023

SKR, okt

2,8

1,9

1,5

3,5

3,9

14,5

Regeringen, sept

2,9

2,0

2,2

3,6

3,9

15,5

SKR, aug

2,8

2,4

1,3

3,9

4,0

15,2

SKR, april

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

14,8

Regeringens prognos visar något större ökning av skatteunderlaget än SKR:s oktober
prognos över alla år. Den större skillnaden år 2021 beror på att regeringen utgår
från en större ökning av lönesumman då.
I jämförelse med prognosen i augusti räknar SKR med lägre skatteunderlagstillväxt
för hela perioden. Det är framför allt 2020 som reviderats ned, kraftig minskning av
arbetade timmar. Återhämtningen bedöms nu bli mer utdragen. Det beror på nya
bedömningar av ökningen av lönesummorna. 2021 skatteunderlagstillväxten nästan
lika låg som finanskrisens värsta år.
SKR betonar att prognososäkerheten är fortsatt stor och att deras prognos i vissa
delar bygger på antaganden

Budgetberedning 2020

Budgetberedning 2020

Plankalkyl och ekonomiska
förutsättningar för kommande 3 år

Budgetberedning 2020

Plankalkyl 2021-2023
Kalkyl 2021*

Kalkyl 2022*

Kalkyl 2023*

-5 513

-5 721

-5 929

70

140

140

-69

-103

-88

-5 512

-5 684

-5 877

5 739

5 881

6 026

-19

-21

-33

208

176

116

55

114

118

Utrymme

153

62

-2

Nämndernas äskanden utöver det som
avsatts i planen inför 2021

-144

Nämndernas nettokostnader exklusive
finansförvaltning
Effektivisering
Finansförvaltning
Verksamhetens nettokostnader
Intäkter i form av skatteintäkter och
generella bidrag

Finansnetto
Årets resultat
Finansiellt mål
1 % 2021, 2 % 2022-2023

*Plankalkyl 2021-2023, baserad på skatteprognos oktober 2020 och aviserade generella statsbidrag september 2020 och uppdatering av finansförvaltning för pension, finansiella intäkter och
kostnader, preliminärt inför budgetberedningen oktober 2020.

Nämndernas äskande 2021
Belopp
Behov resursfördelningsmodeller
efter ny befolkningsprognos
Avsatt i plan
Netto

82 mnkr
-76 mnkr
6 mnkr

Interna priser och externa avtal
Avsatt i plan
Netto

51 mnkr
-33 mnkr
18 mnkr

Ramtillskott

120 mnkr

Summa

144 mnkr

Äskade ramtillskott 2021
Nämnd

Belopp,
mnkr

Regionstyrelsen

17,5

Nya redovisningsregler 6 mnkr
Regionalt tillväxtarbete 2,5 mnkr
Förstärkta upphandlingsresurser 2,4 mnkr
Digital HR 2 mnkr
IT 2 mnkr
Övrigt 4,6 mnkr

Tekniska nämnden

34,2

Kollektivtrafik 23,5 mnkr
Samhällsbetalda resor 5,0 mnkr
Förstudier 1,0 mnkr
Ökade kapitalkostnader 3,0 mnkr
Övrigt 1,7 mnkr

Miljö- och byggnämnden

4,0

Enhet bygg 1,8 mnkr
Tillsyner PBL 1,0 mnkr
Övrigt 1,2 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden

1,9

Ökad hyra 1,9 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6,2

Vuxkomp 2,2 mnkr
Utbildning nyanlända 3,0 mnkr
Regionalt yrkesvux 1,0 mnkr

Socialnämnden

23

LSS 23,0 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

12,5 + 20

Utomlänsvård 20 mnkr
Förstudier 6,5 mnkr
Paviljonger 4,0 mnkr
Riktat statsbidrag rehakoordinatorer 2,0 mnkr

Överförmyndarnämnden

0,4

Extra kansliresurs

Summa

119,7

Budgetberedning 2020

Investeringar 2021 - 2025
Investeringsbudget och plan utifrån nämndernas äskanden för 5 år
är 2,8 mdr.
Stora investeringar framåt är Alléskolan, korttidsboende Korpen,
nybyggnation av 2 nya äldreboenden, ombyggnad Tingsbrogården
nya lokallösningar på lasarettet, ny gruppbostad

Investeringar 2021-2025
Potter

2021
Budget

2021
ny

2022

2023

2024

2025

45,6

55,1

55,6

55,6

55,6

55,6

55,5

44,5

39,0

71,1

46,6

42,6

231,5

307,1

178,0

201,1

94,6

368,2

Alléskolan

60,0

70,0

0

38,0

0

Korttidsenhet Korpen
Ombyggnad för akuten och
paviljonger

59,3

59,3

0

0

0

23,0

0

0

0

Övriga investeringar
Lokalinvesteringar

140,0

Skola Visborg
Tingsbrogården

25,0

LSS gruppboende

30,0

2 nya äldreboenden

24,0

60,0

60,0

120,0

36,4

37,2

34,2

28,2

28,2

27,2

125.0

124,9

141,9

143,6

132,1

256,0

Avfall

14,2

14,2

13,8

12,3

10,0

8,5

Hamnar
Investeringsbudget
totalt

20,0

11,5

11,0

26,5

40,0

14,5

528,1

594,5

473,5

538,4

407,1

772,7

varav VA och avfall

139,2

139,1

155,7

155,9

142,1

264,6

varav skattefinansierat

388,9

455,4

317,8

382,5

265,0

508,1

IT-investeringar
VA

Ex. mark och stadsmiljö,
gator och vägar

Kostnadsjämförelse

Procentuell avvikelse mot
referenskostnad
Nettokostnadsavvikelse, %
50
39,7

40
30

28,5

28
22,7

20

19,4

27,7

16,3

11,8
10

7,6

6,9

6,1

3,8

0
-1,5
-10

-7,2

-8,7
-12,3

-20
Förskola

Fritidshem

Grundskola
2015

Gymnasieskola Äldreomsorg
2016

2017

2018

Individ- och
familjeomsorg

2019

LSS

Hälso- och
sjukvård

Avvikelse mot referenskostnad, mnkr
39

Förskola
18

Fritidshem

39

Grundskola
15

2019

Gymnasieskola

2018

-58

Äldreomsorg

2017
2016

61

Individ- och familjeomsorg
-39

LSS

70

Hälso- och sjukvård
-100

-50

0

50

100

150

Jämförelse kommungrupp och liknande
kommuner/regioner
20

Förskola

24
38

Grundskola

43
7

Fritidshem

3
3

Gymnasie

27
-122

Äldreomsorg

-142

Insatser för personer med
funktionsnedsättning

-134
-82
41

IFO

30

Hälso- och sjukvård
-200

292

143

-150

-100

-50

0

Kommungrupp/ Vägt medelvärde alla regioner

50
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2020:2
Förslag till beslut

•

Delårsrapporten godkänns

Sammanfattning

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en
delårsrapport i kommunallagen, den nya lagen om kommunal bokföring och
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 166 mnkr (133 mnkr, 2019). Den
huvudsakliga förklaringen till att resultatet i perioden är de ökade generella
statsbidragen samt ersättningen från försäkringskassan för sjuklön. Det
prognostiserade resultatet för helåret är 236 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse
på 160 mnkr jämfört med reviderad budget. Balanskravsresultatet för perioden
uppgår till 169 mnkr efter justeringar. Balanskravsresultatet för helåret beräknas till
194 mnkr. Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en regel om att
ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 21 mnkr. Det är en markant förbättring
sedan föregående prognos då nämnderna prognostiserade en exceptionellt stor
budgetavvikelse på -173 mnkr. För helåret är det fyra nämnder som bedömer att de
inte kommer att klara sin budget.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 232 mnkr varav exploateringsutgifter
ingår med 20 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 516 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,8 procent. Skatteintäkter
och statsbidrag har ökat med 6,7 procent under samma period, vilket helt beror på de
extra statsbidrag som riksdagen beslutade om innevarande år. Nämndernas
nettokostnadsökning i perioden är 4,8 procent.
Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023.
Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnder och
förvaltningar har i sina rapporter analyserat måluppfyllelsen samt beskrivit vilka
aktiviteter man jobbar med för att nå målen. I samband med delårsrapporten ska en
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samlad bedömning göras av huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer
att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.
Eftersom det saknas så många resultat på indikatorerna till målen inom kvalitet och
medarbetare kan inte en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning göras. Ett
av de finansiella målen är uppnådda vid periodens utgång men prognosen är att alla
finansiella mål kommer att vara uppnådda vid årets slut.
Förändring av indikatorer till styrkortsmålen

I samband med delårsrapport 2 har mål 13 kompletterats med indikatorer samt några
mindre justeringar gjorts på redan fastställda indikatorer. Nedan presenteras de
förändringar som gjorts.
Mål 2, Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa
och alla barn har goda uppväxtvillkor
Tidigare beslutad
Ny
Elever i årskurs 2 på gymnasiet som
Elever i årskurs 9 som röker, dagligen,
röker, dagligen, nästan dagligen eller
nästan dagligen eller ibland, andel (%)
ibland, andel (%)
Under våren genomfördes inte planerad undersökning hos elever i åk 2 på gymnasiet
på grund av pandemin. Detta innebär att resultat på tidigare beslutad indikator först
finns år 2022. Av denna anledning ändras elevgruppen till elever i årskurs 9 där
resultat för 2018 finns tillgängliga och resultat för år 2020 finns vid årets slut.
Indikatorns resultat förväntas fortsatt ge en bild av barn och ungas levnadsvanor och
uppväxtvillkor.
Mål 6, Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över
hela ön
Tidigare beslutad

Ny

Antagna detaljplaner för
bostadsändamål, antal

Antal bostadsenheter i under året
antagna detaljplaner, antal

Efter inspel från politiken ändras tidigare beslutad indikator till att istället mäta antal
bostadsenheter i under året antagna detaljplaner. Den nya indikatorn förväntas ge en
tydligare bild av vilka förutsättningar som finns för ett offensivt bostadsbyggande
över hela ön.
Mål 13, Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Tidigare beslutad

Ny

Fastställs våren 2020

Team effektivitetsindex

Fastställs våren 2020

Ledarskapsindex

Fastställs våren 2020

Engagemangindex

Fastställs våren 2020

Hållbart medarbetarindex

Indikatorer för mål 13 utgörs av medarbetarenkätens olika index. Sammantaget
kommer dessa index att visa i vilken grad Region Gotland präglas av en tillitsbaserad
kultur och om vi rör oss i rätt riktning. Framöver kan ovan indikatorer bytas ut mot
andra då nya frågor är framtagna till medarbetarenkäten vars syfte är att fånga Region
Gotlands resa mot en tillitsbaserad kultur utifrån identifierade utvecklingsområden.
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Mål 14, Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete
Tidigare beslutad

Ny

Heltidsanställda av samtliga
tillsvidareanställda, andel (%)

Heltidsanställda av samtliga
månadsavlönade, andel (%)

Arbetad mertid hos tillsvidareanställda
och visstidsanställda (antal timmar)

Arbetad mertid hos månadsavlönade
(antal timmar)

Arbetad övertid hos tillsvidareanställda
och visstidsanställda (antal timmar)

Arbetad övertid hos månadsavlönade
(antal timmar)

Region Gotland behöver använda samma begrepp för gruppen tillsvidareanställda
och visstidsanställda som bland annat Sveriges Kommuner och Regioner. Detta har
blivit extra tydligt i samband med införandet av beslutsstödet. Av denna anledning
byter ovan indikatorerna från att använda begreppen tillsvidareanställda och
visstidsanställda till månadsavlönade. Förändringen innebär ingen skillnad i vilka
anställda som ingår i måttet.
Gällande indikatorn som mäter heltidsanställda av samtliga tillsvidareanställda utökas
mätningen till att mäta heltidsanställda av samtliga månadsavlönade. I analysen av
resultatet bryts månadsavlönade ner i tillsvidareanställda och visstidsanställda.
Mål 15, Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Tidigare beslutad

Ny

Chefer inom Region Gotland som
skattar sin kompetens inom
arbetsmiljöarbetet som god, andel (%)

Chefer inom Region Gotland som
skattar sin kompetens inom
arbetsmiljöområdet som god, andel (%)

För att använda samma begrepp i indikatorn som i arbetsmiljö- och hälsopolicyn
ändras arbetsmiljöarbetet till arbetsmiljöområdet.
Ärendebeskrivning

Region Gotland är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR),
skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport)
för verksamheten från årets början. Rapporten ska omfatta minst 6 och högst 8
månader av ett räkenskapsår.
Region Gotland gör 2 delårsrapporter. Delårsrapport 2 är den rapport som är
upprättad enligt kraven i LKBR. Rapporten omfattar perioden januari-augusti.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska grundas på det ekonomiska resultatet och
uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.
Bedömning

I delårsrapport 2 följs regionfullmäktiges nya mål för perioden 2020-2023 upp för
första gången. Många aktiviteter pågår i nämnderna samtidigt som flera aktiviteter
skjutits fram på grund av pandemin. Det finns nämnder som enligt sin beslutade
verksamhetsplan inte prioriterat att arbeta mot samtliga mål inom målområdena
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medarbetare och kvalitet och det måste förändras. Målen i perspektivet verksamhet
är Region Gotlands mål för god ekonomisk hushållning och de kan inte prioriteras
bort. Det saknas resultat för perioden på de flesta indikatorer eftersom många
resultat kommer från undersökningar som genomförs under hösten eller där statistik
presenteras årsvis i början av året. Det går därmed inte att bedöma om god
ekonomisk hushållning uppnåtts. När det gäller de finansiella målen bedöms alla mål
vara möjliga att uppnå vid årsskiftet, dock inte i perioden då endast resultatmålet är
uppfyllt.
Även om ekonomin för 2020 ser bra ut så är det ekonomiska läget för regionen
framåt osäkert. Det samhällsekonomiska läget är osäkert på grund av pandemin och
de statsbidrag som regeringen och samarbetspartierna beslutat om är för kortsiktiga
för att ge trygga planeringsförutsättningar. Det finns fortfarande för många riktade
statsbidrag och de nya generella bidrag som tillförs finns bara 2021 och 2022 därefter
finns inga beslut. Det är också problematiskt att nämnderna totalt inte har ett resultat
i nivå med budget. En stabil ekonomi innebär att den ordinarie verksamheten ryms
inom det utrymme som utgörs av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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1 Sammanfattning
Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023. Målen
är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnderna har antagit verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål nämnden arbetar mot under året, grunden är att alla mål
gäller alla nämnder. Utifrån målen tas prioriterade aktiviteter fram som ska genomföras under året och vars syfte är att bidra till ökad måluppfyllelse. I den här rapporten är det första
gången de nya målen följs upp. Då de allra flesta indikatorer inte har några delårsresultat
för 2020 är fokus i delårsrapporten på vad som görs samt behöver göras för att öka
måluppfyllelsen. I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras av
huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är
uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda. Eftersom det saknas så många resultat på
indikatorerna till målen inom kvalitet och medarbetare kan inte en samlad bedömning av
god ekonomisk hushållning göras. Ett av de finansiella målen är uppnådda vid periodens
utgång men prognosen är att alla finansiella mål kommer att vara uppnådda vid årets slut.
Både Region Gotlands verksamheter samt de vi är till för har under delårsperioden påverkats av pandemin. Verksamheter har behövt ställa om och arbetssätt förändrats. Samverkan
har stärkts och gett en positiv effekt på lärande och utveckling över gränserna. I vissa fall
har planerad verksamhet fått stå tillbaka då prioriteringar gjorts för uppdrag i samband med
pandemin. Detta uppmärksammas även i analysen av styrkortsmålen där flera prioriterade
aktiviteter för ökad måluppfyllelse skjutits fram.
Det ekonomiska resultatet i perioden för den kommunala koncernen uppgår till 219 mnkr.
Det ekonomiska resultatet i perioden för regionen uppgår till 166 mnkr (133 mnkr, 2019).
Jämfört med motsvarande period föregående år är regionens resultat därmed 33 mnkr
högre. Den huvudsakliga förklaringen är de ökade generella statsbidragen samt ersättningen
från försäkringskassan för sjuklön. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 169 mnkr
efter justeringar.
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Det prognostiserade resultatet för helåret i den kommunala koncernen är 273 mnkr. Det
prognostiserade resultatet för helåret i regionen är 236 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 160 mnkr jämfört med reviderad budget. Det är en mycket stor förändring jämfört
med föregående prognos från april då årsresultatet prognostiserades till endast 11 mnkr.
Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 194 mnkr. Nämnderna redovisar i sina
prognoser ett samlat underskott på -21 mnkr jämfört med budget. Det är en markant förbättring sedan föregående prognos då nämnderna prognostiserade en exceptionellt stor
budgetavvikelse på -173 mnkr. Det beror till viss del på att några nämnder beviljats tilläggsanslag på 32 mnkr för att kompensera för effekter av pandemin men det beror också på att
kostnaderna i verksamheten inte blivit lika stora som befarat. För helåret är det fyra nämnder som bedömer att de inte kommer att klara sin budget.
Investeringsutgifterna uppgår till 232 mnkr varav exploateringsutgifterna uppgår till 20
mnkr. Flera stora projekt har pågått under året såsom VA-ledning södra linan, vattenreservoar Lickershamn, Gråboskolans kök, reservkraftverk på lasarettet med flera.
Sjuktalet för perioden uppgår till 6,9 % att jämföra med föregående period på 6,0 %. Sjuktalet uppfyller inte målnivån. Under januari och februari 2020 sågs en positiv trend med
minskade sjuktal jämfört med samma period föregående år. I samband med utbrottet av
covid-19 ökade sjuktalet markant med en skillnad på drygt 3 procentenheter från föregående år. Antal anställda uppgår till 6 595 vilket är 50 fler än föregående år.
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2

Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut,
men innan delårsrapporten upprättats. Avsnittet delas upp mellan händelser som uppkommit med anledning av pandemin samt övriga händelser.
2.1.1

Händelser som uppkommit med anledning av pandemin

Både Region Gotlands verksamheter samt de vi är till för har under delårsperioden påverkats av pandemin. Verksamheter har behövt ställas om och arbetssätt förändrats. Resor har
ställts in och planerade utbildningar skjutits på eller genomförts digitalt. Samverkan har
stärkts och gett en positiv effekt på lärande och utveckling över gränserna. I vissa fall har
planerad verksamhet fått stå tillbaka då prioriteringar gjorts för uppdrag i samband med
pandemin.
Ökad digital kompetens

Generellt kan sägas att användningen av och kunskapen kring digitala kommunikationskanaler och digitala arbetssätt har ökat och många medarbetare har arbetat hemifrån i de fall
arbetsuppgifterna gjort det möjligt. Användningen av Skype för företag har bland annat
ökat från att under januari i snitt ha 100 unika användare/dag till att i september i snitt ligga
på 1 000 unika användare/dag.
Arbetet inom hälso- och sjukvården

Pågående pandemi har under stora delar av året förändrat förutsättningarna och prioriteringarna för hälso- och sjukvården. Våren präglades av omfattande förberedelser gällande
lokaler, skyddsmaterial, utrustning, bemanning, utbildning med mera. Den 13 juni hävdes
reserestriktionerna till Gotland, vilket utmanade verksamheten ytterligare. Den 16 juni påbörjades PCR provtagning för vård- och omsorgspersonal och den 1 juli även för allmänheten inklusive besökare på ön. Till om med vecka 33 har drygt 5 500 PCR-tester genomförts och 3,5 procent har varit positiva. Totalt har 18 personer vårdats på sjukhuset, varav 7
på IVA. Totalt sett har 6 personer avlidit.
Sommaren blev dock bättre än vad som befarats. Antalet covid-19 smittade per vecka har
under sommaren ökat, men det är ett fåtal personer som har behövt sjukhusvård. För att
bibehålla bästa möjliga beredskap så har alla utomlänspatienter skickats hem så snart det
har varit möjligt och mottagande regioner har enligt uppgift skött detta mycket bra.
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Pandemin försenar framtidens vårdinformationsmiljö

Region Stockholm och Region Gotland har avbrutit upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö på grund av den pågående pandemin. Redan tidigare hade anbudstiden
förlängts från maj till augusti, men i augusti avbröts upphandlingen helt. Dock kvarstår den
strategiska inriktningen kring att utveckla och modernisera vårdinformationsmiljön, men
att istället se över hur detta kan ske inom ramen för nuvarande journalsystem som kommer
att behållas under en lång tid framöver.
Arbetet inom socialtjänsten

Inom socialförvaltningens verksamheter har bland annat äldre personer och personer i riskgrupper tvingats isolera sig. Försörjningsstödet har ökat och till viss del kan man se koppling till pandemin och dess konsekvenser. Det finns också en oro för hur barn och vuxna
drabbas i en svårare vardag. Det kan handla om psykisk ohälsa eller våld i nära relationer.
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Både när det gäller hemtjänst och särskilda boenden har pandemin genererat minskat tryck
och färre ansökningar. Det gäller även tillfällig vistelse, det vill säga personer från andra
kommuner som vill ansöka om tillfällig hemtjänst på Gotland. Under våren stannade en del
deltagare inom daglig verksamhet hemma av oro för smitta. Efter sommaren har fler personer valt att gå tillbaka till sina verksamheter. Daglig verksamhet har även i flera fall ställt om
sin verksamhet för att hjälpa till under pandemin. Man har bland annat tillverkat skärmar
till äldreboenden och levererat skyddsmaterial.
Utbildning på distans

För att minska smittspridningstakten av covid-19 togs den 17 mars beslut om en övergång
från skolförlagd undervisning till fjärrundervisning för samtliga elever på Wisbygymnasiet.
Skolledningen hade redan i februari tagit fram en pandemiplan att arbeta efter vid en eventuell stängning. Dagarna innan beslutet var kritiska på grund av eskalerande sjuktal. Sista
eftermiddagen var närmare 500 elever sjukanmälda på grund av direktiven att stanna
hemma även vid små symtom. Omedelbart efter övergången var frånvarotalen åter på normala nivåer. Även inom vuxenutbildningen har all undervisning bedrivits på distans i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Vissa undantag har gjorts för praktiska
moment och elever i behov av stöd. Detta har inneburit en mycket stor omställning för såväl elever, medarbetare och skolledning.
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Stödpaket
Under våren presenterade Region Gotland flera stödpaket för att stötta civilsamhälle och näringsliv på Gotland. Bland åtgärderna kan nämnas:



Förlängda betalningstider på avgifter inom Vatten- och Avlopp, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa samt
brandtillsyn.



Temporärt verksamhetsbidrag till Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau.



Erbjudande om hjälp med anstånd och upprättande av avbetalningsplan.



Inrättande av en företagsjour som fick till uppgift att stödja och stötta företag kring
frågor både med anledning av de åtgärder regionen vidtar men framförallt att ledsaga kring de förslag som Sveriges riksdag och regering kom med.



Förlängning av tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så var möjligt.



Förlängda betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.



Gratis markupplåtelse för uteserveringar året ut.



Två timmar gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum sommaren ut.



Kupongsystem där våra gymnasieelever kunde köpa lunch hos restauranger för att
både ge stöd till familjer och gotländsk restaurangnäring.



Lokala åtgärder till kultur samt fritids- och idrottssektorn



Förstärkta folkhälsoåtgärder som exempelvis förstärkt samtalsstöd i primärvården,
förstärkning av den öppna ungdomsverksamheten, förstärkt budget- och skuldrådgivning och utökat antal kommunala ferietjänster.

Trängseltillsyn

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Lagen innebär att kommunerna ansvarar för
tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska
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riskerna för smittspridning av covid-19. För exempelvis enhet alkohol- och livsmedel inom
Region Gotland har sommarens trängseltillsyn dominerat arbetet då trängselläget på Gotland under framförallt vecka 29 och 30 gjorde att i princip allt annat fick prioriteras bort
under perioden, vilket har påverkat årets kontrollmål negativt.
Almedalsveckan 2020 ställdes in

Med anledning av pandemin och dess verkningar på samhället, tog huvudarrangörsgruppen
för Almedalsveckan ett enhälligt beslut att ställa in Almedalsveckan 2020. Mot bakgrund av
folkhälsomyndighetens rekommendationer, ansåg arrangören att det var en omöjlighet att
genomföra arrangemanget. Beslutet togs av huvudarrangörsgruppen i samråd med Region
Gotland och de åtta riksdagspartierna
Vårens budgetberedning flyttas fram till hösten

Vanligtvis brukar Region Gotlands budget beslutas i juni. Med anledning av pandemins
verkningar på hela samhället samt osäkerheten under våren kring hur pandemin kommer
att påverkar såväl samhällsekonomi, skatteintäkter och de insatser som regionen behöver
göra, flyttades budgetberedningen fram.
2.1.2

Övriga händelser

Nya akuten-projektet stoppas

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att stoppa projektet Nya Akuten i dess nuvarande form. I samband med beslutet gav nämnden förvaltningen två uppdrag. Ett var att
genomföra en större utredning av behandlingsbyggnaden, hus 23, där framtida funktion,
flöden och lokalbehov ska utredas samt att tillgodose delar av de identifierade behoven, för
akutmottagningen genom tillfälliga och utökade lokaler. Den tillfälliga lösningen ska hålla
under den tid då utredningen och eventuell tillbyggnad pågår, det vill säga en tidshorisont
på någonstans runt 10 år. Målsättningen är att akutmottagningens långsiktigt temporära lokaler ska tas i bruk i juni 2021.
Första linjen firade ett år

Mottagningen Första Linjen firade ettårsjubileum i april. Då hade mottagningen haft kontakt med 560 barn och unga under ett år. Första linjen startades för att kunna ge snabb
hjälpt till unga som mår psykiskt dåligt och till deras familjer. Verksamheten, som är ett
samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, har fått fina omdömen.
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Barnrättslagen

Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen i svensk lag i form av Barnrättslagen.
Överlag kan arbetet med att inkorporera Barnrättslagen i Region Gotlands olika verksamheter beskrivas utifrån spåren kunskapsutveckling, interna processer samt verksamhetsutveckling. Avseende kunskapsutveckling så rapporterar merparten av nämnderna, i linje med
utpekat fokus, att insatser genomförts. Det rör sig både om övergripande barnrättsutbildningar (exempelvis från SKR) och i förekommande fall av mer verksamhetsspecifika kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis har inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen flera
verksamheter fokuserat på att öka både delaktighet och informationstillgång för barn i kontakt med vården. Generellt ska dock framhållas att pågående pandemi har förändrat möjligheterna att genomföra utbildningar, vilket flera nämnder även påpekar. De nya metoder
som utarbetats, exempelvis ett material för arbetsplatsträffar, indikeras fortsätta under hösten och därefter.
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I fråga om interna processer så rapporterar flera verksamheter att processer och rutiner för
att tillvarata barnrättsperspektivet redan finns på plats. Detta till följd av tidigare inriktningsbeslut eller av verksamhetens natur. Emellertid pågår även på flera håll arbete med att
se över rutiner och stödsystem för tjänsteutövning i syfte att tydligare belysa barnrättsperspektivet. Här bör arbetet inom socialförvaltningen särskilt nämnas. Införandet av Barnrättslagen drivs här både genom ett grundligt genomförandeprogram, och en resurssatt
struktur.
Avslutningsvis rörande verksamhetsutveckling kan nämnas att strukturerade ansatser att
tillvarata barnens egna perspektiv i förekommande fall finns eller är under utveckling. Det
är dock tydligt att den processen inte kommit lika långt överallt och att fortsatt kunskapsutveckling, stöd och samverkan kommer behövas även framöver.
Vattenförsörjning

Den första april i år lades ett bevattningsförbud för många abonnenter på Gotland som är
kopplade till regionens vattenledningsnät. Bland annat lägre förbrukning än väntat samt att
bräckvattenverket på södra ön nu är i drift gjorde att regionen upphävde bevattningsförbudet på hela ön från den 1 september. Antalet dagar med bevattningsförbud på Gotland blev
samma som för året 2019.
Ledningsnätet från Burgsvik till Klintehamn är numera driftsatt och spillvatten pumpas
från Burgsvik till Klintehamn avloppsreningsverk. En delvis ombyggnad av avloppsreningsverkets kväverening pågår för optimal drift. Mölner vattentorn är färdigrenoverad och
dricksvatten från södra Gotlands bräckvattenverk distribueras från Kvarnåkershamn till
Burgsvik, Hemse och till norr om Klintehamn samhälle. Området från Hemse till Ljugarn
via Stånga och Garda får ännu endast grundvatten. Färdigställande av bräckvattenverket
pågår innan det kan producera med medeldygnsproduktion på 5 000 kbm per dygn.
Framtidens förskola och grundskola
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Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Detta som en del av regionens effektiviseringsprogram
för åren 2020–2022. Den första delen av utredningen av framtidens förskola och grundskola blev klar under våren. Den bestod av en nulägesbeskrivning som ska ligga till grund
för ett förslag på ny förskole- och grundskoleorganisation. I nulägesrapporten beskrivs den
nuvarande grundskoleorganisationens för- och nackdelar, prognoser på barn- och elevtal,
den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultat, resurser inom barn- och elevhälsan, lokalkapacitet och behov av lokalåtgärder, skolskjutsbehov och elevernas resande
för att få undervisning i andra skolor, kostnadsutvecklingen och de kostnadsavvikelser som
finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner med mera.
Bakgrunden till utredningen är att grundskolan behöver förändras för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera. I uppdraget
ingick även att ta fram ett förslag på organisation för för- och grundskolan utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet, men med minst
bibehållen kvalitet i verksamheten. Förslaget i sin helhet finns nu tillgängligt för alla att ta
del av. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i ärendet i november och regionfullmäktige
i februari 2021.
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Komvux

Särskild utbildning för vuxna blev en del av komvux från 1 juli 2020. Det nya namnet är
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. I samband med detta kompletterades
de övergripande målen för komvux med två punkter från 1 juli 2020. Dessa är att komvux
ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning samt att komvux ska utgöra en bas
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.
Förväntad utveckling

I förvaltningsberättelsen ska upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning lämnas. Målen för
god ekonomisk hushållning är de mål som finns angivna i koncernstyrkortets verksamhetsperspektiv. Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en
verksamhet där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom
ekonomiskt givna ramar.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning

Region Gotlands rekryteringsutmaning utmärker sig som ett av de svåraste i landet. Den
arbetsföra befolkningen minskar samtidigt som både andelen äldre och andelen barn ökar.
Kompetensförsörjningen inom både skolan och vården är en av de absolut viktigaste frågorna under kommande år. Inom skolan har kompetensförsörjningen även påverkan på likvärdigheten. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå
målen så är kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet i skolan. För att mildra
effekterna av bristen på utbildade lärare kommer arbetsmiljöfrågorna vara än mer i fokus
kommande år. Skola måste bli en mer attraktiv arbetsplats, både för att attrahera unga människor att utbilda sig till lärare men också för att behålla de lärare vi har i yrket.
Ny regional utvecklingsstrategi (RUS)

Hur ska det vara att bo, leva och jobba på Gotland 2040? Under våren har ett förslag till ny
regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland tagits fram. Under perioden mars – maj
2020 har förslaget varit ute på remiss. Nu pågår bearbetning av det slutliga förslaget som
enligt tidplan ska antas av regionfullmäktige i december 2020. För att nå målen behövs en
tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett gemensamt ansvarstagande för Gotlands utveckling. Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att
leda och samordna insatser för genomförandet av RUS. Alla aktörer kan inom ramen för
sina ordinarie aktiviteter och verksamheter styra mot målen. Den nya regionala utvecklingsstrategin kommer att ligga till grund för utveckling av Region Gotlands styrmodell.
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Digitalisering framåt

Digitaliseringen har tagit stora kliv och behovet av digitala lösningar kommer att växa. Det
handlar om att ställa om arbetssätt och teknik för att kunna arbeta hemma, samarbeta digitalt, skapa digitala mötesplatser och också att dela arbetsytor. Digitalisering är ett sätt att
driva verksamhetsutveckling inom Region Gotland. Allt ställer stora krav på infrastruktur
och programvarumässiga lösningar.
Ökad efterfrågan på utbildning, vägledning och unga i arbete

En konsekvens av stigande arbetslöshet är att efterfrågan och behov av samtliga Vuxenutbildningens utbildningar kommer att öka ytterligare, detta i kombination med att Komvux
övergripande mål har kompletterats från 1 juli 2020.
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Antalet SFI-elever har fortsatt att öka och just nu finns inte något som tyder på en minskning. Om fler gotlänningar studerar på distans kommer trycket på exempelvis tentamensservice att öka. Flera av eleverna har studiesvårigheter vilket även innebär att pedagogiskt
stöd förutspås att öka, liksom trycket på studie- och yrkesvägledning.
Vidare kommer det råda ett fortsatt fokus på unga vuxna som varken arbetar eller studerar,
då denna målgrupp utifrån verkningarna av pandemin har det än svårare att nå arbetsmarknaden. Verksamheten har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om extramedel
för unga i arbete som innebär att unga inom det kommunala aktivitetsansvaret eller som
under våren 2020 avslutat sina gymnasiestudier kan erbjudas arbete internt inom regionens
egna verksamheter upp till max 4 månader.
Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan fortsätter öka i samhället och även antalet orosanmälningar. Grundskolan har ett ökat antal elever med antingen psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ibland hänger det samman. Det här är oroande, framförallt för eleven
själv. Den stress det ofta är för dessa elever att delta i skolans arbete får ofta effekt på
trygghet och studiero för eleven själv och hens klasskamrater. Fortsatt utveckling av insatser inom Region Gotlands verksamheter kommer att behövas.
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska regionfullmäktige ta beslut om riktlinjer för att säkerställa god
ekonomisk hushållning. De ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och även mål för verksamheten. Tillsammans utgör visionen, värderingarna, verksamhetsidén samt målen inom verksamhetsperspektivet i styrkortet det som
definierar hur regionen ska uppnå God ekonomisk hushållning. Målen inom samhällsperspektivet är mer en målsättning för hur regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela
Gotland i samverkan med andra aktörer.
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Strategisk plan och budget för året är regionfullmäktiges verktyg för att styra och planera
verksamheten i syfte att säkerställa god ekonomisk hushållning. I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras om huruvida målen för god ekonomisk hushållning
kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.
I delårsrapport 2 är det första gången de nya målen följs upp. Många aktiviteter pågår inom
målområde kvalitet och medarbetare samtidigt som vi ser att flera prioriterade aktiviteter
skjutits fram på grund av rådande pandemi. Det finns även nämnder som enligt sin beslutade verksamhetsplan inte prioriterat att arbeta mot samtliga mål inom målområdena medarbetare och kvalitet och det måste förändras. Det saknas resultat i perioden för de flesta
indikatorer till målen för god ekonomisk hushållning. Inom målområde medarbetare grundar sig resultaten på indikatorerna från medarbetarundersökningen som kommer att genomföras under hösten. Inom målområde kvalitet presenteras de flesta resultaten senare
under året. Ett av de finansiella målen är uppnådda vid periodens utgång. Det är dock positivt att prognosen pekar på att alla finansiella mål kommer att vara uppnådda vid årets slut.
Utifrån de resultat som finns tillgängliga i nuläget går det inte att göra en samlad bedömning av om god ekonomisk hushållning uppnåtts i perioden.

9 (59)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

2.3.1

Resultat i perioden

Resultatet i perioden uppgår till 166 mnkr (2019: 133 mnkr). Jämfört med motsvarande period föregående år är resultatet 33 mnkr högre. Verksamhetens intäkter är i princip oförändrade jämfört med motsvarande period förra året. Intäkterna har endast ökat med 0,7
procent. Försäljning av varor och tjänster är 23 procent lägre och avgifter och taxor är 10
procent lägre. Det är en effekt av pandemin. I gengäld har riktade statsbidrag ökat med 20
procent. Statsbidragen från skolverket har ökat med 32 procent. Till följd av pandemin har
regionen fått ersättning från försäkringskassan för sjuklön för månaderna april-juli motsvarande 38 mnkr.
Verksamhetens kostnader har ökat med 3,4 procent. Löner och sociala avgifter har ökat
med 3,5 procent. I lönekostnaderna ingår beräknade upplupna löner för de avtal som inte
är färdigförhandlade. Kostnaderna för hyrpersonal har ökat med 13 procent medan kostnader för konsulter minskat med 9,2 procent. Sammantaget har arbetskraftskostnaderna ökat
med 3,6 procent motsvarande 84 mnkr. Kostnader för förbrukningsmaterial har ökat med
5,8 procent. En del av den ökningen kan kopplas till pandemin. Kostnader för resor har
däremot minskat med 10,9 procent som en effekt av restriktionerna på grund av pandemin.
Avskrivningarna har ökat med 11,7 procent. Orsaken är stora investeringsutgifter. Förra
årets investeringsvolym var 497 mnkr. Även övergången till komponentredovisning påverkar avskrivningarnas ökning.
Skatteintäkterna uppvisar endast en svag ökning på 0,7 procent jämfört med samma period
förra året. Skatteunderlaget utvecklas svagt och skatteavräkningarna prognostiseras att bli
negativa för 2019 och 2020 vilket påverkar resultatet för 2020. Skatteprognosen från SKR i
augusti avseende 2020 har ändå förbättrats avsevärt, 85 mnkr, jämfört med SKR:s aprilprognos. Intäkter från generella statsbidrag har ökat med 23,9 procent. Den stora ökningen av
de generella statsbidragen beror de extra statsbidrag som beslutats under våren. I perioden
uppgår de extra statsbidragen till 110 mnkr. Sammantaget har skatteintäkter och generella
statsbidrag ökat med 6,7 procent motsvarande 236 mnkr.
Finansnettot uppgår till -35 mnkr. I jämförelse med motsvarande period föregående år är
det en försämring med 49 mnkr. Det beror främst på att aktiemarknaderna gick starkt 2019
och att pandemin skapade ett kraftigt och snabbt börsfall i februari och mars i år som
tvingade fram anpassningar i pensionsmedelsportföljen. I periodresultatet ingår realiserade
förluster med 20 mkr. Orealiserade vinster och förluster uppgår till 3 mnkr netto.
Delårsresultatet påverkas också av att efter sommaren är skulderna för ferielön och upphållslön reglerade. Även semesterlöneskulden har minskat till följd av uttagen semester. Totalt påverkar detta periodresultatet med lägre kostnader på 43 mnkr.
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Periodresultatet exklusive jämförelsestörande poster, i form av reavinster samt realiserade
och orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar, uppgår till 178
mnkr (2019: 108 mnkr).
Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 169 mnkr (2019: 114 mnkr) efter justering av
reavinster samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari - augusti är 80 mnkr (2019: 25 mnkr).
Alla nämnder utom en klarar budget i perioden. Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr.
2.3.2

Prognos

Det prognostiserade resultatet för helåret är 236 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse
på 160 mnkr jämfört med reviderad budget. Det är en mycket stor förändring jämfört med
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föregående prognos från april då årsresultatet prognostiserades till endast 11 mnkr. I april
rådde mycket stor osäkerhet om pandemins effekter på intäkter och kostnader. Sedan föregående prognostillfälle har osäkerheten minskat något. Det har kommit en ny skatteprognos med betydligt bättre utfall för 2020 men inte så stora förändringar för 2021 och 2022.
Nämnderna har förbättrat sin prognos från -173 mnkr till -21 mnkr. Det beror till viss del
på att några nämnder beviljats tilläggsanslag på 32 mnkr för att kompensera för de stimulansåtgärder som vidtagits med anledning av pandemin och som medfört merkostnader eller uteblivna intäkter i dessa nämnder. Det beror också på att kostnaderna för pandemin
inte blivit lika stora som befarat.
För finansförvaltningen innebär prognosen en positiv budgetavvikelse på 184 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har en positiv budgetavvikelse på 130 mnkr. Vinster
från fastighetsförsäljningar har en positiv budgetavvikelse på 41 mnkr. I jämförelse med föregående prognostillfälle så har finansförvaltningens årsprognos förbättrats med 113 mnkr
och beror i huvudsak på att skatteintäkterna förbättrats i SKR:s augustiprognos. Finansnetto har en prognostiserad negativ budgetavvikelse på 7 mnkr. Prognosen för finansnettot
utgår från utfallet och kan förbättras om aktiemarknaderna fortsätter sin återhämtning och
uppgång under hösten.
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Diagram 1: Periodresultat, årsresultat och balanskravsresultat 2016-2020, mnkr

Nämndernas prognos
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Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på -21 mnkr jämfört med budget. Det är en markant förbättring sedan föregående prognos då nämnderna prognostiserade en exceptionellt stor budgetavvikelse på -173 mnkr. Av förbättringen på 152 mnkr
förklaras 32 mnkr av att flera nämnder beviljats tilläggsanslag med anledning av pandemin.
För helåret är det fyra nämnder som bedömer att de inte kommer att klara sin budget.
Nämnderna har sammantaget inte klarat att hålla budget under samtliga år de senaste fem
åren. Under 2017 klarade nämnderna nästan sin budget.
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Diagram 2: Nämndernas budgetavvikelse netto 2016-2020, mnkr

Samtliga nämnder har förbättrat sin prognos i jämförelse med föregående prognos i aprilrapporten. Regionstyrelsen har höjt sin prognos med 4 mnkr till 8 mnkr. Överskottet är
hänförligt till regionstyrelseförvaltningen och politikerorganisationen. Räddningstjänsten
har ett beräknat underskott på 3 mnkr som ligger kvar från föregående prognos. Regionstyrelseförvaltningens prognostiserade resultat beror främst på tillfälligt överskott i kapitalkostnadsbudgeten, överskott av driftmedel för förstudier exploatering, samt erhållet statsbidrag för sjuklöner. Utöver detta har resultatenheterna överskott; måltid till följd av överkompensation för gymnasieluncherna och försörjningen i huvudsak beroende på överskott
vid försäljning av bilar. Sedan föregående prognostillfälle har regionstyrelsen fått tilläggsanslag på 5,3 mnkr för politiskt beslutade åtgärder med anledning av pandemin. Totalt har
regionstyrelsen fått tilläggsanslag på 10,3 mnkr.
Tekniska nämnden har förbättrat sin prognos med 44 mnkr men årsprognosen bedöms
ändå bli -21 mnkr. Nämnden har fått tilläggsanslag med 23,7 mnkr, dels för ökade kostnader för nytt kollektivtrafikavtal dels för intäktsbortfall för parkering och markupplåtelser.
Nämndens prognos påverkas i hög grad av pandemin med totalt -21,1 mnkr i minskade intäkter på grund av minskat resande inom kollektivtrafiken och inom hamnverksamheten.
Lägre intäkter inom VA-verksamheten till följd av lägre vattenförbrukning samt intäktsbortfall på grund av den inställda Almedalsveckan.
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Miljö- och byggnämnden har en resultatprognos på -2 mnkr. Budgetavvikelsen beror lägre
intäkter än budgeterat. Bygglovsintäkterna har en budgetavvikelse på -3,3 mnkr. Nämnden
fick ett tilläggsanslag på 0,5 mnkr för att täcka intäktsbortfall för tillsyner. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten bedömer trots det att budgetavvikelsen för intäkterna kommer att bli
negativ.
Barn- och utbildningsnämndens prognos har förbättrats med 6 mnkr sedan föregående
prognostillfälle och uppgår till 13 mnkr. Prognosen för intäkterna har förbättrats med 10
mnkr och beror bland annat på statsbidraget för ersättning för sjuklöner där nämnden fått
11,6 mnkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömer att resultatet landar på – 5 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än aprilprognosen. Sedan föregående prognostillfälle har nämnden fått
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tilläggsanslag med 1,6 mnkr för feriejobb och arbetsmarknadsinsatser till unga. Folkhögskolan står för det största underskottet på 3,5 mnkr och det beror i huvudsak på lägre intäkter och är kopplade till åtgärder för att begränsa pandemin; sommarterminen ställdes in och
skolans två restauranger tog inte emot externa gäster. Även gymnasiet och arbetsmarknadsenheten prognostiserar underskott.
Socialnämnden har förbättrat sin prognos med 25 mnkr sedan föregående prognostillfälle
då osäkerheten om pandemins effekter på nämndens verksamhet var svåra att bedöma.
Nämnden räknar nu med att hålla sin budget. I årsprognosen har upptagits 8 mnkr för ersättning för merkostnader för pandemin från socialstyrelsen. Nämnden har fått 11,3 mnkr i
ersättning för sjuklöner. Äldreomsorgen prognostiserar överskott mot budget på 29 mnkr.
I och med pandemin har överskottet ökat då färre ansökt om insats samt fler personer med
beslut om insats tackat nej till plats inom särskilt boende. Detsamma gäller hemtjänstinsatser som också minskat något under våren. För LSS-insatser är bedömningen ett stort underskott på 22 mnkr på grund av volymökningar. Verksamheten har haft stora underskott
de senaste åren på grund av detta. För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott på 11 mnkr, men kostnadsläget för barn- och ungdomsvården ser bättre ut vilket är
en effekt av aktiviteter med syfte att minska placeringarna. Det är dock fortfarande en stor
inströmning av orosanmälningar. Bedömningen är att behovet av försörjningsstöd kommer
att öka ännu mer under 2020 med uppåt 14 procent i kostnadsökning. Även för verksamheterna flyktingmottagning och hemsjukvård prognostiseras underskott. I nämndens prognos ligger också förväntade intäkter för merkostnader för att hantera pandemin med 8
mnkr.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos har förbättrats med 60 mnkr sedan aprilrapporten.
Resultatet bedöms nu bli -14 mnkr. Nämnden har under året fått tilläggsanslag med 22
mnkr för nytt utomlänsvårdsavtal och för samtalsstöd i primärvården. Den negativa prognosen beror helt på de kostnader som uppstår genom utrangering av upparbetade investeringsutgifter kopplade till beslutet att avsluta projektet ”Nya Akuten” i nuvarande form
samt förstudie för intensivvårdsavdelningen/operationsavdelningen. Nämnden har ansökt
om ersättning för merkostnader för pandemin med 28 mnkr till socialstyrelsen. I årsprognosen har 22,3 mnkr tagits med. Pandemin har inneburit lägre patientavgifter och utomlänsintäkter, totalt en negativ budgetavvikelse på -31 mnkr. I gengäld har nämnden fått
statsbidrag kopplade till pandemin för provtagning och smittspårning med 13,4 mnkr samt
ersättning för sjuklönekostnader med 9,4 mnkr.
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Budget
jan aug
2020

Nämnd

Regionstyrelsen

Utfall Avvikelse
jan aug
jan aug
2020
2020

Årsbudget
2020

Prognos
2020

HelårsAvvikelse
(april)

Bokslut
2019

314

306

8

471

463

8 (-4)

14

20

17

3

30

29

1 (1)

2

257

249

8

386

376

10 (-2)

12

räddningstjänsten*

37

40

-3

55

58

-3 (-3)

Tekniska nämnden

148

144

4

166

187

-21 (-65)

-1

teknikförvaltning

148

144

4

166

187

-21 (-65)

1

varav
politikerorganisationen
regionstyrelseförvaltningen

räddningstjänsten*

Miljö- och byggnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

-2

17

17

0

26

28

-2 (-4)

-3

818

763

55

1 226

1 213

13 (7)

-12

209

194

15

313

318

-5 (-8)

-6

941

943

-2

1 412

1412

0 (-25)

5

1 153

1153

0

1 754

1 768

-14 (-74)

-39

3 600

3 520

80

5 368

5 389

-21 (-173)

-42

Tabell 1: Sammanställning av budget, utfall och prognos för Region Gotlands nämnder, mnkr
* Räddningstjänsten har från 2020 bytt nämndtillhörighet från tekniska nämnden till regionstyrelsen.

2.3.3

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 169 mnkr efter justeringar. Periodresultatet
har justerats för reavinster från fastighetsförsäljningar med 5,6 mnkr. Orealiserade värdeförändringar på pensionsmedlen har frånräknats med 3,1 mnkr netto. En återföring av orealiserade värdeförändringar avseende tidigare år har tagits upp för de fondandelar som
avyttrats under perioden.
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Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 194 mnkr efter justering för reavinster
samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar.
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2020
prognos

2020
janaug

2019

2018

2017

2016

236

166,0

112,5

185,2

150,9

81,8

-50

-5,6

-14,8

-23,4

-29,1

+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet

0

0,0

0,0

141,7
4,9

8,4

2,6

+ justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+/- orealiserade förluster och vinster i värdepapper
-/+ återföring orealiserade förluster och vinster i
värdepapper

-3

-3,1

-24,0

0,0

0,0

0,0

11

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets resultat enligt resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster

194

168,8

73,7

48,4

135,9

55,3

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0,0

0,0

0,0

-37,0

0,0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Balanskravsresultat

194

168,8

73,7

48,4

98,9

55,3

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0,0

0,0

0,0

-15,8

-71,1

Balanskravsunderskott kvar att reglera

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,8

- varav från år 2015 återställs senast år 2018

-15,8

Tabell 2: Balanskravsresultat 2016-2020, mnkr

2.3.4

Ekonomiska effekter av pandemin

På intäktssidan har regionen fått en kraftig förstärkning av extra generella statsbidrag som
aviserades i april och maj och som riksdagen beslutade om i juni på sammanlagt 121 mnkr.
Ersättningen för sjuklöner för månaderna april till och med juli har inneburit att samtliga
sjuklönekostnader för den perioden kompenserades av staten. Sjuklöner brukar i genomsnitt uppgå till ca 4 mnkr per månad. Uteblivna intäkter har uppskattats av nämnderna och
baseras på en jämförelse mot vad intäkterna brukat uppgå till föregående år. När det gäller
uteblivna intäkter i kollektivtrafiken har regeringen avsatt 3 miljarder kronor för att kompensera regionerna. Ansökan ska lämnas in till trafikverket i början av oktober.
Intäkter
Extra generella statsbidrag
Ersättning för sjuklöner
HSN; uteblivna intäkter patientavgifter och utomlänsvård
HSN; statsbidrag för provtagning och smittspårning
TN: uteblivna intäkter parkering, markupplåtelser, kollektivtrafik,

mnkr

kommentar

121

Aviserat 2 april och 18 maj

38

April - juli

-22
13
-21

Tilläggsanslag 12 mnkr

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

VA, Hamn
RS; uteblivna intäkter Almedalsveckan, badhus, idrottshallar
GVN; uteblivna intäkter Folkhögskolan, Vuxenutbildning
Summa intäkter

-2
-4,5
122,5
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På kostnadssidan så har hälso- och sjukvårdsnämnden haft de största merkostnaderna
kopplat till pandemin. Även socialnämnden, regionstyrelsen och tekniska nämnden har haft
merkostnader. Ett statsbidrag för extra kostnader för covid-19 inom hälso- och sjukvård
samt socialtjänst finns att söka. Det är två ansökningstillfällen, sista augusti och sista november. En ansökan har hittills skickats in till socialstyrelsen som väntas fatta beslut i månadsskiftet oktober/november. Ytterligare en ansökan kommer att skickas in vid nästa ansökningstillfälle.
Kostnader

mnkr

kommentar

9

Ansökt om ersättning för merkostnader.

HSN; ökade kostnader för bemanning och material

34

Ansökt om ersättning för merkostnader.

RS; stimulansåtgärder näringsliv

4,3

RS; måltider gymnasieelever

2,9

Tilläggsanslag 3,5 mnkr

RS; information till allmänheten

0,5

Ansökt om ersättning för merkostnader.

RS; värdereglering skyddsutrusning

4,7

Ska ansöka om ersättning för merkostnader

SON; ökade kostnader för personal och material

GVN; extra skolskjutsar elever gymnasiet
Summa kostnader

3
58,4

Äldreomsorgen har på grund av pandemin haft färre ansökningar om särskilt boende och
hemtjänst vilket inneburit lägre kostnader. För utomlänsvården har det varit färre remitteringar från februari till juli jämfört med föregående år vilket haft en dämpande effekt på
kostnadsutvecklingen.
Sammantaget kan konstateras att kompensationen från staten till kommuner och regioner
varit generös.
2.3.5

Nettokostnadsanalys

Den totala nettokostnadsökningen i perioden för Region Gotland, inklusive finansnetto
och med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster, är 4,6 procent. Skatteintäkter och
statsbidrag har ökat med 6,7 procent under samma period, vilket helt beror på de extra
statsbidrag som riksdagen beslutade om innevarande år.
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För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen inklusive finansnetto till 4,8 procent.
Den förhållandevis höga ökningstakten beror på att intäkterna väntas bli i princip oförändrade medan avskrivningar ökar med 6,7 procent och finansnettot väntas bli negativt. Förra
året var finansnettot positivt till följd av den starka börsutvecklingen 2019. Nettokostnadsökningen inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras till
4,6 procent.
Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 7,1 procent för helåret 2020 enligt den
senaste skatteprognosen. Den stora ökningen är helt hänförlig till de extra statsbidragen för
2020. Skatteintäkterna utvecklas mycket svagt och beräknas öka med endast 0,8 procent.
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3,0
2,0
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2,1

1,1 0,9

1,0
0,0

2016

2017

2018

2019

2020

Skatteintäkter och bidrag, %
Nettokostnad inkl finansnetto, %
Nettokostnad inkl finansnetto men exkl jämförelsestörande poster, %
Diagram 3: Skatte- och nettokostnadsutveckling på helåret för åren 2016-2020 (procent)

Nämndernas nettokostnadsutveckling i perioden

Nämndernas nettokostnadsökning i perioden är 4,8 procent. Motsvarande period föregående år var nettokostnadsökningen 3,8 procent. För att nämndernas verksamhet ska rymmas inom den budget som beslutats krävs att nettokostnadsutvecklingen totalt för alla
nämnder får bli högst 3,9 procent 2020. Nämndernas prognostiserade underskott på –21
mnkr innebär en nettokostnadsökning på 4,3 procent. Åtgärder behöver därmed vidtas för
att reducera underskotten.
Periodens utfall

Periodens utfall

Procentuell

Jan 19 - Aug 19,
mnkr

Jan 20 - Aug 20
mnkr

skillnad

Avgifter och taxor

359

327

-9,1

Statsbidrag

346

408

17,9

Intäkter

Övriga intäkter
Totala intäkter

2 002

2 014

0,6

2 708

2 749

1,5

2 336

2 417

3,5

Kostnader
Personalkostnader
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Hyrpersonal

63

71

13,3

Köp av huvudverksamhet

680

708

4,0

Förbrukningsmaterial, inventarier

378

406

7,2

Lokaler

529

538

1,7

Avskrivningar, internränta

198

222

12,0

Övriga kostnader

1 882

1 906

1,3

Summa kostnader

6 067

6 268

3,3

Nettokostnad

3 359

3 520

4,8

Tabell 3: Nämndernas intäkter och kostnader januari-augusti 2020 jämfört med januari-augusti 2019 (inklusive interna
poster)
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Verksamhetens intäkter uppvisar endast en liten ökning på 1,5 procent. Avgifter och taxor
har minskat med 9,1 procent. Det är framför allt tekniska nämndens intäkter som minskat
mycket. De stora intäktsminskningarna avser vatten- och avlopp, avfall, kollektivtrafik, parkering och hamn. Sammantaget har dessa minskat med 21 procent eller 45 mnkr. Även patientavgifter har minskat med 11 procent. Intäktsminskningarna har tydlig koppling till de
åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin.
De riktade statsbidragen har i gengäld ökat mycket. Statsbidragen från skolverket har ökat
med 32 procent, ersättningen för sjuklönekostnader april-juli är också en av huvudförklaringarna till ökningen. Däremot har statsbidragen från migrationsverket minskat med 50
procent. Övriga intäkter är i princip oförändrade.
På kostnadssidan utgör personalkostnaderna den största posten. Personalkostnaderna har
ökat med 3,5 procent motsvarande 82 mnkr. Lön för arbetad tid har ökat med 4,1 procent
och frånvarolön har ökat med 2,2 procent. Hyrpersonal har ökat med 13,1 procent och totalt har arbetskraftskostnaderna ökat med 3,5 procent.
Avskrivningar har ökat med mycket till följd av stora investeringar. Ökningen uppgår till 12
procent motsvarande 24 mnkr. Ökningen förklaras även av övergången till komponentredovisning för anläggningstillgångar där de komponenter som ersätts har en kortare avskrivningstid än den genomsnittliga avskrivningstiden. Förbrukningsmaterial har också haft en
förhållandevis stor ökning på 7,2 procent som delvis kan kopplas till pandemin.
I samband med delårsrapport 1 och månadsrapport april fick nämnderna i uppdrag att analysera och specificera sin intäkts- och kostnadsutveckling samt vidta åtgärder så att budgetöverskridanden i ordinarie verksamhet inte sker.
Nettoutfall
aug 2019,
mnkr

Nettoutfall
aug 2020,
mnkr

Procentuell
förändring
2019-2020

Procentuell
förändring
2018-2019

252

306

21,4

8,2

20

17

-15,0

42,9

232

249

7,3

5,9

40

8,1

113

144

27,4

-6,6

teknik förvaltning

76

144

89,5

-10,6

räddningstjänsten*

37

Miljö- och byggnämnden

25

17

-32,0

-10,7

Barn- och utbildningsnämnden

768

763

-0,7

4,6

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

197

194

-1,5

11,9

Nämnd
Regionstyrelsen

varav
politikerorganisationen
regionstyrelseförvaltningen
räddningstjänsten*
Tekniska nämnden
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varav

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

-2,7

911

943

3,5

1,4

1 093

1 153

5,5

4,4

3 359

3 520

4,8

3,8

Tabell 4: Nettokostnadsökning 2020 per nämnd, ackumulerat utfall januari-augusti, interna transaktioner är inkluderade
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Nettokostnadsökningen varierar stort mellan de olika nämnderna. Intäkterna i perioden är i
princip på samma nivå som förra året. Bruttokostnaderna har ökat med 4,8 procent vilket
är mer än ökningen förra året. Den externa nettokostnaden på nämnderna är 4,9 procent
högre än samma period föregående år.
Regionstyrelsens nettokostnadsökning är 21,4 procent. Från 2020 har räddningstjänsten
flyttats från tekniska nämnden till regionstyrelsen vilket påverkar regionstyrelsens nettokostnader med 40 mnkr. Regionstyrelsens nettokostnadsökning utan räddningstjänsten är
5,6 procent vilket ändå är högt. Nettokostnadsökningen förklaras av ökade kostnader för
att hantera pandemin bland annat tidigarelagda bidragsutbetalningar, särskilda satsningar på
näringslivet, värdereglering av skyddsutrustning inköpt till högt pris och luncherbjudandet
för gymnasielever.
Tekniska nämnden nettokostnad (exklusive räddningstjänst) har ökat med 89,5 procent vilket är en exceptionell ökning. Det är en kombination av minskade intäkter och ökade kostnader. Intäkterna har minskat med 2,8 procent. Intäkter från avgifter och taxor har minskat
med 35 mnkr motsvarande 16 procent och är kopplade till pandemin. Kostnaderna har
ökat med 6,2 procent varav kostnaderna för avskrivningar ökat med 22 mnkr motsvarande
14,6 procent. Även kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat.
Miljö- och byggnämnden har minskat sin nettokostnad med 32 procent. Det beror på organisationsförändringar som att enhet förebyggande brand flyttats från nämnden till regionstyrelsen. En annan förklaring är att nämndsammanslagningen minskat kostnaderna och att
planenheten ökat sina intäkter.
Barn- och utbildningsnämnden har en nettokostnadsminskning på -0,7 procent. Intäkterna
har ökat med 5,2 procent och kostnaderna har endast ökat med 1,7 procent. En förklaring
till intäktsökningen är ersättning för sjuklönekostnader där nämnden fått 11 mnkr.
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Gymnasie- och utbildningsnämnden har en nettokostnadsminskning på -1,6 procent. Intäkterna har ökat med 2,4 procent och medan kostnaderna är i princip oförändrade. Statsbidragen från skolverket har ökat med 12 mnkr och avser bland annat vuxenutbildningen.
Socialnämnden intäkter har ökat med 0,5 procent medan kostnaderna ökat med 2,3 procent. Personalkostnaderna utgör den största andelen av kostnaderna. Personalkostnaderna
har ökat med 4,2 procent och är delvis kopplat till nämndens höga sjuktal. Köp av huvudverksamhet har ökat med 6,2 procent och beror bland på att ett nytt särskilt boende öppnat. Nettokostnadsökningen på 3,5 procent motsvarar den budgetökning nämnden fått.
Nämnden har också haft merkostnader för pandemin men inte har inte någon motsvarande
intäkt i periodresultatet vilket också påverkar nettokostnadsutvecklingen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens nettokostnadsökning är 5,5 procent. Personalkostnaderna
har ökat med 5,8 procent och hyrpersonal har ökat med 20,8 procent. Totalt har arbetskraftskostnaderna ökat med 6,7 procent. Utomlänsvårdens kostnader har däremot minskat
med 0,9 procent som en effekt av färre remitteringar på grund av pandemin. Störst påverkan har ökning av arbetskraftskostnader och utomlänsvård. Läkemedelskostnaderna uppvisar en hög kostnadsutveckling. Förskrivna läkemedel har ökat med 8,3 procent och rekvisitionsläkemedel har ökat med 13,4 procent. Intäkterna har ökat med 3,5 procent. Statsbidragen har ökat med 21 procent motsvarande 35 mnkr. Patientavgifterna har minskat med
9,9 procent.
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2.3.6

Likviditet och låneskuld

De extra statsbidragen för 2020 som riksdagen beslutade om i juni på 150 mnkr utbetalades
i juli och har bidragit till en förhållandevis god likviditet. Samtidigt har exploatering- och
investeringsutgifterna uppgått till 232 mnkr vilket är 122 mnkr lägre än motsvarande period
förra året. Likviditeten har under perioden förbättrats med 127 mnkr och likvida medel
uppgick på balansdagen till 243 mnkr.
Låneskulden har under perioden amorterats med 4 mnkr och uppgår till 576 mnkr.
Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen ligger kvar på förhållandevis låg nivå. På balansdagen uppgick den genomsnittliga räntan till 1,26 procent, en liten ökning med 0,11
procentenheter sedan årsskiftet. Anledningen är att ränteavtal s.k. swap-avtal tecknats i
mars då ränteläget var gynnsamt för att förlänga räntebindningen i skuldportföljen. Genom
åtgärden kunde den genomsnittliga räntebindningstiden förlängas med från 2,29 år till 3,79
år. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 2,33 år. Andel lån med rörlig ränta är
33 procent. Periodens räntekostnader för låneskulden uppgår till 5 mnkr. För helåret prognostiseras räntekostnaderna för lån till 8 mnkr.
2.3.7

Pensionsförpliktelse och pensionsmedel

Pensionsförpliktelsen är regionens totala pensionsskuld till de anställda. Pensionsförpliktelsen redovisas både som en ansvarsförbindelse och som en avsättning i balansräkningen.
Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade till 1998 och minskar i takt med att pensioner betalas ut. Avsättningen avser förmånsbestämd pension intjänad från 1998 och
framåt. Den totala pensionsförpliktelsen uppgick på balansdagen till 3 364 mnkr, varav avsättningen utgör 1 082 mnkr och ansvarsförbindelsen 2 282 mnkr. Avsättningen har ökat
med 62 mnkr sedan årsskiftet på grund av nyintjänande medan ansvarsförbindelsen minskat med 9 mnkr till följd av pensionsutbetalningar.
Region Gotland har pensionsmedel avsatta för att till viss del möta kommande pensionsutbetalningar. Pensionsmedlen uppgick vid balansdagen till 211 mnkr och värderas till verkligt värde. Den kraftiga börsnedgången under februari och mars till följd av pandemins påverkan på konjunkturen innebar att pensionsmedlen tappade i värde och att aktieandelen
var tvungen att viktas ned i enlighet med pensionspolicyns dynamiska riskallokering. Vid
årets början var aktieandelen 54 procent. I samband med börsfallen viktades aktieandelen
ned till 12 procent i mars. Därefter har en successiv uppviktning skett i takt med att aktiemarknaden stabiliserats och aktieandelen är på balandsdagen 30 procent. Portföljens avkastning under perioden är negativ med 8,7 procent.
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Under perioden maj-augusti har 28 mkr i nya medel satts av till pensionsmedelsportföljen
enligt den nyavsättningsplan som regionfullmäktige beslutade om 2019. Enligt planen ska
50 mnkr avsättas årligen fram till år 2039. Pensionsmedlen täcker endast 6,3 procent av den
totala pensionsförpliktelsen. Syftet med avsättningsplanen är att pensionsmedlen till slut
ska täcka hela pensionsförpliktelsen.
2.3.8

Soliditet

Soliditeten är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer,
dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras. Soliditeten var vid periodens slut 43,9 procent och förbättrades med 1,1 procentenheter sedan årsskiftet. Den
främsta förklaringen är ett bra periodresultat på 166 mnkr som ökat eget kapital och därigenom bidragit till att finansiera periodens investeringar. Soliditeten uppnår inte målnivån på
45 procent.
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Soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, det vill säga när hela pensionsförpliktelsen beaktas, är 3,3 procent. Det är en förbättring med 3,1 procentenheter sedan
årsskiftet och beror både på periodens resultat och på att pensionsutbetalningar minskat
ansvarsförbindelsen.
För helåret prognostiseras soliditeten till 45 procent vilket är en förbättring med drygt 1
procentenhet jämfört med 2019. Det innebär också att det finansiella målet för soliditeten
skulle uppnås. Förklaringen till ökningen av soliditeten är ett högt prognostiserat resultat
som klarar att både finansiera förhållandevisa stora investeringar och stärka soliditeten.
Även soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen förbättras markant med 5
procentenheter genom en kombination av högt resultat och en minskning av pensionsförpliktelsen i ansvarsförbindelsen.
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Diagram 4: Soliditetens utveckling åren 2016-2020, procent
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2.3.9

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för 2020 inklusive kompletterings- och exploateringsbudget (bruttokostnad) samt tilläggsanslag uppgår till 1 009,1 mnkr. Nivån på investeringsbudgeten är hög. De största posterna i investeringsbudgeten ligger inom VA-verksamheten,
fastighetsinvesteringar, IT-investeringar samt projektet Nya Akuten som nu har stoppats.
Det finns flera pågående byggnationer eller renoveringar som kommit olika långt. Bland
annat ligger dessa projekt i 2020 års budget:










Södervärnsskolan kök, 15 mnkr
Gråboskolan kök, 6 mnkr
Terra Novaskolan kök, 9 mnkr
Hemsebadet 25 mnkr
Alléskolan i Visby 12 mnkr
Lundens förskola i Väskinde 12 mnkr
Korttidsenhet Korpen 12 mnkr
Folkhögskola 14 mnkr
Ny reception IFO, 11 mnkr

Utfall för investeringar januari till augusti uppgår till 212 mnkr. Utfall för exploatering
samma period uppgår till 20 mnkr, totalt är utgifterna 232 mnkr. Flera stora projekt har pågått under året såsom VA-ledning södra linan, vattenreservoar Lickershamn, Gråboskolans
kök, reservkraftverk på lasarettet med flera.
Enligt nämndernas prognos kommer helårsutfallet för investeringar att ligga på 516 mnkr
varav 65 mnkr för exploatering.
Investeringsbudget 2020

Förbrukat
31/8

Prognos
helår

Budget 2019

Bokslut 2019

140,3

23,8

39,4

139,2

24,8

39,0
91,2
10,2

21,8
0
2,0

32,8
0
6,6

130,2
90,5
9,0

21,5
0
3,3

TN/TKF

759,7

180,4

409,2

864,7

427,4

varav exploatering

146,1

19,9

64,6

94,1

21,8

MBN/SBF

2,0

0,7

2,0

2,4

1,2

BUN/UAF

12,7

11,8

12,7

14,5

14,4

GVN/UAF

15,9

2,3

15,9

10,6

4,3

Nämnd/Förvaltning
RS/RSF

varav regionstyrelseförvaltningen
varav exploatering
varav räddningstjänst

SON/SOF

6,1

1,0

4,0

4,4

4,2

HSN/HSF

72,4

12,2

32,4

34,9

21,0

1 009,1

232,2

515,6

1 070,7

497,3

varav exploateringar

237,3

19,9

64,6

184,6

21,8

Grundbudget 2020

429,1

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

Totalt samtliga investeringar

Exploatering bruttobudget
Kompletteringsbudget 20201
Tilläggsanslag 2020
Totalt samtliga investeringar

88,3
462,3
29,4
1 009,1

Tabell 5: Investeringsprognos för helåret 2020 (mnkr)

1

Varav exploatering 148,9
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Väsentliga personalförhållanden

Delåret har präglats av pandemin. Regionen centralt och förvaltningarna har lagt stort fokus på arbetsmiljöfrågorna. För att möta medarbetares oro och för att hindra och minska
smittspridning har verksamheterna genomfört risk- och konsekvensanalyser. Även tillgång
till skyddsutrustning har varit en viktig fråga i verksamheterna. Centrala skyddskommittén
(CSK) har utökats med HR-chefer och representanter från HR centralt. CSK har under våren haft veckovisa möten som under hösten har övergått till möten var 14:e dag. Det har
även i samverkan med skyddsombud, chefer och medarbetare genomförts riskbedömningar
på regionens alla nivåer. Utökad samverkan med facken kring frågor rörande pandemin har
även skett på förvaltningarna.
Möjligheten att kunna bemanna verksamheterna ifall pandemin skulle medföra stor personalfrånvaro har varit en viktig fråga. Kompetensinventeringar har genomförts för att
kartlägga medarbetarnas kompetens och intresse för att vid behov kunna arbeta inom andra
områden. Även extern annonsering har genomförts för att hitta utbildad sjukvårdspersonal
som med kort varsel skulle kunna börja arbeta inom sjukvården. Rutiner för att vid behov
kunna förflytta medarbetare mellan verksamheter och förvaltningar har tagits fram. Verksamheternas bemanningsenheter har sett över arbetssätt för att minska behovet av vikarier
och för att skapa en hållbar bemanning.
För att minska trycket på kollektivtrafiken och för att minska smittspridningen har medarbetare, där det fungerat för verksamheten, arbetat hemifrån. Det har medfört att cheferna
fått arbeta på ett nytt sätt, bland annat genom att leda på distans. Det har även medfört nya
arbetssätt med digitala lösningar. Region Gotland har sammanställt vanliga frågor och svar
som ett stöd för chefer och medarbetare. Regionen har även noga följt SKR:s anvisningar
och tolkningar av lagar och avtal för att underlätta och uppdatera verksamheterna.
Region Gotland arbetar med projektet ”Heltidsarbete som norm” och under delåret har
samtliga deltidsanställda medarbetare inom Kommunals avtalsområde erbjudits höjning av
sysselsättningsgrad. Redan nu kan en ökning av andelen heltidsarbetare inom Region Gotland redovisas.
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2.4.1

Lönebildning

Marknadsmässiga löner är en förutsättning för att regionen ska kunna attrahera, rekrytera
och behålla kompetenta medarbetare och lönebildning och lönesättning är en ständigt pågående process. Region Gotland har under ett flertal år gjort lönesatsningar utifrån bristoch behålla perspektivet samt utifrån jämställda löner. Regionen har inför år 2020 års löneöversynsförhandlingar, utöver det generella löneökningsutrymmet, avsatt 15 miljoner
kronor för satsningar utifrån brist och jämställdhet. Yrkesgrupper som förvaltningarna lyfter fram utifrån både brist och jämställdhet är bland annat sjuksköterskor och lärare. Bristyrken där det är svårt att behålla och rekrytera medarbetare är till exempel ingenjörer och
specialist- och handläggarfunktioner. Parallellt med att förvaltningarna under våren har arbetet med årets löneöversyn så pågår också arbetet att med hjälp av lönekartläggningar analysera 2019 års utfall för att ha som underlag inför budget 2021.
Löneöversynen för Vårdförbundets, Akademikeralliansens och Lärarförbundens avtalsområden genomfördes under våren och ny lön utbetalades på juni lönen. Det innebär att regionen har genomfört löneöversyn för cirka 40 procent av regionens medarbetare.
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Löneavtalen för Kommunal, Läkarförbundet samt Vision/SSR/Ledarnas avtalsområden
har på grund av pandemin prolongerats till och med 2020-10-31 och ska förhandlas på central nivå. Att tre av löneavtalen inte är klara medför en stor osäkerhetsfaktor vad gäller lönebildningen. Vi vet till exempel inte om avtalen kommer att innehålla garanterade lönenivåer. Ovissheten om de nya löneavtalen påverkar även budgeten för personalkostnadsökningarna inför 2021. När de lokala löneförhandlingarna för dessa avtalsområden kan genomföras är fortfarande oklart.
2.4.2

Personalvolym

Region Gotland har i augusti 2020, 6 595 månadsanställda medarbetare. Av dessa var 5 622
tillsvidareanställda och 1 004 visstidsanställda. Det är en ökning från augusti 2019 till augusti 2020 med 50 medarbetare. Antal årsarbetare var i augusti 2020, 6 336. Den faktiskt
arbetade tiden, omräknat till heltidsarbetare, har ökat från 4 813 januari - augusti 2019, till
4 821,1 januari -augusti 2020.
Ökningen av medarbetare har främst skett vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i och
med att förvaltningen lyckats tillsätta vakanta tjänster inom yrkesgrupperna läkare, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och tandsköterskor. Även teknikförvaltningen anger att
de lyckats rekrytera medarbetare och därmed lyckats tillsätta vakanta tjänster. Flera av förvaltningarna har dock minskat i antalet medarbetare i och med att de inte har återbesatt vakanser samt sett över organisationen och dess arbetssätt.
Personalkostnaderna har ökat med 3,5 % mellan augusti 2019 till augusti 2020. En viss del
kan förklaras med att antalet medarbetare har ökat. Osäkerheten vad gäller kostnaderna för
löneavtalen som inte är färdigförhandlade gör också att kostnadsökningen är svårbedömd.
Månadsavlönade inom Region Gotland
Antal anställda
2020-08-31

Antal anställda
2019-08-31

Antal årsarbetare
enligt avtal
2020-08-31

Antal årsarbetare
enligt avtal
2019-08-31

Alla anställningsformer

6 595

6 545

6 336

6 245

Tillsvidare

5 622

5 599

5 409

5 342

Tidsbegränsad

1 004

989

927

904

Tabell 6: Antal anställda samt antal årsarbetare enligt anställningsavtal. Antal anställda avser antalet unika personer
anställda inom Region Gotland. En person räknas bara en gång. Antal årsarbetare enligt avtal visar antalet anställda
enligt avtal uttryckt i årsarbetare.

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare
Heltidsarbetare
2020 jan - aug

Heltidsarbetare
2019 jan - aug

Alla anställningsformer

4 821

4 813

Tillsvidare

3 704

3 664

663

684
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Tidsbegränsad

Tabell 7: Faktiskt arbetat tid uttryckt i heltidsarbetare. Faktiskt arbetad tid avser arbetstid enligt avtal inklusive övertid
och mertid men reducerat med uttagen ledighet och sjukfrånvaro.

2.4.3

Sjukfrånvaro

Vid årsskiftet 2019 var sjuktalet 6,1 totalt för året. Det är ett högre sjuktal än 2018 då det
var 5,8. Under januari och februari 2020 sågs en positiv trend med minskade sjuktal jämfört
med samma period föregående år på regionnivå. På förvaltningsnivå sågs samma trend förutom inom samhällsbyggnadsförvaltningen där sjuktalet var samma som föregående år. I
samband med utbrottet av covid-19 i mars ökade sjuktalet markant med en skillnad på över
3 procentenheter i jämförelse med föregående år. Orsaken ses inte i covid-19 smittade utan
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andra faktor kopplat till pandemin som exempelvis folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid lätta symptom samt oro och ändringar i sjukförsäkringen. Från
mars 2020 har sjuktalen sjunkit stadigt till juli månad. I augusti ses en ökning av sjuktalet,
vilket är normalt, men ligger något över 2019 års siffror. Ackumulerat januari till augusti är
Region Gotlands sjuktal 6,9 2020. 2019 var samma siffra 6,0. Ökningen ses hos både kvinnor och män med en något större ökning hos kvinnorna. Det är korttidsfrånvaron som
ökar (dag 1-14) vilket har sin troliga koppling till slopad karensdag och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ökningen i sjuktal är störst i åldersgruppen 20-49 år, dock återfinns ökningar i alla grupper och är fortsatt högst bland de som är 50 år eller äldre. De
högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har ackumulerat januari till augusti lägre sjuktal 2020 jämfört
med 2019. Inom dessa förvaltningar återfinns också till stor del de verksamheter där hemarbete varit möjligt vilket ses som en möjlig faktor i denna positiva utveckling. Övriga förvaltningar har högre sjuktal under samma period 2020 jämfört med 2019. Generellt ses en
förhöjd sjukfrånvaro inom omvårdnadsyrken. Till stor del beror det på att medarbetare
uppmanats att sjukskriva sig vid minsta symtom, vilket normalt kanske inte skulle skett i
samma höga omfattning. En del sjukskrivningar beror också på att medarbetare inledningsvis kände sig otrygga på grund av sin egen situation men också den upplevda risken för att
bära med sig en smitta till sina anhöriga.
Sjuktal i Region Gotland
Sjuktal 2020
jan - aug

Sjuktal 2019
jan - aug

Sjuktal 2019

6,9
7,6
4,9

6,0
6,6
4,4

6,1
6,7
4,3

Totalt
Kvinnor
Män
Tabell 8: Sjuktal i % för hela Region Gotland

Sjukfrånvaro månad för månad i Region Gotland
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul
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2019 Sjukfrv %, vald månad

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2020 Sjukfrv %, vald månad

Diagram 5: Sjukfrånvaro jämförelse mellan 2019 och 2020

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

2019

7,36 %

7,71 %

6,59 %

6,24 %

5,94 %

5,12 %

4,39 %

4,92 %

2020

6,30 %

6,63 % 10,22 %

8,91 %

7,43 %

5,64 %

4,55 %

5,21 %

Sep
5,85 %

Okt
6,05 %

Nov
6,62 %

Dec
6,34 %

Tabell 9: Sjuktal månad för månad
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3 Måluppfyllelse
Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023. Målen
är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnderna har antagit verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål nämnden arbetat mot under året. Enligt regionfullmäktiges beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning är grunden att alla mål ska prioriteras men att det kan finnas skäl som gör att något mål kan undantas. Detta ska då redovisas
tydligt i verksamhetsplanen. Utifrån målen tas även prioriterade aktiviteter fram som ska
genomföras under året och vars syfte är att bidra till ökad måluppfyllelse. Syftet med verksamhetsplanerna i styrmodellen är att förstärka och synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter. Genom verksamhetsplanen konkretiseras de mål regionfullmäktige beslutat om.
I den här rapporten rapporteras måluppfyllelse för samtliga regionfullmäktiges mål där det
är möjligt. De aktiviteter som förvaltningarna prioriterat kommenteras också där det är
lämpligt. I samband med att nya mål antogs har även indikatorer tagits fram i syfte att påvisa måluppfyllelse. På de allra flesta indikatorer finns inga delårsresultat för 2020. Därför
är fokus i delårsrapporten på vad som görs samt behöver göras för att öka måluppfyllelsen.
I årsredovisningen analyseras måluppfyllelsen genom att följa resultaten på de indikatorer
som hör till respektive mål samt i övrigt väga in det som har betydelse för målet.
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Bild 1: Region Gotlands styrmodell

26 (59)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

Målområde Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt
känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors
grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är
inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.
______________________________________________________________________
Mål 1: Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande

Målet kommer inte vara helt uppnått i slutet av året. Det går inte heller ännu att med säkerhet bedöma vilken effekt genomförda åtgärder har haft. Arbetet är en kontinuerlig process
och nya angreppssätt dyker upp med tiden.
Coronakrisen har präglat förvaltningarnas arbete under hela våren och kommer även göra
så under hösten. Mycket arbete har handlat om akuta lösningar istället för att bygga långsiktiga utvecklingsstrukturer som bidrar till att målet uppfylls. Med det sagt så kommer ändå
arbetet, som pandemin på ett sätt tvingat fram, att vara en stor resurs när väl krisen är över.
Exempel på detta är att skolförlagd utbildning inom gymnasiet, vuxenutbildningen och
folkhögskolan har bedrivits via distans/fjärrundervisning. Nya rutiner och arbetssätt togs
snabbt fram, och den digitala kompetensen hos elever och personal har gynnats positivt.
Dock finns ett fortsatt behov av riktade kompetenshöjande insatser överlag rörande digital
kompetens.
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För att möta utmaningen att Gotland i förhållande till riket har en relativt låg andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, har en rad olika initiativ tagits. Ett exempel på
insats är att Vuxenutbildningen med hjälp av medel från regionstyrelseförvaltningen och i
samarbete med andra förvaltningar, satt igång en valideringspilot inom vård och omsorg. I
och med pandemin har även flera statsbidragssatsningar på regionalt yrkesvux/lärlingsvux
genomförts. Regionstyrelseförvaltningen planerar ett samarbete tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen för utbildning mot vårdbiträde/undersköterska med start under hösten för 70 individer. Även de statliga satsningarna på yrkeshögskola kommer sannolikt även ge effekt på Gotland med satellitortsutbildningarna som förväntas att öka mest.
Arbetet med ökad genomströmning på gymnasiet och att ungdomar blir etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning behöver fortsätta och
förstärkas. En viktig aspekt är att elever på gymnasiet motiveras till att slutföra sin utbildning. För att möta den utmaningen har olika motivationshöjande insatser genomförts. Ett
bra exempel är etablering och utveckling av Teknikcollege. Konceptet innefattar en stärkt
samhandling mellan utbildningsanordnare och näringslivet så att elever på tekniska utbildningar får en bättre insikt i tekniska yrken. Utöver det kan näringslivet bidra med sin kunskap så att tekniska program utbildar kompetens som bättre motsvarar arbetsmarknadens
behov. Collegekoncept inom fler näringsgrenar är initierade. Ett annat bra exempel på vägledande och motiverande insatser är att flera förvaltningar inom Region Gotland tar emot
praktikanter från flera olika utbildningsformer.
Nyanländas möjlighet att bidra på den gotländska arbetsmarknaden är ofta en resurs som
överses. Goda exempel för att möta den utmaningen är till exempel att Vuxenutbildningen
bedriver SFI-utbildning med arbetspraktik som en viktig del. Ovan nämnda exempel med
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att olika förvaltningar tar emot praktikanter är även viktigt ur ett inkluderings- och integrationsperspektiv.
För att stärka gymnasiesärskolans elevers möjlighet att erhålla fullständiga betyg inom sin
skolform har en rad aktiviteter genomförts. Projektet Tillgängliga lärmiljöer har inneburit
en genomgripande satsning på att tillgängliggöra utbildningen för alla elever. Bland annat
genom att göra anpassningar av lärmiljön. I grunden har projektet handlat om att stödja
förskola, grundskola och gymnasieskola i arbetet med att ge alla elever en likvärdig utbildning. Förbättringsarbetet har stor betydelse för att förebygga utanförskap både i skolan och
senare i vuxenlivet.
För att alla elever ska ha möjlighet att fullfölja gymnasiet och ges förutsättningar för ett
livslångt lärande är tillgången till behöriga och väl utbildade pedagoger av största vikt.
Lärarbristen är ett nationellt problem och rekryteringsutmaningarna fortsätter att vara stora
gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive fritidshemmen. För att mildra effekterna av bristen på utbildade lärare kommer arbetsmiljöfrågorna vara än mer i fokus kommande år. Skolan måste bli en mer attraktiv arbetsplats, både för att attrahera unga människor att utbilda sig till lärare men också för att behålla de lärare vi har i yrket. För att attrahera nya lärare provas nu tillsammans med Uppsala universitet, Campus Gotland, en så kallad Gotlandsmodell med aspirantanställningar. För att behålla lärare i yrket är anställning av
alternativa kompetenser inom grundskolan något som kommer att öka. Från läsårstarten
2019 provar grundskolan ett projekt med fjärrundervisning med lärare som undervisar på
distans.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel
(%)

Alla

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

2020
83,3

2020

2019

2019

2018

2018

42
47,0
37,0
71,2
74,5
68,1
43,8
49,8
37,9

52,3
64,3
46,6
69,8
71,6
68,4
35,3
42,4
28,3

43
47,0
39
71,5
74,9
68,3
43,2
49,0
37,6

74,2
77,4
70,8

80,8
81,0
80,5

66,0
34,0
44,0
26,0
69,0
71,5
66,4
36,2
43,5
28,9

Alla
kvinnor
män

Tabell 10: Indikatorer mål 1 Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
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Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor

Målet kommer inte vara uppnått i slutet av året. Det går ännu inte att bedöma om genomförda åtgärder för oss närmare målet. Dels på grund av att resultat inte kommit från befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor och drogvaneenkäten i årskurs 9, som genomfördes under våren 2020 och dels på grund av att påverkan på måluppfyllelsen av många av de insatser som görs nu inte kan följas upp förrän längre fram.
För att målet ska vara uppfyllt ska det inte finnas systematiska skillnader i livsvillkor och
levnadsförhållanden mellan olika samhällsgrupper. I samband med pandemin finns risk för
att personer med sämre förutsättningar för god och jämlik hälsa blir ytterligare utsatta. Ett
uttryck för det är att antal elever med hög frånvaro i grundskolan har ökat och det finns
risk för att skolplikten inte uppfylls. På gymnasiet har ett 100-tal ungdomar hamnat efter i
samband med vårens distansutbildning så att de nu måste läsa in vårens kurser samtidigt
som de läser höstens kurser. Ytterligare insatser samt strukturella omställningar behöver
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göras för att nå målet. Vid ett ekonomiskt läge med sparkrav finns risk för att viktiga hälsofrämjande och förebyggande åtgärder prioriteras bort. Det är exempelvis åtgärder för omställningen till god och nära vård, implementering av barnkonventionen, ökad samverkan
över verksamhetsgränser och införandet av effektiva beprövade metoder som minskar skillnader i hälsa.
Det är viktigt med ett fortsatt arbete för att hålla i och förbättra kvaliteten i samhällsservice
och välfärdstjänster. Glädjande är att skillnaderna mellan skolor med sämst och bäst resultat har minskat. Det är emellertid väsentligt att fortsätta arbetet för att alla barn får tillgång
till det stöd de behöver i skolan, oavsett vilken skola de går på. Alla nämnder behöver ange
tydliga aktiviteter i verksamhetsplaneringen för att påverka måluppfyllelsen, vilket till viss
del saknas idag eller rent av har valts bort. Implementering av det program för god jämlik
jämställd hälsa, som beslutats om i år av fullmäktige, kommer kunna vara till hjälp i det arbetet. Som stöd har också ett mötesforum ”strategisk samverkan social hållbarhet” startats
upp, med representanter från alla förvaltningar och Gotlandshem. Mer fokus behöver läggas på hälsofrämjande och förebyggande insatser för de grupper som löper högre hälsorisker än andra. Det kan göras dels genom generella insatser i befolkningen som då även når
utsatta grupper och dels genom riktade insatser till dessa grupper.
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Några exempel på pågående/genomförda breda insatser som gynnar många men är särskilt
viktiga för utsatta grupper är teknikförvaltningens tillgänglighetsanpassningar av offentlig
miljö, samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsprojekt, utveckling av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp inom hälso- och sjukvården, rökfri operation, utbildning
av instruktörer och medarbetare i första hjälpen till psykisk hälsa, fördjupat arbete kring likabehandling och arbete för att minska oönskade deltider. Exempel riktade till barn och
ungdomar är utbildningen Youth Aware of Mental health (YAM) för förebyggande av psykisk ohälsa till elever i årskurs 8, arbete för kulturgaranti bland barn, barnhälsovårdens plan
att införa systematisk bedömning av säkerhet i barnets psykosociala miljö, projekt kring
ökad fysisk aktivitet i skolan och förskolans projekt för våldsprevention och jämställdhet.
På övergripande nivå har bland annat en översyn genomförts av mat- och måltidspolicyn
och förslag på handlingsplan för suicidprevention har tagits fram. I förslaget till ny regional
utvecklingsstrategi, RUS, lyfts jämställdhet och jämlikhet fram för att skillnader; styrkor och
svagheter ska bli synliga.
Exempel på pågående/genomförda insatser riktade direkt mot utsatta grupper är planering
för införande av ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)-coacher i verksamheter som
jobbar med barn och unga och e-tjänst i utbildnings- och arbetslivsförvaltingen för anmälan om kränkande behandling. Inom individ och familjeomsorgen har arbetsmetoden Signs
of Safety införts för att inhämta barn och ungdomars synpunkter på sin situation, vilket har
minskat antal placeringar av barn utanför hemmet och kortat placeringstider. Implementering pågår av strategin för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor.
Bland annat har nya filmer och material till arbetsplatsträffar tagits fram och kapaciteten för
riktade insatser till våldsförövare har ökats inom socialtjänsten. I en samverkansöverenskommelse mellan polisen och Region Gotland har två medborgarlöften kring mäns våld
mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande tagits fram. Arbetet införlivas i åtgärdsarbetet som sker via operativt samverkansforum (OSF) mellan regionens verksamheter och
polisen.
I samband med pandemin har många åtgärder genomförts för att motverka negativa konsekvenser för utsatta grupper. Det har skett genom omställningar i den dagliga verksamheten,
till exempel att öppna digitala samtalscaféer för personer +65 år och införandet av "Alltid
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öppet" appen på drygt 20 mottagningar i hälso- och sjukvården som möjliggör för gotlänningar att träffa sin ordinarie läkare online. Det har också gjorts särskilda insatser genom
omfördelning av statsmedel och med tilläggsmedel. Några exempel är stärkt dagkolloverksamhet, förstärkning på Wisbygymnasiet för att säkra närvaro och undervisning, utvidgning
av ”boken kommer” där boklån levereras hem. VuxenSam har fått ett uppdrag att utreda
möjlighet till utökad mobil verksamhet för stöd vid akut psykisk ohälsa. En företagsjour
har inrättats och krispaket har skapats för att stödja företag som riskerar ekonomiska svårigheter. Resurserna på budget- och skuldrådgivningen har ökats. Flera insatser har gjorts
och pågår för att stärka ungdomar och unga vuxnas möjligheter till sysselsättning. Planering
pågår nu också för förstärkning i verksamheter som ser ökat behov till följd av pandemin:
behandling vid narkotikaberoende, stöd från habiliteringen, säkra besök på Visby Lasarett
och i äldreomsorgen samt rådgivning och behandling vid alkohol och drogrådgivningen.
Till följd av pandemin finns ytterligare behov av åtgärder framöver som inte finns med i
budget, för att motverka ökade skillnader i förutsättningar för hälsa.
För att nå målet behöver insatser ske i samverkan mellan olika verksamheter i högre grad
än tidigare. Goda exempel är uppstartad arbetsgrupp för fysisk aktivitet tillsammans med
verksamheter inom Region Gotland och idrottsrörelsen (RF-SISU) och Region Gotlands
deltagande i samhällsrörelsen MindShift för främjande av psykisk hälsa. Exempel på samverkansprojekt riktade till barn och unga är första linjens mottagning, framtagna överenskommelser mellan barn- och elevhälsan och logopedmottagning respektive barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barn-och elevhälsans samarbete med socialtjänsten kring elever
med hög frånvaro. Bokstart Gotland är ett samarbete mellan folkbiblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan som ger tidiga familjestärkande insatser för att föräldrarna ska stimulera språk, samspel och kommunikation hos sina små barn. Ett annat exempel är det utvecklingsarbete som görs kring tidiga insatser för de yngsta barnen med neuropsykiatriska svårigheter, mellan barnmedicin, BUP, barnhabiliteringen logopedverksamheten och barnhälsovården. Det finns dock behov av ytterligare samverkan över gränser
och evidensbaserade metoder för att säkerställa att alla barn får goda uppväxtvillkor på
grund av det ökande antalet orosanmälan på Gotland. Professionen lyfter särskilt fram
ökad oro för de små barnen på Gotland.
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För att nå måluppfyllelse är det väsentligt att insatser görs för att alla personer och familjer
på Gotland har en socioekonomisk situation som ger förutsättning för god hälsa. Åtgärder
behövs för allas möjlighet till sysselsättning, rimlig ekonomisk situation och möjlighet till
etablering för nyanlända. Exempel på pågående åtgärder är Jobbsam för att skapa möjlighet
till arbetsträning för individer som står långt från arbetsmarknaden, normaprojektet för att
öka inkludering i arbetslivet och att föräldrar med försörjningsstöd prioriteras till insatser
som studiestartsstöd och Vuxkomp där regionen och arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att personer som beviljats ekonomiskt bistånd snabbare ska nå egen försörjning.
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Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)

Alla
kvinnor
män

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i
kommunen, antal/100 000 inv
Elever i årskurs 4 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)

Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)

Elever i årskurs 9 som röker dagligen, nästan dagligen eller ibland, andel (%)

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

Invånare 25-74 år med eftergymnasial utbildning med bra självskattat
hälsotillstånd, andel (%)

Invånare 25-74 år med förgymnasial utbildning med bra självskattat
hälsotillstånd, andel (%)

Invånare 25-74 år med gymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall

2018

2018

17
15
19

17
15
18

61

113

10
12
8
9,0
8,4
9,1

11
13
9

Alla
kvinnor
män

76
74
80

80
78
82

Alla
kvinnor
män

62
63
61

60
57
62

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

69
65
61
445
322
123

70
66
62

Alla
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

2020

2020

2019

34

2019

12

87,8
89,1
87,7
76,7
66,8
87,3

452
324
128

Tabell 11: Indikatorer mål 2 Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har
goda uppväxtvillkor

Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Målet har till stor del påverkats av den pågående pandemin som nådde Sverige i början av
året. Några förvaltningar genomförde utbildning och övning inom området innan pandemin tog överhanden. Pandemin har dock medfört att de flesta förvaltningar har aktiverat
sina krisplaner och därmed upptäckt behov av revidering och utveckling. Pandemin har
också varit ”drivande” inom vissa delar av målet så som identifiering av samhällsviktig
verksamhet samt samordning av kriskommunikationsåtgärder.
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Inom målet har också identifierats ett stort behov av utbildnings- och utvecklingsinsatser
för att höja förmågan och ha en god beredskap för att hantera framtida samhällsstörningar.
Pandemin har också gett ett stort fokus på målet och utvecklingsbehovet inom området bedöms som stort för att under perioden uppfylla målet. Utbildningsinsatser krävs bland annat inom områdena risk- och sårbarhetsanalyser samt krisplanering inklusive kriskommunikation och framförallt samordning mellan förvaltningar. Det finns därefter behov av att genomföra regelbunden övningsverksamhet. Planeringen bör samordnas/integreras med planering för civilt försvar utifrån den försvarspolitiska inriktningen där Gotland utgör ett viktigt militärstrategiskt område. Detta måste samordnas med andra viktiga aktörer inom vårt
geografiska område.
Indikatorer* jämförelse med riket
Genomförda utbildningar för att hantera samhällsstörning på ledningsnivå
inom Region Gotland (antal)
Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)
Uppdaterade risk och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland (antal)
Utbildning/övningar att hantera samhällsstörningar inom krisledningsnämnd
har genomförts (ja/nej)

Kön

2020

2020

2019

2019

2018

2018

Alla
Alla
Alla
Alla

Tabell 12: Indikatorer mål 3 Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
* Första uppföljningen av indikatorerna till målet sker vid årsbokslutet
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Målområde Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur
viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en
ökad befolkningsmängd.
______________________________________________________________________
Mål 4: Ökad befolkning i arbetsför ålder

Vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat något till totalt 59 832 invånare. Befolkningsökningen var 146 invånare och av dessa var 16 personer i arbetsför ålder. Projektet bo, leva,
verka som ska identifiera drivkrafter som ger en positiv befolkningsutveckling och föreslå
konkreta insatser har startat men är försenat. Vi har i och med starten av projektet god kännedom om det som vi behöver utveckla för att öka Gotlands befolkning där bland annat
bostäder och kommunikationer med fastlandet är två exempel. Arbetet med en utvecklad
varumärkesplattform pågår. En förstudie för en digital plattform är i sin slutfas och ambitionen är att ett genomförandeprojekt ska starta under hösten.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under året genomfört en utredning om framtidens förskola och grundskola. Här ser förvaltningen att en god kvalitet i verksamheterna
bidrar till att Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på vilket i sin tur bidrar till ökad
befolkning i arbetsför ålder. Teknikförvaltningens övergripande projekt ” genom god infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka på Gotland” har initierat aktiviteter
inom den offentliga miljön samt e-tjänster för privatpersoner. Generellt är rapporteringen
om insatser och aktiviteter som har bäring på målet förhållandevis få.

Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Antal personer 20-64 år

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

Demografisk försörjningskvot

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

2020

2020

2019
32 069
15 864
16 205
0,9
0,9
0,8

2019

2018

2018

31 960

0,8
0,8
0,7

0,9
0,9
0,8
81,5
80,7
82,2

0,8
0,8
0,7
79,5
78,1
80,8

Tabell 13: Indikatorer mål 4 Ökad befolkning i arbetsför ålder
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Mål 5: Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på
hela Gotland

Under första halvåret 2020 har det interna arbetet med bemötandekulturen ändrat form
och med annan ansvarsfördelning där chefer i alla led inklusive medarbetare ska ta ett
större ansvar för förändringsprocessen. Det fortsatta arbetet kommer avgränsas till tjänstepersoner som har täta företagskontakter (TKF, SBF och RSF) och kan ses som en pilot för
eventuell implementering mot en bredare målgrupp internt. Nya metoder är förankrade i
berörd målgrupp genom respektive organisationsledning. Metoderna och verktygen arbetas
fram gemensamt med kommunikatörerna, projektansvarig och konsult. Nästa steg är att utbilda coacher som ska stödja chefer i processen för att under hösten påbörja implementeringen i respektive enhet. Resultaten av NKI (insiktmätningen) och Svenskt Näringslivs attitydundersökning kommuniceras och förväntas ligga till grund för förvaltningarnas förbättringsarbete.
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Pandemin har starkt påverkat arbetet med att utveckla det företagsfrämjande systemet. Fokus för Region Gotland har varit att hålla en tät dialog med näringslivets företrädare. Samverkan har varit väldigt god och samsyn har nåtts för de åtgärder som föreslagits för att underlätta för företagens svåra situation. Delaktigheten har varit hög och utvärderingar pekar
åt att åtgärderna har tagits emot positivt av det gotländska näringslivet.
En förändring av strukturerna för kompetensplattformen, vars syfte är att utveckla samarbetet med näringslivet med fokus på kompetensförsörjningsfrågor har på börjats. Ett analysarbete för att löpande följa utvecklingen av företagens ekonomiska situation påbörjades
under våren och kommer fortsätta under hösten. Almi företagspartner Gotland har under
första halvåret tagit fram en ny finansieringsform ”Brygglån” med anledning av pandemins
effekter på företagens likviditet. Stor efterfrågan kan konstateras. Under första halvåret har
ett flertal projekt påbörjats som har en tydlig inriktning för att stödja affärsutveckling och
att fler företag skall kunna nå nya marknader. Huvuddelen av projekten har externa projektägare med Region Gotland som medfinansiär. Rapporteringen om insatser och aktiviteter som har bäring på målet är förhållandevis få.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Företagsamhet, andel (%) Kvinnor
Företagsamhet, andel (%) Totalt
Företagsamhet, andel (%) Unga

Alla
Alla
Alla

2020

2020

2019

2019

2018

2018

10,9
17,2
6,1

7,9
12,5
5,4

10,6
17,0
6,2

7,8
12,4
5,4

Nettoutveckling, antal företag

Alla

Nystartade företag/1000 invånare, antal

Alla

12,4

Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande

Alla

67,6

73,0

65,3

72,0

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs
undersökning (1-6)

Alla

2,9

3,4

2,8

3,4

285*
10,9

Tabell 14: Indikatorer mål 5 Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
* Avser perioden januari - juni

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

Mål 6: Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

De senaste 6 månaderna har förändringar på bostadsmarknaden skett som troligtvis är en
effekt av pandemin. Efterfrågan på fritidshus har ökat markant och är nu större än utbudet
vilket driver upp bostadspriserna. Som en följd av det låga utbudet av bostäder har efterfrågan på obebyggda tomter runt om ön ökat. Även villapriserna har stigit, både i Visby och
runt om på ön. Region Gotland driver projekt Brodösen på Terra Nova som närmar sig
färdigställande och kommer att bidra med ytterligare 38 villatomter på marknaden.
När det gäller byggandet av hyresrätter är det fortsatt svårt att få marknaden att tillskapa
fler hyresrätter, både i Visby och på landsbygden. AB Gotlandshem har förvärvat fastigheten Othem Ejdern 6 i Slite. På grund av svårigheter med att få lönsamhet i projektet har
bolaget dock meddelat att bostadsprojektet läggs på is. Projekt dubbel markanvisning, som
är ett försök från Region Gotlands sida att skapa fler hyresrätter på landsbygden, befinner
sig i en genomförandefas där bygglov beviljats för två av de tre ingående fastigheterna i
Visby, Klintehamn och Hemse.
Under första halvåret har två detaljplaner med bostadsändamål antagits. Dessa möjliggör
tillsammans för ca 70 nya bostäder. För samma tidsperiod har startbesked beviljats för 160
bostäder varav 66 i flerbostadshus och 94 i småhus. Av småhusen utgörs 57 av fritidsbostäder. Värt att notera är att det i planenhetens lista över pågående detaljplaner finns planer
som vid ett antagande skulle möjliggöra för ca 1 900 bostäder runt om på ön.
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I början av året antogs nya riktlinjer för bostadsförsörjning där bland annat regionens övergripande mål för bostadsförsörjningen tydliggörs. Implementering av riktlinjerna i förvaltningarnas arbete pågår. Planeringen och det strategiska arbetet med att revidera gällande
översiktsplan har påbörjats och funktioner från flera förvaltningar deltar. Flera förvaltningar arbetar tillsammans för att utveckla samverkan och effektivitet inom samhällsbyggnadsprocessen och har aktiviteter som styr mot måluppfyllelse för detta mål. Anmärkningsvärt är att miljö- och byggnämnden inte har prioriterat detta mål i sin verksamhetsplan och
därmed inte heller har några prioriterade aktiviteter.
Målet bedöms inte vara uppfyllt. Det krävs ett fortsatt aktivt arbete med nya detaljplaner
och markanvisningar för bostadsändamål samt riktade insatser för ett ökat bostadsbyggande utanför Visby.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal
Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål,
antal

Alla

2020*
71

2020

2019
113

2019

2018
37

Alla

1

16

9

Startbesked för bostäder (småhus eller flerbostadshus), antal

Alla

160

204

207

2018

Tabell 15: Indikatorer mål 6 Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
* avser perioden januari - juni

Målområde Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
______________________________________________________________________
Mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar
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För målets innebörd, att regionens verksamheter ska bidra till kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering,
finns inga konkreta mätresultat i nämndernas rapporter för delår två. Regionens el- och
värmeförsörjning har numera ett mycket lågt klimatavtryck. Resandet står för en hög andel
av de utsläpp regionen orsakar. Arbetspendling, tjänsteresor, familjernas skjutsande av förskolebarn, skolskjutsar, sjukresor och privata resor till och från regionens service är några
exempel på olika kategorier av resor. Av de nyss nämnda är häften helt eller delvis samhällsbetalda och ingår i upphandlingar där regionen ställt olika krav på utförandet, bland
annat ifråga om miljöprestanda. Då resvanor under perioden har ändrats av pandemin, så
återstår det att se hur resvanorna långsiktigt kan komma att påverkas.
Ett av de transportprojekt som pågår på Gotland är Hållbara transporter. Det finansieras
av europeiska regionala utvecklingsfonden och med regionala utvecklingsmedel. Länsstyrelsen är projektägare och projektet finansierar en reserådgivare inom Region Gotland. I projektet gjordes under försommaren en resvaneundersökning av tjänsteresor och arbetspendling bland regionens medarbetare. De ombads att svara som om arbetspendlingen inte påverkats av pandemin. Motsvarande undersökning gjordes senast i början av 2015. Svaren
visar bland annat att resandet till och från arbetet, mätt i km, har minskat samt att antalet
medarbetare som reser med bil till och från arbetet har minskat sedan mätningen 2015. Andelen medarbetare som elcyklar eller cyklar till arbetet har ökat med 6 %. 80 % av resandet
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till och från arbetet, mätt i km, är fortfarande bilresor och nära 90 % av medarbetarnas fordon är fortfarande fossildrivna. Fordonen har emellertid blivit bränsleeffektivare på fem år.
I regionens bilpark har andelen bilar som kan köras på helt eller delvis fossilfria bränslen
ökat till 46 % från 33 % och tjänstefordon används i högre grad nu än 2015. På så vis har
utsläppen minskat med 25 % per medarbetare sedan 2015 från tjänsteresor med bil, sammanlagt för regionens bilar och körning med egen bil i tjänst. En nyhet under 2020 är att
ett nytt trafikavtal för kollektivtrafik och skolskjutsar börjat gälla under sommaren. Det nya
avtalet som innefattar krav på 100 % förnybara drivmedel och att 70 % av fordonen ska gå
på biogas, innebär en mycket stor klimatförbättring, jämfört med tidigare avtal.
Region Gotland bidrar årligen i samverkan med SKR och de övriga regionerna till rapporten Öppna Jämförelser Miljöarbetet i regioner. I det arbetet har det blivit tydligt att vi saknar tillräckliga rutiner för en intern klimatredovisning för att visa hur klimatmålet nås. Flertalet regioner ligger före Gotland ifråga om bredd, ambition och organisation för en årlig
redovisning av den egna verksamhetens klimatpåverkan. Vi behöver bättre internt underlag
också för att fullfölja uppdraget om intern koldioxidbudget.
Region Gotland ligger bra till i jämförelser ifråga om direkt energianvändning som energi i
fastigheter, energi från avfallshantering och satsningar på att fasa ut fossila drivmedel.
Ifråga om indirekt påverkan, som att ställa och följa upp klimatkrav på upphandlade produkter och tjänster finns förbättringspotential inom ett antal områden där andra regioner
ligger längre fram. Därför är det positivt att socialförvaltningen under året arbetat aktivt
med att förändra arbetssätt och utredningsunderlag i syfte att minska Region Gotlands miljöavtryck med aktiviteter i socialförvaltningens handlingsplan för miljöarbete. Det är även
positivt att tekniska nämnden anger att vid varje upphandling ska hållbarhetsaspekten tas i
beaktande samt att krav införts på förnybara bränslen vid upphandling vid maskinanskaffning.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA

Alla

Fossil olja införd i Visby hamn, 1000 m3

Alla

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, andel (%)
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland

2020

2020

2019
80

Alla
Bensin, m3
Biodiesel, m3
Biogas, ton
Diesel

Alla
Alla
Alla
Alla

2019

2018

2018

180

195

87
37,6

37,5
0,7
125,0
707,6

90,1

106,6

Tabell 16: Indikatorer mål 7 Gotlands klimatavtryck minskar
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Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Region Gotlands arbete för att nå målet är fördelat på många ansvarsområden. Det tydligaste och mest synliga uppdraget har tekniska nämnden som VA-huvudman, men även
andra nämnder bidrar genom sina förvaltningar med viktiga delar genom tillsynsverksamhet, samhällsplanering, skola, kommunikation samt samordning och ansvar för externa
samarbeten. Teknikförvaltningen har under delår två startat arbetet med att revidera VAplanen med tonvikt på delplanernas handlingsplaner. Avsikten är att revideringarna ska
godkännas av tekniska nämnden efter årsskiftet. Stora projekt som Klintehamn avloppsreningsverk, Kvarnåkershamn vattenverk och Södra linans etapper är nu färdigställda. Ledningsnätet från Burgsvik till Klintehamns avloppsreningsverk är driftsatt. Kvarnåkershamns
vattenverk trimmas in för att kunna producera en medeldygnsproduktion på 5 000 m3 per
dygn.
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Uppdrag i form av förstudier inom VA-verksamheten har prioriterats och bedömningen är
att dessa är genomförda till 80 %. Förstudien om Visbys framtida dricksvattenförsörjning
innebar ytterligare utredningar om Bästeträsk och grundvattenförekomster i området mellan Tingstäde och Lärbro. Utredningar om återanvändning av renat spillvatten och vatten
från kalkbrotten fortlöper. VA-avdelningen deltar också i och drar lärdomar av olika innovationsprojekt, till exempel Testbädd Storsudret, vars syfte är att förbättra vattentillgången
på Storsudret genom att testa olika småskaliga tekniker för en energieffektiv hållbar vattenproduktion, och MACRO (Mat i Cirkulära RObusta System), vilket man, tillsammans med
Stockholm och Helsingborg, deltar i för att utveckla den kunskap som behövs för kretsloppsanpassade VA-system i den täta staden med statsutvecklingsområdet Visborg som
gotländskt exempel.
VA-kollektivet är avgiftsfinansierad verksamhet och investeringar i bättre rening på avloppsreningsverken, ökad tillgång till dricksvatten och överföringsledningar för ett robust
system kommer ge taxehöjning redan i höst. VA-kollektivets intäkter har påverkats av pandemin; minskade volymer inom besöksnäringen kommer i förlängningen ge minskade intäkter som först kommer syns på slutet av 2020 och under 2021. Samtidigt flaggar förvaltningen för att VA-kollektivet inte ensamt kan bära kostnaden för regionens medverkan i
utvecklings- och innovationsprojekt av den typ som nämnts ovan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen nämner implementering av dagvattenstrategin, som nu används i miljöskyddsenhetens arbete med remissutlåtanden i exploateringsfrågor, och som
per automatik kommer med i arbetet med detaljplanerna. Förvaltningen uppger att man
pausat arbetet med föreslagna åtgärder i VA-planen - bland annat i delplanen för enskild
VA-försörjning - av ekonomiska/organisatoriska skäl. Efter inrättandet av Bästeträsk vattenskyddsområden 1 januari i år har inget mer tillkommit, men arbetet med Åminne vattenskyddsområde fortgår. Tillsynsarbetet av enskilda avlopp inom ”Klart vatten” fortsätter.
Baserat på erfarenheten från de 66 socknar där samtliga fastighetsägare med enskilt avlopp
kontaktats, uppskattar förvaltningen att 71 % av öns enskilda avlopp för närvarande är
godkända. Insatser i målets riktning görs också av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
som lyfter fram att kunskap om tillgång till rent vatten ingår i undervisningen inom alla
skolformer. Fenomenalen Science Center genomför kontinuerligt olika utbildningsinsatser
där vattnets betydelse för människan har en viktig roll. Regionstyrelseförvaltningen bidrar
till måluppfyllelse genom aktivt deltagande i en mängd vattenrelaterade grupper och projekt, där de flesta har direkt eller indirekt bäring på målet. Bland annat kan nämnas intern
samordning och uppföljning av VA-planen, samarbetsprojekteten Vatten i odlingslandskapet och Blått centrum Gotland, länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp samt det interna
arbetet hur Region Gotlands samhällsplanering, tillsynsarbete och vattenfrämjande arbete
på bästa sätt kan bidra till uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten.
Under början av året gick arbetet med att bevaka och ta fram yttranden kring stora täkttillståndsprövningar med risk för negativ påverkan på vattentäkter in i en avvaktande fas. Sent
under delår 2 fick Region Gotland ett föreläggande att lämna synpunkter till mark- och miljööverdomstolen på andra parters överklaganden i ansökan kring utökad brytning av kalksten i Klintebys. Många privata fastighetsägare har överklagat domen med hänvisning till
vattensituationen och att denna i de enskilda fallen inte är långsiktigt säkrad. Förhandlingar
i det för Regionen viktiga Cementamålet väntas starta i oktober. Ett antal förvaltningar
nämner inga bidrag till måluppfyllelse under målet.
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Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)

Alla

2020
58*

Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)

Alla

71**

Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

Alla

72**

2020

2019

2019

58

72,4

2018

2018

87

69,5

76,9

71,9

Tabell 17: Indikatorer mål 8 Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
* Avser prognos helår
** Avser augusti
Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

De tre miljömålen går delvis i varandra. Detta måls innebörd är att regionens verksamheter
utöver att bidra till utsläppsminskningar av växthusgaser också ska bidra till giftfria kretslopp, att den cirkulära ekonomins betydelse ökar och att naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Regionen är själv en stor aktör vars val har stor betydelse för hur samhällsbyggandet utvecklas. Regionen kan också på många sätt bidra till medarbetares och invånares möjligheter att göra hållbara val, inte minst genom kunskapshöjande insatser. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen påminner om detta, när de för regionens förskolor anger att ”Varje
arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn, elever och deltagare minska
klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.”
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfter fram arbetet med att minska förskrivningen av antibiotika som ett av de viktiga hållbarhetsvalen, för att antibiotika ska finns tillgänglig när
den behövs, men inte bidra till ökad antibiotikaresistens eller spridas i naturen.
Inom regionstyrelseförvaltningen startar projektet Vägar till Hållbar utveckling under 2020,
det ska leda till kompetenshöjning och tydligare samhandling för att nå hållbarhetsmål. Maten vi äter är indirekt en stor del av vår miljö- och klimatpåverkan, inom måltidsförsörjningen fortgår arbetet med att öka andelarna ekologiskt, närproducerat och vegetariskt i
måltiderna i regionens kök och att samtidigt minska matsvinnet.
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Teknikförvaltningen som genomför flest upphandlingar bland regionens förvaltningar
anger att hållbarhetsaspekter finns inarbetade i upphandlingsunderlag och att kunskapen
om hur hållbarhet kan inkluderas förbättras kontinuerligt. Under perioden har ytterligare
fokus lagts på att projektledare kan styra materialval samt bidra med kompetens om krav
vid markanvisning, så att belastning på ekosystem minskar. Från teknikförvaltningen rapporteras också om genomförande av den nya avfallsplanen med målet att göra avfall till en
resurs, något som involverar alla på Gotland både i att tänka avfallsförebyggande och att
sortera avfallet rätt.
Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen drivit arbetet med implementeringen av
grönstrategi och -plan. Region Gotland har beviljats lokala naturvårdsmedel, LONA, till arbetet med ekosystemtjänstkartläggning i de större tätorterna och analys av ekologiska samband i Visby med omnejd.
För biologisk mångfald har teknikförvaltningen som förvaltar regionens markinnehav
störst direkt påverkan. Det är positivt att årets happening inom parkförvaltningen i år genomfördes, tillsammans med Gotlands Ornitologiska Förening och innebar att 100-tals fågelholkar sattes upp på allmän plats på Gotland och i naturreservaten Galgberget och
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Södra Hällarna. Fågelholkarna hade tillverkats av skolbarn och av personer i daglig verksamhet under vintern och våren. Förvaltningen nämner också den trädinventering i Visby
som förvaltningen genomfört och som sedan ska ligga till grund för en trädvårdsplan.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2ekv/inv

Alla

Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO2ekv/kg inköpt

Alla

2020

2020

2019

2,3

2019

2018

2018

1,8

2,3

2,3

Tabell 18: Indikatorer mål 9 Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

Målområde Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
______________________________________________________________________
Mål 10: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen
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Inom de flesta förvaltningar pågår aktiviteter för att öka tillgängligheten, framför allt genom att utveckla e-tjänster och hemsidor/webbtillgänglighet, utveckla lärplattformar inom
skolan, digitalisering av tjänster samt meröppna och mobila bibliotek. Inom hälso- och
sjukvården har man startat distansoberoende mottagningar och infört appen ”Alltid öppet”
som möjliggör för gotlänningar att träffa sin läkare online. Trots pandemin har sjukvården
kunnat upprätthålla tillgängligheten för de med störst behov och telefontillgängligheten har
varit god i primärvården. Väntelistorna till specialistmottagningar och operation har inte
blivit längre men fler patienter har väntat längre tid.
I 2019 års servicemätning besvarades 44 % av telefonsamtalen inom en minut vilket ligger
lägre än snittet för deltagande kommuner (56 %). 80 % av den e-post som skickades till
regionen besvarades inom en dag vilket är en förbättring men var lägre än snittet för deltagande kommuner (84 %). Det finns stora variationer mellan förvaltningarna. Exempel på
goda resultat är: bygglov och kultur och fritid som svarar på 100 % av e-posten inom 1
dygn. Kultur och fritid har endast 2 timmar i snittsvarstid och bygglov samt miljö och hälsa
har endast 3 timmar i snittsvarstid för e-post. Viktiga framgångsfaktorer för att öka telefontillgängligheten är dels arbetet med att utveckla den gemensamma kundjänstfunktionen genom nära samverkan mellan kundtjänsterna (regionupplysningen samt kundtjänst inom
TKF och SBF) och dels genom att utveckla ett nära samarbete mellan regionupplysningen
och övriga förvaltningar så att man där kan svara på enkla medborgarfrågor. En förutsättning är att förvaltningarna har tillgängliga och uppdaterade hemsidor och för att lyckas
krävs nya arbetssätt och användande av ny teknik.
För att förbättra upplevelsen av tillgänglighet till regionens tjänster är det viktigt att de som
använder våra tjänster kan vara med och påverka. Det behöver flera av regionens verksamheter arbeta vidare med. För att säkra måluppfyllelsen krävs även att användarupplevelsen
mäts. Inom socialförvaltningen pågår flera utvecklingsarbeten i syfte att skapa ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov. Exempel är arbetet med
att skapa en webbsida där medborgare har inbjudits att delta i arbetet och inom omsorgen
om funktionsnedsatta har inventering av behov av nya kommunikationsvägar skett genom
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dialog med intresseföreningar och i fokusgrupper. Det pågår ett flertal aktiviteter inom flera
förvaltningar som syftar till att de som nyttjar Region Gotlands tjänster ska uppleva att det
är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet. Målet mäts idag genom servicemätningen och mätning av telefontillgänglighet i primärvården och det finns inga resultat för
2020. Den sammanlagda bedömningen är att målet inte kan anses uppnått.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Andel som får svar på epost inom en dag, (%)*
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på
en enkel fråga, (%)*
Kontakt med primärvården samma dag telefontillgänglighet (%)
Nöjd MedborgarIndex Bemötande, tillgänglighet**

2020

2020

2019

2019

2018

2018

Alla

80,2

84,0

83,7

80,0

Alla

43,5

56,0

47,2

53,0

Alla
Alla
kvinnor
män

97,0

89,0

80,0
50
54
47

88,0
57
58
56

Tabell 19: Indikatorer mål 10 Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
* Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK
** Jämförelse med deltagande kommuner i medborgarundersökningen

Mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta

Inom några förvaltningar pågår aktiviteter för att göra de som nyttjar tjänsterna medskapande på olika nivåer. Socialförvaltningen gör brukare medskapare i utvecklingsarbeten genom till exempel brukarråd där utvecklingsbehov identifieras utifrån brukares förslag samt
genom fokusgrupper för utveckling av mötesplatser för personer över 65 år. Inom omsorgen för funktionsnedsatta fortsätter arbetet att tillsammans med brukare ta fram förslag till
modell för utbetalning av habiliteringsersättning. Inom hälso- och sjukvården planeras att
kunna erbjuda vård mer på patientens villkor med distansoberoende vård och flera digitala
kanaler har fått en skjuts under pandemin. Flera verksamheter är i gång med att utveckla
och införa patient-kontrakt, som är ett sätt att säkerställa patientens delaktighet i sin egen
hälsa och vård. Skolan arbetar systematiskt med att följa upp resultaten för nöjdheten i elevenkäter. Inom teknikförvaltningen genomförs kundmöten och möten med leverantörer
löpande inom alla avdelningar. Detta för att skapa möjlighet för delaktighet, ta tillvara synpunkter och ge tydlig och begriplig information. Regionstyrelseförvaltningen har interna dialoger i olika forum och externa dialoger sker med en rad aktörer som till exempel intresseföreningar, myndigheter, företag, föreningar och nätverk. Inom måltidsverksamheten har
man kompletterat provsmakningsrutinerna med att ta med gäster när man genomför olika
smaktester.
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Ett sätt att ta tillvara kunskap och erfarenhet hos de som tar del av våra tjänster är att uppmana till att lämna in synpunkter. Det är därför positivt att antalet inkommande synpunkter
till regionen ser ut att öka och att de flesta förvaltningar nu arbetar systematiskt med sina
inkommande synpunkter som en del i förbättringsarbetet. Under 2019 inkom 896 synpunkter. Under januari till augusti detta år har 753 synpunkter inkommit.
Bemötande i telefon mäts i servicemätningen. 2019 års resultat visade att vid 85 % av telefonsamtalen till Region Gotland bedömdes bemötande som gott, vilket är en förbättring
sedan tidigare mätning men dock något lägre än genomsnittet för deltagande kommuner
(88 %). Det finns dock stora variationer mellan förvaltningarna. Exempel på goda resultat
är grundskolan som har 100 % mycket gott bemötande i telefon och kultur och fritid som
har 75 % mycket gott bemötande i telefon. Det finns inga resultat för perioden på de valda
indikatorerna.
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Några förvaltningar har kommit långt i att förändra sin kultur så att de som använder deras
tjänster görs medskapande i utvecklingen. För att uppnå detta mål och skapa god kvalitet
måste samtliga förvaltningar utveckla arbetssätt där man gör sina kunder medskapande på
olika nivåer, från den individuella nivån till enhets-, avdelnings-, förvaltning- och regionnivå. Detta arbete behöver ske såväl internt som externt. Satsningar för att systematiskt arbeta med ett gott bemötandet bör göras inom samtliga förvaltningar. Målet anses inte uppnått.
Indikatorer jämförelse med riket
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS, Brukaren får bestämma om saker
som är viktiga, andel (%)

Brukarbedömning individ och familjeomsorg totalt, inflytande, andel (%)

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi
ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)*
Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index

Kön

2020

2020

2019

2019

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

91,9
85,7
93,3

86,0
86,0
86,0

85,5

88,0

78
80
77

80
79
81

Alla
Alla
Alla
kvinnor
män

2018

2018

79,5
85,0
75,2

74,0
74,0
75,0

78,6
71,4
85,7

87,0
87,0
86,0

49,6

51,0

76,0

85,0

Tabell 20: Indikatorer mål 11 Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
* Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK

Mål 12: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

I de flesta av regionens förvaltningar pågår arbete med att kartlägga verksamheternas processer. Inom teknikförvaltningen har arbetet genomförts mer systematiskt på samtliga enheter och inom socialförvaltningen har arbetet även innefattat kvalitetssäkring av processer.
Att kartlägga processer är en grundförutsättning för att arbeta processorienterat men säger i
sig ingenting om huruvida processerna är effektiva. För detta krävs ytterligare processmognad i form av att följa upp processresultat och utifrån resultatet förbättra arbetssätten i processen.
I samtliga förvaltningar pågår digitaliseringssatsningar i syfte att öka tillgängligheten och effektivisera processer och flera förvaltningar har egna digitaliseringsplaner. Pandemin har
snabbat på utvecklingen och behovet av digitala tjänster och verktyg har ökat markant.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har 23 mottagningar anslutit sig till appen ”Alltid
öppet” och gotlänningar kan nu i högre grad få träffa vården online. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under våren bedrivit all skolförlagd utbildning inom gymnasiet,
vuxenutbildningen och folkhögskolan via distans/fjärrundervisning samt inom regionsstyrelseförvaltningen har administrativa robotar införts inom ekonomiservice och lön. I samtliga förvaltningar har användandet av digitala mötesverktyg, såsom Skype, Teams och
Zoom mångdubblats. Sammantaget har detta lett till att nya arbetssätt införts och den digitala kompetensen hos medarbetare har höjts. För att digitaliseringen vidare ska bidra till
måluppfyllelse och användarvänligheten i regionens digitala tjänster ska säkras, krävs att
verksamheterna involverar slutanvändarna i utvecklingen.
Inom alla förvaltningar pågår ständigt arbete med att förbättra verksamheter och tjänster
för dem vi finns till för. Utifrån verksamhetsresultat, kundundersökningar, synpunkter och
sparbeting förändras arbetssätt, metoder och tekniker. För att nå måluppfyllelse och för att
regionen långsiktigt ska klara välfärdsutmaningen behöver det systematiska förbättringsar40 (59)
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betet kompletteras med innovativt utvecklingsarbete. Ansatsen i arbetet bör höjas och utmanas genom frågor om relevans. Frågeställningarna: Gör vi saker rätt? och Gör vi rätt saker? behöver således hanteras parallellt. Flera förvaltningar har genomfört nyttoberäkningar
inför beslut om större projekt och satsningar för att säkra ekonomiska och kvalitativa nyttor. Region Gotland har tillsammans med Uppsala Universitet och Science park Gotland
beviljats 16,2 miljoner kronor i utvecklingsmedel för samarbetsprojektet ”Innovationssystem Gotland”. Syftet med projektet är att utveckla förmågan att uppmuntra och tillvarata
medarbetares innovativa idéer inom hälso- och sjukvården. Två ”innovationslotsar” har rekryterats till projektet. Målet är inte uppfyllt.
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Diagram 6: Trend över antal unika inloggningar per dag i Skype för företag inom Region Gotland

Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)

Alla

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Alla
kvinnor
män

2020

2020

2019

2019

43
83,7
86,8
80,8

2018

2018

45
83,0
84,0
81,0

81,9
87,5
77,0

83,0
85,0
80,0

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för
nybyggnad av en och tvåbostadshus, antal dagar*

Alla

84

138

62

Kostnad individ och familjeomsorg, kr/inv.**

Alla

4 957

4 533

4 860

4 289

Kostnad kommunal grundskola F9, kr/elev**

Alla

111 419

113 608

110 341

110 726

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.

Alla

32 537

27 495

31 292

26 749

Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal ledtid, andel (%)

Alla

60

43

63

45

135
151
124
6 489
5 008
8 268

99
103
98
4 224
3 625
4 961

124
124
124
6 268
5 113
7 656

104
106
103
4 058
3 518
4 721

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning
inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård 65 år och äldre, antal/100 000 inv.

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

66***

49
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Tabell 21: Indikatorer mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
* Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK
** Jämförelse med medelvärde för samtliga kommuner
*** Avser perioden januari - maj
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Målområde Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
______________________________________________________________________
Mål 13: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

I en tillitsbaserad organisation har styrning och ledning, kultur och arbetssätt fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet
och hjälpvillighet. I arbetet att skapa en sådan organisation är våra ledare nyckelpersoner.
Ett ledarskap baserat på tillit och som ger våra medarbetare de bästa förutsättningar för att
utföra sitt uppdrag så att god och kvalitativ välfärd kan säkras.
Regionens genomförda organisationskulturkartläggning har identifierat fyra utvecklingsområden där vi behöver fortsätta att förflytta oss för att få till en tillitsbaserad kultur; samverkan över gränser, från försiktig till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och organisationsförståelse. I det arbetet vill vi se modiga ledare som har god självkännedom, inger förtroende i omvärlden och bland sina medarbetare, som har ordning och reda i sin verksamhet och som vill driva utveckling och förändring mot överenskomna mål på ett inspirerande, uppmuntrande, coachande, innovativt och kreativt sätt. De behöver ha rätt förutsättningar runt sig så att ledarskapet är hållbart över tid. Vi vill också ha medarbetare som
är motiverade och engagerade i arbetet att göra förflyttningar och i det känna sig sedda och
bekräftade. Under 2020 har ett material för fortsatt dialog i vardagen kring identifierade utvecklingsområden i organisationskulturarbetet tagits fram. Ledarstrategins olika delar har
fortsatt att implementerats, bland annat genom att ledarkontrakt uppdaterats, reflekterande
team för enhetschefer har startats och ett program för mentor-adept har tagits fram. Samtliga chefer har under året även haft i planen att genomgå en 2,5 dagars utbildning i förändringsledning. En stor satsning som gör att alla chefer får samma plattform när förändringsarbete ska drivas.
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På förvaltningsnivå beskrivs ett stort antal aktiviteter. Många av dessa handlar om arbetssätt och att skapa dialog i vardagen. Gemensamma satsningar kring det fortsatta organisationskulturarbetet samt satsningar kring chefers förutsättningar behöver göras för måluppfyllelse. Indikatorn i medarbetarundersökningen kommer följa upp målet och ge handlingsplaner på ytterligare aktiviteter.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Engagemangsindex

Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män
Alla
kvinnor
män

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Ledarskapsindex

Team effektivitetsindex

2020

2020

2019

2019

2018

2018

74
75
74
79
80
78
71
72
75
69
69
71

Tabell 22: Indikatorer mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
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Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Region Gotlands övergripande kompetensförsörjningsplan utgår från SKRs nio strategier
för att möta den stora rekryteringsutmaningen. Den ligger även till grund för förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner och ska bidra till att vi lyckas möta utmaningarna genom
en aktiv och strategisk kompetensförsörjning.
Med anledning av pandemin har flera utvecklingsprojekt pausats och ersatts av riktade aktiviteter för att förebygga och möta en eventuell eskalering av pandemin. Härigenom har
flera lyckade förvaltningsövergripande samarbeten genomförts på kort tid. Ett exempel är
den efterlysning av vårdutbildad personal som gjordes. Sammanlagt visade cirka 170 personer intresse för att hjälpa till. De som varit aktuella har intervjuats, introducerats och ingått
i en bemanningspool. Ett annat exempel är den kortare utbildningen, utifrån socialstyrelsens rekommendationer, som genomfördes i regi av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för att höja kunskapen bland tillfällig sommarpersonal inom vård och omsorg och
hälso- och sjukvård. Region Gotland tillsatte extra resurser under viss tid med uppdraget
att titta på hur vi vid behov kan jobba med kompetensöverföring mellan och inom regionen och företag för att klara att upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga verksamheter. Ett samarbete mellan socialförvaltningen och arbetsförmedlingen inleddes vilket
innefattade ett rekryteringsuppdrag samt en rekryteringsutbildning. Totalt gick 19 personer
utbildningen från arbetsförmedlingen. Av dessa gick merparten ut i jobb efter introduktionen.
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Från 2019 till och med 2021 driver regionen ett projekt från Europeiska socialfonden gällande attitydförändringar på arbetsplatser, NORMA se kompetensen. Aktiviteter har genomförts, bland annat utbildning i förändringsledning och workshops. Även ett metodstöd
för att se och använda kompetens på nya sätt har påbörjats (Se och Använd Kompetensen
på Gotland). Projektet strategisk hållbar bemanningsplanering ingår i effektiviseringsprogrammet då vi ser att ett strategiskt och strukturerat arbete med bemanningsfrågor ger flera
vinster för Region Gotland. Ett utkast till en bemanningshandbok/-riktlinje/-policy finns
nu framtagen. Projektet avslutas vid årsskiftet men vi ser redan nu att ett strategiskt bemanningsarbete med fokus på personalekonomi och samhällsproduktion skulle behöva utvecklas även efter projektets slut. Heltidsarbete som norm är ett exempel på hur vi har börjat
tänka annorlunda kring bemanning. Under delåret har samtliga deltidsanställda med tillsvidareanställning inom Kommunals avtalsområde, drygt 900 individer, erbjudits fri höjning
av sin sysselsättningsgrad. I vissa förvaltningar har även rutin införts att nyanställningar
görs på heltid. Vi kan redan nu se ett trendbrott i antalet del- och heltidsanställda inom området. Med ett regiongemensamt förhållningssätt till införandet kan resursmässiga vinster
göras genom att hitta förvaltningsövergripande lösningar. Framåt skulle vi även behöva se
på fler grupper än inom Kommunals avtalsområde.
Som en del i att stärka arbetsgivarvarumärket har fokus varit att berätta om och lyfta regionens medarbetare och de insatser som gjorts och görs under pandemin. Kommunikationen har utgått från våra arbetsgivarlöften och responsen har varit positiv, såväl internt
som från allmänheten, sett till de inlägg som gjorts. Regionens instagramkonto #viärregiongotland har snart 7 000 följare och är ett viktigt verktyg för att visa upp alla våra yrken
och bygga stolthet. En viktig del för att möta rekryteringsutmaningen och använda kompetensen rätt handlar om att digitalisera och utnyttja tekniken. Som en del i detta har en digital introduktion (preboarding) tagits fram och skickas ut till alla nya medarbetare innan deras första arbetsdag. Andra verktyg som digital referenstagning har börjat användas av fler
verksamheter och fortsätter att effektivisera arbetet. Partnerskapet med Uppsala Universitet
Campus Gotland fortsätter att utvecklas, särskilt med fokus för de aktuella program som
gynnar regionens behov av kompetenser. Vi kan även konstatera att pandemin har påverkat
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intresset för att jobba i välfärden vilket återspeglas i att fler har sökt höstens program vid
Campus Gotland, till exempel programmen för lärare och sjuksköterska.
För att göra ökade förflyttningar mot målet behöver vi fortsätta att samarbeta över gränserna för att skapa lärande och utveckling och nyttja varandras kompetenser. Vi behöver
fortsätta arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket för att attrahera och behålla medarbetare. För att utveckla våra arbetssätt mot framtiden behöver arbetet med verksamhetsutveckling genom digitalisering fortsätta.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

2020*

Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)

Alla
kvinnor
män

27 445
22 486
4 959

53 038
43 991
9 047

kvinnor
män

46 447
30 817
15 630

81 307
54 675
26 632

Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)

Alla
kvinnor
män

80,0
77,0
89,0

77,7
74,6
87,0

Net Promoter Score (NPS)

Alla
kvinnor
män

Arbetad övertid hos månadsanlönade (antal timmar)

2020

2019

-24
-22
-21

2019

2018

2018

-25
-22
-22

Tabell 23: Indikatorer mål 14 Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
*Avser period januari – augusti för mertid och övertid samt augusti för heltidsanställda

Mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Medarbetarna är Region Gotlands viktigaste resurs och avgörande för att vi ska klara vårt
uppdrag. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet är därför ett prioriterat område där en förflyttning
mot mer främjande och förebyggande insatser bedöms vara nödvändigt för att klara framtidens utmaningar. Detta mål samt den arbetsmiljö- och hälsopolicy som arbetats fram och
implementerats under året stödjer den förflyttningen.
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Perioden har präglats av den pågående pandemi vilket för arbetsmiljöarbetet har inneburit
stora utmaningar men också påskyndat utveckling och fokus på området. Regionövergripande har det centrala samverkansforumet stärkts genom tätare avstämningar och med representation från samtliga förvaltningar för att få ett bredare underlag och en snabbare
samsyn. Arbetet med riskbedömningar har varit prioriterat och genomförts på regionens
alla nivåer där chefer, skyddsombud och medarbetare har samverkat för att identifiera, bedöma och åtgärda risker för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö. Frågor som varit i
fokus har exempelvis handlat om skyddsutrustning och rutiner men även frågor som oro
och återhämtning har hanterats. Pandemin har även satt fokus på hemarbete då vissa verksamheter till stor del har haft sin arbetsplats i hemmet. Hemarbete ställer andra krav på den
fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt chefers förutsättningar att leda på distans. Ett
perspektiv att beakta vid utformning av framtidens arbetsplatser.
En ny arbetsmiljö- och hälsopolicy tagits fram och fastslagits i fullmäktige. En upphandling
av medarbetarundersökning har genomförts som mäter flertalet indikatorer till styrkortet.
Vidare har en behovsanalys tagits fram inom området företagshälsovård som ligger till
grund för den upphandling som pågår och som ska gälla från och med 2021. Regionens
samverkansavtal ses över där ett nytt avtal ska finnas på plats innan årsskiftet. Region Gotland har under 2020 via Omställningsfonden fått en ny överenskommelse om kompetensoch omställningsavtal – KOM-KR. Avtalet innefattar områden som förebyggande insatser,
aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner.
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På förvaltningsnivå har flertalet av de aktiviteterna som planerats inom målet fått ställas in
på grund av pandemin. De aktiviteter som planerats in eller genomförts handlar ofta om
livsstilsfaktorer genom föreläsningar, gemensamma friskvårdsaktiviteter eller friskvårdstimme. Det nämns även aktiviteter inom områden som hållbar bemanning, det systematiska
arbetsmiljöarbetet och analyser av medarbetarundersökningen. Sammanfattningsvis bedöms de aktiviteter som planerats eller genomförts stödja målet. På grund av pandemin har
arbetet behövts fokusera på grunder i det systematiska arbetsmiljöarbete som rutiner och
riskbedömning. Detta har även gett övergripande effekter där regionens skyddsorganisation
stärkts genom utökade samarbeten, praktisk träning och utbildning. Ett viktigt område
framåt är att hitta aktiviteter inom den organisatoriska arbetsmiljön.

Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet som god, andel (%)

Alla

Korttidssjukfrånvaro, andel (%)

Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta
rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)

Psykosocial arbetsmiljö index (PAI)

Alla
kvinnor
män

2020*

2020

57,0
54,8
67,0

2019

2019

2018

2018

49,7
48,2
56,6

Alla
kvinnor
män

79
79
80

Alla
kvinnor
män

70
69
74

71
71
75

Tabell 24: Indikatorer mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
*Avser period januari – augusti

Målområde Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas
verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
______________________________________________________________________
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Mål 16: Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden

Målet är inte uppfyllt vid periodens slut. Årets budgeterade resultat vid årets ingång var 120
mnkr vilket motsvarade 2,2 procent av verksamhetens nettokostnader. Under året har flera
tilläggsanslag beviljats till en total summa av 58 mnkr. Budgeten för generella statsbidrag
har också ökat med 14 mnkr med anledning av ett det statsbidrag för stärkt välfärd som
riksdagen röstade igenom. Det innebär att budgeterade resultatet vid periodens slut uppgår
till 76 mnkr. Regionfullmäktige kommer under hösten att ta ställning till ytterligare äskanden om tilläggsanslag samt en ytterligare revidering av budgeten för generella statsbidrag
vilket kommer att påverka budgeten och måluppfyllelsen vid årets slut.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad (%)

Alla

2020
1,4*

2020

2019
1,1

2019

2018

2018

1,3

Tabell 25: Indikatorer mål 16 Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
*per 31/8-2020
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Mål 17: Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden

Målet uppnås. Resultatet i perioden uppgår till 166 mnkr vilket motsvarar 3,0 procent av
verksamhetens nettokostnad. Prognosen pekar på ett resultat på 236 mnkr vilket motsvarar
4,3 procent.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2020 om en ändring av målet från en resultatnivå på 2 till
1 procent för både innevarande år och för 2021. Med anledning av covid-19 pandemin såg
de ekonomiska förutsättningarna under våren väldigt osäkra ut och prognosen pekade på
kraftigt minskade skatteintäkter. Under våren var det också hårt tryck på verksamheterna
att ställa om och förbereda för att hantera pandemin och de följder som väntades. Vid den
här delårsrapportens upprättande har de ekonomiska förutsättningarna ändrats så att det
ser ljusare ut avseende skatteunderlagets utveckling samt att regeringen skjutit till stora bidrag till kommuner och regioner.
Nämndernas nettokostnadsutveckling uppgår till 4,8 procent i perioden och för att nämndernas verksamhet ska rymmas inom den budget som beslutats krävs att nettokostnadsutvecklingen totalt får bli högst 3,9 procent 2020.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

Alla

2020*
3,6

2020

2019
1,4

2019

2018
1,0

Nämndernas nettokostnadsutveckling (%)
Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster
(%)

Alla

4,8

3,8

3,8

Alla

4,6

4,0

3,8

Utveckling av nämndernas nettobudget (%)

Alla

6,8

4,0

2,6

Utveckling av skatteintäkter och bidrag (%)

Alla

7,1

4,5

2,7

Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

Alla

3,0

2,2

3,8

2018

Tabell 26: Indikatorer mål 17 Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
*per 31/8-2020

Mål 18: Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras
och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
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Målet är delvis uppnått. Soliditet är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av
de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten var vid periodens
slut 43,9 procent och har förbättrats med 1,1 procentenheter sedan årsskiftet. Den främsta
förklaringen är ett bra periodresultat i kombination med en något lägre investeringsnivå i
perioden. För helåret prognostiseras soliditeten till 45 procent vilket skulle innebära att soliditetsmålet uppnås redan i år. Egenfinansieringsgraden i perioden är hög och visar att regionen klarat att finansiera investeringsutgifterna utan att låna mer pengar. Även de avgiftsfinansierade verksamheternas investeringar har egenfinansierats.
Under perioden har 28 mnkr i nya medel satts av till pensionsmedelsportföljen enligt den
nyavsättningsplan som regionfullmäktige beslutade om 2019. Enligt planen ska 50 mnkr avsättas årligen fram till år 2019. Pensionsmedlen täcker nu 6,3 procent av den totala pensionsförpliktelsen. Syftet med avsättningsplanen är att pensionsmedlen till slut ska täcka hela
pensionsförpliktelsen.
Indikatorer jämförelse med riket

Kön

Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse (%)

Alla

2020*

Egenfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet, andel, %

Alla

276

165

162

Soliditet

Alla

43,9

42,8

43,1

6,3

2020

2019
6,0

2019

2018

2018

5,4

Tabell 27: Indikatorer mål 18 Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
*per 31/8-2020
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4

Den kommunala koncernen

Den samlade verksamheten inom Region Gotland bedrivs både inom den egna nämndoch förvaltningsorganisationen samt i koncernföretag där vissa bolag är helägda och vissa
delägda. Därtill finns samägda företag och privata utförare. Huvuddelen av verksamheten
bedrivs i regionen. Strukturen på den kommunala koncernen redovisas i årsredovisningen.
I koncernredovisningen ingår förutom Region Gotland även det helägda bolaget AB Gotlandshem och Gotlands Energi AB, där regionen har en ägarandel på 25 %.
Periodens resultat för koncernen uppgår till 219 mnkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 273 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 8 145 mnkr och har ökat med 310 mnkr
sedan årsskiftet. Soliditeten uppgår till 40,9% och har ökat med 1,2 procentenheter sedan
årsskiftet.
AB Gotlandshem

AB Gotlandshem och dess dotterbolag Gotlandshem Värme AB är ett av Region Gotland
helägda bolag. Verksamheten består av ägande och förvaltning av fastigheter.
Väsentliga händelser

I juni 2020 flyttade hyresgästerna in i det nyproducerade kvarteret Bläckfisken med 36 lägenheter. Gotlandshem har även infört en bilpool i området med förhoppning om att
kunna driva en förändring som är positiv för miljön. Gotlandshem har även drivit projekt
om nyproduktion på området A7, arbetet har dock inte fortskridit så långt som var ledningens förhoppning vid årets början, eftersom projektet inte har varit tillräckligt bra ur hållbarhetsperspektiv.
Internt har bolaget ett fokus på att etablera ett kvalitetsledningssystem, Gotlandshems arbetssätt samt projektstyrning. Detta har under 2020 lett till att färre projekt startas och att
varje projekt som bedrivs har en tydligare styrning och koppling till bolagets övergripande
behov. Bolaget håller därtill på att driva två andra projekt. Det ena är ett projekt för att
skapa morgondagens verksamhetslokaler för allmännyttan på Gotland. Projektet avslutade
en arkitekttävling i somras och håller för närvarande på med att titta på hur det vinnande
bidraget kan förverkligas. Det andra är ett projekt som har drivits under en tid tillsammans
med Hyresgästföreningen med syfte att etablera en systematisk modell för hyressättning
som baseras på ett bruksvärde som har fastställts i huvudsak av hyresgäster. Projektet är nu
i sitt slutskede och är tänkt att kunna tillämpas efter kommande kalenderårsskifte.
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Analys av periodens resultat och årsprognos

Periodens uppgår till 28 mnkr. Bolagets resultat är i stora delar i linje med förväntan och
budget, effekter av pandemin har varit nära nog obefintliga på bolagets verksamhet i ekonomiska termer. Lönsamheten i Gotlandshems fastighetsförvaltning är emellertid fortsatt
mycket låg och avkastningen på bolagets kapital har legat på sådan nivå att bolaget har en
nära obefintlig buffert för ränteuppgångar. Prognosen för årets resultat är 7 mnkr.
Väsentliga personalförhållanden

Bolaget har i stort oförändrat antal anställda och har, trots pandemin där medarbetare uppmanats att inte arbeta vid förkylningssymptom, relativt låg sjukfrånvaro. Det förekommer
viss långtidssjukfrånvaro vilken följs upp både ur rehabiliteringssynpunkt, men även för att
systematisk utveckla Gotlandshems arbetsmiljö.
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Förväntad utveckling

Bolaget hoppas inom kort kunna påbörja projektering för nyproduktioner och arbetar med
att finna vägar framåt där nyproduktioner på ett tillräckligt bra sätt bidrar till bolagets övergripande mål. I övrigt har bolaget ett fortsatt fokus på att fortsätta etableringen av kvalitetsledningssystemet – Gotlandshems arbetssätt.
Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB
och till 25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands
Elförsäljning AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger
och underhåller el- och energianläggningar.
Väsentliga händelser

Gotlands Elnät gjorde den 1 januari en organisationsförändring för att tydliggöra ansvarsoch uppgiftsfördelning och på sikt därmed öka effektiviteten och engagemanget. Gotlands
Elnät har tillsammans med majoriteten av elnätsföretagen i Sverige överklagat beslutet om
intäktsram för elnätsverksamheten 2020-2023, då beslutet försämrar företagets möjlighet
att investera i elnät.
Alla skadeståndsanspråk kopplade till avbrotten i Vattenfalls mottagningsstation i Ygne
åren 2018 och 2019 är nu reglerade. Inom värmeverksamheten pågår två större investeringar som beräknas slutföras under året. I Visby installeras en ny efterbrännkammare och i
Hemse byggs ny basproduktion i form av en ny flispanna. Under 2020 har GEABs ekonomiska processer outsourcats till Vattenfall. GEAB har med anledning av pandemin en beredskap, uppföljning och planering för att säkerställa verksamhetens drift och medarbetares
hälsa.
Analys av periodens resultat och årsprognos

Rörelseresultatet för GEAB-koncernen är 129 mnkr, vilket är 12 procent högre än budget.
Periodens resultat efter skatt är 97 mnkr. Värmeverksamheten ligger något under budget,
vilket främst beror på lägre förbrukning hos kunder på grund av den varma vintern. Elnätsverksamheten ligger högre än budget till följd av högre transiteringsintäkter och nyanslutningar. Resultatet för elhandelsverksamheten är också högre än budget, vilket har flera
bakomliggande faktorer, bland annat lägre kostnader för elcertifikat. Prognosen för helåret
är ett resultat efter skatt på 120 mnkr, vilket innebär att GEAB-koncernen har möjlighet att
nå årets budgeterade resultat.
Utfallet för investeringar är 125 mnkr vilket är högre än budget, men prognosen för helåret
är att investeringarna kommer att vara i linje med budget vid årets slut.

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

Väsentliga personalförhållanden

GEAB har 142 anställda. Koncernens framgång baseras på kompetenta och engagerade
medarbetare som trivs på sitt arbete. Sjukfrånvaro för kvinnor är en minskning från året innan och visar på en bra utveckling. Sjukfrånvaro för män har ökat och det pågår ett aktivt
arbete för att minska den genom strukturerade insatser för hälsofrämjande aktiviteter och
rehabilitering. GEAB arbetar förebyggande för att förbättra medarbetarnas hälsa genom att
erbjuda arbetsmiljö- och hälsoprofilering, företagshälsovård, friskvårdsbidrag, samtalsstöd,
arbetsanpassning genom ergonomisk genomgång samt träning på jobbet. Med anledning av
pandemin arbetar GEAB med att anpassa arbetssätt och att bibehålla en god och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.
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Förväntad utveckling

Gotlands energiomställning kommer att fortsätta med ökad elektrifiering i samhället. Omställning av exempelvis industri- och transportsektor kommer innebära högre effekt- och
energibehov. Dialoger kring detta behov och framtida scenarion förväntas öka och bli mer
konkreta de närmaste åren.

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

Efter Vattenfalls tekniska förnyelse av anläggningarna till Gotlandsförbindelsen finns nu
möjlighet att ansluta mer elproduktion på Gotland. Den ombyggda förbindelsen har fått en
förbättrad teknisk funktionalitet och styrning, vilket nu öppnar upp för att Gotland ska
kunna bli mer självförsörjande på förnybar el. Från och med 1 juli 2020 har därför Gotlands Elnät möjlighet att erbjuda anslutning av mer förnybar elproduktion. Totalt handlar
det om 65 MW ny vindkraft och 65 MW ny solel.
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Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
Jan-aug
2020

Utfall
Jan-aug
2020

Avvikelse
Jan-aug
2020

Budget
2020

Prognos
2020

Helårsavvikelse

Bokslut
2019

Regionsstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänsten

313

305

8

471

463

8

12

20
257
36

17
249
39

3
8
-3

30
386
55

29
376
58

1
10
-3

Teknisk nämnd

148

144

4

166

187

-21

1

17

17

0

26

28

-2

-3

818
209

763
194

55
15

1 226
313

1 213
318

13
-5

-12
-6

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

941
1 154

943
1 154

-2
0

1 412
1 754

1 412
1 768

0
-14

5
-39

Summa

3 600

3 520

80

5 368

5 389

-21

-42

58

54

4

87

26

61

85

3 658

3 574

84

5 455

5 415

40

43

Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Finansförvaltning
Summa inklusive finansförvaltning

2
12
-2 TN 2019

Delårsrapport 2

50 (59)

Delårsrapport 2

Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2020, mnkr
Avvikelse Årsbudget
Periodens Periodens
budget netto utfall netto mot budget
netto
43
39
4
65
18
13
5
27
6
8
-2
10
2
2
0
4
8
7
1
11
9
9
0
13

1
11
12
13
14
15

Politisk verksamhet
Nämnd- och styrelseverksa
Stöd till politiska parti
Revision
Nämndadministration
Övrig politisk verksamhet

2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Infrastruktur, skydd mm
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk o tekn. planering
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattef
Gatu- och Väghållning
Parkverksamhet
Näringslivsfrämjande åtg
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur

132
2
9
0
3
30
12
33
5
37
1

142
2
12
-7
3
36
13
37
5
40
1

-10
0
-3
7
0
-6
-1
-4
0
-3
0

198
4
14
0
4
45
18
49
8
55
1

3
30
31
32
35
36
38
39

Fritid och kultur
Kultur o fritidsverksamh
Kulturverksamhet
Fenomenalen Sience Center
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturskolan

102
3
23
1
18
34
11
12

104
2
26
0
18
36
10
12

-2
1
-3
1
0
-2
1
0

154
5
34
2
27
51
17
18

4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Pedagogisk verksamhet
Central administration
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Uppdragsutbildning
Folkhögskola

985
40
226
1
60
33
431
166
16
0
12

916
-5
227
1
62
27
425
151
12
0
16

69
45
-1
0
-2
6
6
15
4
0
-4

1 477
60
339
1
89
50
647
249
24
0
18

5
51
52
53

Vård och omsorg
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SOL
Insatser enligt LSS

940
23
553
163

937
29
526
177

3
-6
27
-14

1 410
35
828
245
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Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor

179
16
6

185
15
5

-6
1
1

268
24
10

6
61
62

Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

12
2
10

16
5
11

-4
-3
-1

18
3
15

7
71
72
73
74
75
79

Affärsverksamhet
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Lövsta Landsbygdscentrum

101
0
4
60
25
12
0

98
1
-1
59
27
12
0

3
-1
5
1
-2
0
0

95
0
6
89
0
0
0

8
80
81
82
83
84
85
86
87

Hälso- och sjukvård
Primärvård
Spec. somatisk vård
Spec, psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- o sjukvård
Medicinsk service
Försörjningsverksamhet
Administrativ service

1 153
113
565
84
19
100
124
91
57

1 153
128
590
85
21
98
127
93
11

0
-15
-25
-1
-2
2
-3
-2
46

1 753
171
862
125
28
149
186
136
96

9
92
94
97

Gemensam verksamhet
Kommungem. administration
Fastighetsförvaltning, ko
Försörjningsverksamhet

132
130
2
0

115
116
0
-1

17
14
2
1

198
195
3
0

3 600

3 520

80

5 368

58

54

4

87

3 658

3 574

84

5 455

Summa nämnderna
99 Finansförvaltning
Summa nämnder inklusive
finansförvaltning
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Investerings- och exploateringsutgifter per verksamhet, mnkr

11
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
36
38
39
40
41
43
45
46
47
49
51
52
53
54
61
62
71
72
73
74
75
84
86
87
91
92
94
97
Summa

Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nämndadministration
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk och teknisk planering
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefinansierade
Gatu- och väghållning
Parkverksamhet
Näringslivsfrämjande åtgärder
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Kultur o fritidsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturskolan
Central administration
Förskola
Fritidshem
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Folkhögskola
Gemensamt socialförvaltningen
Vård och omsorg enl socialtjänstlagen
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Övrig hälso- o sjukvård
Försörjningsverksamhet
Administrativ service
Regiongemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet

Årsbudget

Utgift

Avvikelse

2020
1
1
1
1
196
3
83
9
6
0
12
0
25
1
0
0
0
7
3
0
24
27
1
1
6
1
12
11
0
0
1
37
9
206
55
29
4
72
0
31
96
38
1 009

jan-aug 2020
0
0
0
0
12
4
15
1
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
9
0
37
2
1
0
0
1
3
1
0
0
9
7
0
71
2
11
3
12
0
18
0
7
232

1
1
1
1
184
-1
68
9
6
0
8
0
25
0
0
0
0
7
-7
0
-14
25
0
0
6
0
10
10
0
0
-8
30
8
135
53
18
1
60
0
13
96
30
777
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Region Gotland
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

not 2
not 2

Utfall
jan-aug
2020

Utfall
jan-aug
2019

Prognos

Rev Budget

Bokslut

2020

2020

2019

915
-4 304
-185
-3 574

909
-4 164
-166
-3 421

4 168
-9 311
-272
-5 415

4 042
-9 233
-262
-5 453

1 411
-6 368
-255
-5 212

2 651
1 124
201

2 632
907
118

3 985
1 701
271

4 012
1 544
103

3 953
1 358
99

7
-42
166

42
-27
133

22
-57
236

15
-42
76

56
-42
113

0
166

0
133

0
236

0
76

0
113

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall

Utfall

Bokslut

2019-08-31

2018-08-31

UB 2019

16

15

17

4 192
343
107
4 658

4 109
327
105
4 556

4 151
343
106
4 617

Bidrag till statlig infrastruktur

14

15

15

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

24
31
452
203
242
952

24
20
414
192
3
653

23
21
393
200
116
753

5 624

5 224

5 385

Utfall
2019-08-31

Utfall
2018-08-31

Bokslut
UB 2019

Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

166
64
2 239
2 469

133
64
2 093
2 290

113
64
2 126
2 303

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

1 083
22
1 105

1 016
25
1 041

1 020
25
1 045

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

1 121
929
2 050

1 131
762
1 893

1 109
928
2 037

5 624

5 224

5 385

1 409
2 282
10

1 294
2 331
13

2 291
1 320
16

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader
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Noter, Region Gotland
jan-aug
2020

jan-aug
2019

prognos
2020

bokslut
2019

Reavinster

6

3

50

15

Exploateringsintäkter
Summa jämförelsestörande intäkter

0
6

0
3

14
64

23
38

-1
0
-1

0
0
0

0
0
0

-1
-2
-3

Summa jämförelsestörande poster

5

3

64

35

Not 2 - Jämförelsestörande finansiella poster,
mnkr
Realiserade vinster finansiella tillångar
Orealisererade vinster finansiella omsättningstillgångar
Summa jämförelsestörande finansiella intäkter

0
4
4

6
21
27

0
4
4

0
30
30

Realiserade förluster finansiella tillångar
Orealisererade förluster finansiella omsättningstillgångar

-20
-1

0
-5

-20
-1

-1
-6

Summa jämförelsestörande finansiella kostnader

-21

-5

-21

-7

Summa jämförelsestörande finansiella poster

-17

22

-17

23

Resultat exkl jämförelsestörande poster

178

108

Not 1 - Jämförelsestörande poster, mnkr

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar
Exploateringsutgifter
Summa jämförelsestörande kostnader
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Sammanställda räkenskaper
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

not 2
not 2

Utfall
jan-aug
2020

Utfall
jan-aug
2019

Prognos

Bokslut

2020

2019

1 230
-4 491
-247
-3 508

1 222
-4 366
-222
-3 366

4 730
-9 723
-365
-5 358

1 882
-6 697
-344

2 651
1 124
267

2 632
907
173

3 985
1 701
328

3 953
1 358

9
-57
219

32
-40
165

24
-79
273

47
-62

137

0
219

0
165

0
273

137

-5 159

152

0

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall

Utfall

Bokslut

2020-08-31

2019-08-31

UB 2019

16

15

17

6 599
350
75
7 040

6 415
344
54
6 828

6 503
373
55
6 948

Bidrag till statlig infrastruktur

15

15

15

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

29
31
545
203
282
1 090

30
20
489
192
29
760

29
21
482
200
140
872

SUMMA TILLGÅNGAR

8 145

7 603

7 835

Utfall
2020-08-31

Utfall
2019-08-31

Bokslut
UB 2019

Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

219
64
3 050
3 333

165
64
2 879
3 108

137
64
2 913
3 114

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

1 102
82
1 184

1 034
77
1 111

1 040
85
1 125

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 571
1 057
3 628

2 439
945
3 384

2 469
1 127
3 596

8 145

7 603

7 835

1 409
2 282
19

1 294
2 331
19

1 320
2 291
21

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader
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Noter
I de sammanställda räkenskaperna ingår det helägda dotterbolaget AB Gotlandshem med dotterbolaget Gotlandshem Värme AB samt intressebolaget
Gotlands Energi AB (ägd andel 25%).
Utfall
jan-aug
2020

Utfall
jan-aug
2019

Prognos

Bokslut

2020

2019

Reavinster
Exploateringsintäkter
Summa jämförelsestörande intäkter

6
0
6

3
0
3

50
14
64

15
23
38

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar

Not 1 - Jämförelsestörande poster, mnkr

-1

0

0

-9

Exploateringsutgifter

0

0

0

-2

Nedskrivningar anläggningstillgångar
Summa jämförelsestörande kostnader

0

0

0

-3

-1

0

0

-14

5

3

64

24

Summa jämförelsestörande poster
Not 2 - Jämförelsestörande finansiella poster, mnkr
Realisererade vinster finansiella tillgångar

0

6

0

0

Orealisererade vinster finansiella omsättningstillgångar

4

21

4

30

Summa jämförelsestörande finansiella intäkter

4

27

4

30

-20

-1

Realisererade förluster finansiella tillgångar

0

-20

Orealisererade förluster finansiella omsättningstillgångar
Summa jämförelsestörande finansiella kostnader

-1

-5

-1

-6

-21

-5

-21

-7

Summa jämförelsestörande finansiella poster

-17

22

-17

23

Resultat exkl jämförelsestörande poster

231

140

226

90

Koncerninterna mellanhavanden
Bidrag, tillskott och utdelningar, mnkr

Ägd andel

Ägartillskott

Region Gotland

100%

AB GotlandsHem

100%

GotlandHem Värme AB

100%

Gotlands Energi AB

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

0

0

0

0

0

0

Köpare

Säljare

Givare

Mottagare

Givare

Mottagare

25%

Ägd andel

Försäljning

Lån

Region Gotland

100%

25

19

AB GotlandsHem

100%

24

11

GotlandHem Värme AB

100%

1

2

Gotlands Energi AB
Summa

Utdelning

Mottagna

Summa
Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

Koncernbidrag

Givna

25%

1

19

51

51

Borgen
1 345
1 345

0

0

1 345

1 345
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Redovisningsprinciper i not

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I detta
avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer som har stor betydelse för redovisning av resultat och ekonomisk ställning tillämpas.
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.
Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med ianspråktagande av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Komponentavskrivning tillämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, hamnar samt för nya gator och vägar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Finansiella tillgångar

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder och obligationer. Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar.
Pensionsmedlen värderas till verkligt värde per balansdagen.
Övriga finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar och utgörs till största del
av aktier i dotterbolag och långfristiga fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är
redovisade till anskaffningsvärde.
Leasing

Finansiell leasing avser i huvudsak fordon med en avtalstid längre än tre år. Övriga leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation 13.2 från Rådet
för kommunal redovisning.
Investeringsbidrag

Offentliga investeringsbidrag samt anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Ett investeringsbidrag från privat motpart är skuldfört och kommer att intäktsredovisas i takt med att investeringarna genomförs.
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Pensioner

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär
att all pension inklusive särskild löneskatt som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal
inte tas upp som avsättning i balansräkningen, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom
linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.
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Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal samt Sveriges kommuner och
landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS19”.
Avsättning för deponier

Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. En omfattande revidering av åtgärdsplanen pågår och baseras på fördjupade undersökningar, analyser och kostnadsberäkningar pågår. En ny stor avsättning på 20 mnkr för
tre deponier gjordes under 2018. Under kommande år kommer avsättningen att öka ytterligare i takt med att resultaten från undersökningarna blir klara. Värdet har beräknats baserat
på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på balansdagen.
Skatteintäkter och generella statsbidrag

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuner och Landstings
augustiprognos 2020 för skatteavräkningen 2020 samt justering av skatteavräkning 2019.
De extra generella statsbidrag 2020 som riksdagen beslutat om under redovisningsperioden
har intäktsförts med 8/12 i perioden. Statsbidraget för läkemedel redovisas bland verksamhetens intäkter med motivet att det ger en mer rättvisande bild av verksamhetens nettokostnader.
Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär
att endast den ägda andelen av räkenskapsposterna har tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed, förutom regionens egna kapital, endast den del av
dotterbolagen egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, hänförts till respektive dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna skattedelen har redovisats som avsättning.
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I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats. Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.
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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
krav på kostnadssänkningar som föreligger. Verksamhetsmässigt har arbetet i förvaltningen
präglats av utbrottet av covid-19 som har utmanat på många olika sätt. Trots detta så
fortsätter aktiviteter och verksamhet i stort enligt plan med fokus på kvalitet- och
verksamhetsutveckling men i många fall med tidsmässiga förskjutningar. Digitaliseringen
har tagit ett språng och stora insatser har gjorts för att förbättra möjligheterna till
kvalitetshöjningar och effektiviseringar framåt inom såväl förvaltning som i regionen som
helhet. Pandemin har även gett ett ökat tryck på frågor som kompetensförsörjning,
bemanningsplanering och riskbedömningar vilket lett till att förvaltningen förflyttat dessa
frågor i en positiv riktning.
Antal medarbetare fortsätter att minska och uppgår i juli till 654. Förvaltningens sjuktal
under perioden jan-juli var 5,8, vilket innebär ett något lägre sjuktal jämfört med samma
period föregående år då sjuktalet var 6,3. Däremot ses en markant ökning av sjuktalet
under mars månad, då det ökade med ca 2 procentenheter jämfört med mars 2019.
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Periodens resultat uppgår till +8,5 mnkr och förvaltningen prognostiserar på helår ett
resultat uppgående till +10 mnkr. Pandemin har inneburit effekter på såväl periodens
resultat som prognosen. I stort kan både periodens resultat och prognosen förklaras av ett
fåtal tillfälliga poster. Dessa är erhållet statsbidrag för sjuklönekostnader, överskott i
kapitalkostnadsbudgeten samt överskott i budgeten för förstudier rörande
exploateringsprojekt. Utöver detta finns dessutom ett flertal delar som påverkar resultatet
åt båda håll. Dessa är bland flera, positiv semesterlöneskuldsförändring, överskott i vissa
centrala anslag bland annat inom HR, kostnad till följd av värdereglering av lager, överskott
vid försäljning av bilar, överkompensation tillfälligt gymnasieluncherbjudande, vakanser,
minskade intäkter till följd av pandemin men även minskade kostnader för till exempel
resor och utbildningar. Förvaltningen har för avsikt att söka statsbidrag för vissa
merkostnader kopplat till pandemin, bland annat för en värdereglering av lager som
påverkat periodens resultat negativt med 4,7 mnkr. Eventuellt positivt besked om
kompensation kommer förbättra det förväntade årsresultatet.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin är den enskilt största händelsen som påverkat förvaltningens verksamhet
under året. Verksamhet har behövt ställas om och arbetssätt förändras. Samverkan mellan
verksamheter har stärkts och gett en positiv effekt på lärande och utveckling över gränser.
Öppna aktiviteter har ställts in och åtgärder gjorts för att säkra tryggheten för
medborgarna. Resurser har allokerats till bland annat kommunikation, digitalt stöd och
krisledning varför andra arbetsuppgifter och också investeringar fått ställas in eller förflyttas
framåt i tid. Den digitala utvecklingen har prioriterats med inköp av datorer för att stärka
förutsättningarna för digitala möten och arbete på distans. Förvaltningen har tagit ett tydligt
grepp kring krishantering och ersättarplanering för att kunna bemöta eventuella stora
personalbortfall i den egna verksamheten.
Kopplat till förvaltningens tre huvuduppdrag bedöms följande vara av störst betydelse för
perioden.
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Att som en del av regionen som helhet driva verksamhet riktad direkt till
medborgarna















Flera åtgärdspaket har beslutats för att stödja Gotlands näringsliv. Bland annat
beslutades att under gymnasieskolans period av distansundervisning erbjuda
eleverna möjlighet att hämta mat vid privata restauranger och butiker.
Almedalsveckan 2020 ställdes in och en översyn av veckan som helhet är påbörjad.
Budget- och skuldverksamheten har förstärkts tillfälligt.
Regionen har upphört med all hantering av borgerliga vigslar.
Driften av regionens bad har utmanats och beredning pågår för att avgöra eventuell
upphandling
Markanvisningstävling har pågått för uppförandet av gymnastikhall som bereds för
beslut.
Beslut är fattat att slå ihop det fortsatta arbetet med anläggningsstrategi och
fritidspolitiskt program.
Bidragshanteringen ställde om och det utlystes särskilda coronastöd till kultur- och
fritidslivet under våren.
Nationaldagsfirandet ställdes in, medborgarceremoni flyttas till senast nästa år.
Biblioteken på Gotland fortsätter att utvecklas med förändring av arbetssätt,
förbättrat nyttjade av lokalytor, ökad digitalisering och mobil verksamhet. Trots
inställda arrangemang och begränsningar har antalet besök bibehållits eller ökat
vilket visar att biblioteken haft en väldigt viktig roll för allmänheten under
coronapandemin.
Distriktsbiblioteken har i samarbete med turistbyrån öppnat Infopoints på
biblioteken i Hemse, Slite och Roma samt Klintehamn.
Biblioteken på Gotland har infört gemensam, inköps- och iordningställandegrupp.
Att driva regiongemensamt ledningsarbete






Samverkansarbete med de centrala fackliga organisationerna har förstärkts.
Inom ramen för det regionövergripande effektiviseringsprogrammet har fakta och
slutsatser framkommit som ger goda underlag för framtida verksamhetsutveckling
och effektivisering.
Vårens budgetberedning är efter beslut framskjuten till hösten.
Under perioden har en omorganisation inom förvaltningen genomförts för att
skapa bättre förutsättningar att möta omvärldens och regionens behov av ledning
och stöd inom området kvalitet.
Att driva regiongemensamma stöd- och servicefunktioner
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Behovet av och kraven på stödfunktioner har ökat under perioden. Snabbhet,
flexibilitet, digitalisering och effektivisering har präglat och utmanat men också
drivit på utvecklingen på ett positivt sätt.
Upphandlingsfunktionen upplever stora resursbrister i relation till uppdrag och
behov. Funktionen har också under perioden varit föremål för en utmaning men
beslut fattades om att inte gå vidare med att upphandla funktionen.
Implementeringen av beslutsstödet har fortsatt. Förvaltarorganisationen för
beslutstödet är planerad att vara igång från oktober månad i samband med att
projektet avslutas.
Ökningen av antalet e-fakturor utmanar ekonomisupportens roll.
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Enligt ett nytt nationellt webbdirektiv krävs tillgänglighetsredogörelser för alla
webbplatser.
Effektiviseringsprojektet organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland har stärkt samarbetet över verksamhetsgränser och ger god grund
för fortsatt utveckling.
Varuförsörjningen har mer än dubblat sitt lagervärde och samtidigt arbetat hårt för
att hinna distribuera skyddsutrustning och hygienartiklar till Region Gotlands olika
verksamheter.
Spridningen av Coronavirus har omkullkastat all planering inom kris- och
beredskapsverksamheten.
Registratorerna har flyttats ut till verksamheterna vilket ger bättre förutsättningar
för samverkan mellan funktionen och den verksamhet som den är satt att stödja.
Upphandling av e-arkiv är inne i anbudsfas, projektledare är tillsatt och
projektdirektiv beslutat.

För att stärka förvaltningens inre arbete har beslut fattats om att från årsskiftet 20/21 flytta
försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen. Dessutom har en ny
avdelning för kvalitet och kansli bildats och en renodling därmed skett av avdelning
digitalisering.

3 Förväntad utveckling
Kopplat till förvaltningens tre huvuduppdrag bedöms följande förväntade utveckling vara
av störst betydelse.
I uppdraget att som en del av regionen som helhet driva verksamhet
riktad direkt till medborgarna
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Coronapandemin kommer troligen fortsätta att dominera arbetet inom många
områden. Bland annat påverkas frågor som folkhälsa, kris- och beredskap,
besöksnäring samt budget- och skuldrådgivning.
En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) antas i slutet av året och arbetet övergår i
att säkerställa implementeringen. Dessutom skapas ett nytt tillväxtprogram för att
stärka genomförandet.
Arbetet med konceptet servicepunkter.
Utvecklingen mot en mer enhetlig och samordnad kundtjänstfunktion i regionen
fortsätter och de första stegen tas mot medborgarens 'Mina Sidor'.
Tydliggörande av Almedalsveckans framtida utformning.
Partnerskapet med Uppsala Universitet revideras från årsskiftet och får en
inriktning mer mot forskningssamverkan och innovation. Ett större
innovationsprojekt kommer att drivas under en flerårsperiod i nära samarbete med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och också externa aktörer.
Arbetet med klimat, miljö och energi utvecklas att bli mer tvärsektoriellt. Projektet
Vägar till hållbar utveckling, finansierat av Tillväxtverket, ska ställa om
organisationen till att gemensamt jobba mot samma mål kring omställning.
Det sker en fortsatt utveckling inom fritidsområdet. Nytt badhus, byggnation av
gymnastikhall, revidering av fritidspolitiskt program och en bidragsöversyn är bara
några av de frågor som står på agendan.
Den nya kulturplanen ger grund för fortsatt utveckling av
kultursamverkansmodellen.
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Restriktionerna som rått under Coronapandemin har slagit hårt mot såväl fritidssom kulturområdet och fortsatta insatser kommer att krävas för att skapa ett gott
utvecklingsklimat framåt.
Biblioteksverksamheten anpassas till en ekonomisk ram utan tillfälliga
projektmedel. Stora utvecklingsarbeten som ökad mobil verksamhet och fler
meröppna bibliotek drivs vidare. Verksamheten har en viktig roll i samhället och
ytterligare insatser behövs bland annat för att stärka programverksamheten och öka
läslusten. Allt för att bidra till utvecklingen av det demokratiska Gotland.
I uppdraget att driva regiongemensamt ledningsarbete











Kvalitetsarbetet stärks genom ett samlat arbete i koncernledning och
kvalitetsnätverk kopplat till ledningssystem och processöversikt. Den nya regionala
utvecklingsstrategin kommer att ligga till grund för utveckling av styrmodellen för
tydligare styrning och målstrukturer.
Den regionala samverkans- och stödstrukturen genomlyses och en uppdaterad
modell planeras träda i kraft till årsskiftet 2020/2021. Syftet är att ge mer kraft i
samverkan mellan verksamheter och skapa en förenklad styrning samt tydligare
koppling till koncernledningsgruppen.
Ett nytt ansvarsområde är att vara sammanhållande för demokratifrågorna i
regionen. I ett första steg görs en kartläggning av frågornas omfattning och på
vilket sätt arbetet kan bedrivas framåt för att skapa optimalt värde.
Gällande informationsförvaltningsprocessen förväntas utvecklingsarbetet att
fortsätta för att Region Gotland ska förvalta sin information på ett mera effektivt,
lagenligt och ändamålsenligt sätt.
Lärdomarna från året behöver nyttjas i den fortsatta utvecklingen av
organisationskulturen. Allt för att driva samverkan över gränser, från försiktighet
till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och helhetsförståelse.
Rekrytering av ny ekonomidirektör/avdelningschef pågår och en översyn av
ekonomifunktionen ger underlag för fortsatt utveckling.
Projektet FramSam (samhällsbyggnadsprocess för framtiden) kommer att bidra till
processutveckling över organisationsgränser.
Att driva regiongemensamma stöd- och servicefunktioner
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Digitaliseringen har tagit stora kliv och behovet av digitala lösningar kommer att
växa. Det handlar om att ställa om arbetssätt och teknik för att kunna arbeta
hemma, samarbeta digitalt, skapa digitala mötesplatser och också att dela arbetsytor.
Allt ställer stora krav på infrastruktur och programvarumässiga lösningar.
Traditionella interna nätverket kommer försvinna och Region Gotlands ITinfrastruktur kommer allt mer likna det som finns i hemmet. Varje enhet är en
punkt på internet och de centrala resurserna och verksamhetssystemen kommer
tillgängliggöras över internet. IT-funktionen blir mer av en intern molnleverantör
där det inte kommer spela någon roll med vilken typ av utrustning man ansluter sig
för att konsumera de tjänster som görs tillgängliga.
Arbetsgivarprinciper och personalstrategiskt arbete behöver utvecklas för att möta
de förändringar som skett under året och fortsätter att ske framåt. Hur kan
distansarbete, utbildningar och möten digitalt hanteras på ett hållbart och
ändamålsenligt sätt.
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Effektiviseringsprogrammets olika projekt ger nya kunskaper till grund för fortsatt
utveckling. Det handlar om insatser för höjd kvalitet och därmed högre effektivitet
i inköpsarbete, lokalförsörjning, digitalisering och bemanningsplanering.
I beslutstödet kommer de sista nu planerade modulerna implementeras, driftsättas
och avslutas och överlämnas till förvaltning-/driftorganisation. Fortsatta insatser
behövs för att driva på utvecklingen i nästa steg då övriga verksamhetssystem ska
kopplas på systemet.
Det blir allt tydligare att kommunikationsstödet har en avgörande roll i
verksamhetsutveckling på både strategisk ledningsnivå som i det operativa dagliga
arbetet. Stöd efterfrågas i allt högre grad och kraven på funktionen ökar. Ett
utvecklingsarbete med kompetenshöjande insatser tillsammans med tuffa
prioriteringar kommer att bli nödvändigt.
Måltidsverksamheten fortsätter att utvecklas med perspektiv som digitalisering,
kartläggning och effektivisering av processer, ökat samarbete med övriga
förvaltningar och verksamheter, produktionsplanering och
kompetensförsörjningsarbete. Den pågående översynen av måltidsverksamheten
och de politiska beslut som fattas kommer att ha en avgörande betydelse för
verksamhetens fortsatta förutsättningar att utvecklas.
Varuförsörjningen får en allt viktigare roll i beredskapsperspektiv till exempel
genom att hålla med lager av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Förvaltningens inre kvalitet och effektivitet utvecklas vidare genom att ett större grepp tas
kring strategisk planering kopplad till verksamhetsplaneringen. Det handlar om frågor som
lokalförsörjning, digitalisering och kommunikation. Fortsatt arbete sker också för att
ytterligare utveckla den egna organisationen och säkerställa flytten av
försörjningsverksamheten. Snabba och stora verksamhetsförändringar krävs för att möta
omvärldens krav och trycket på kompetensutveckling och kompetensväxling ökar.
Digitaliseringens möjligheter blir allt tydligare och samtliga verksamheter behöver arbeta
aktivt med transformationen. Den stora omprioriteringen för att möta coronapandemin
behöver hanteras för att säkra de utvecklingsinsatser och arbetsuppgifter som skjutits på
framtiden.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
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4.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
Bedömning
livslångt lärande
Kommentar: Utifrån framtagande av nytt koncept för kompetensplattformen och att
projektet bokstart fortgår enligt plan samt att ett nytt förslag till partnerskap med
Uppsala Universitet är under remiss har förvaltningen flyttat sig i positiv riktning mot
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målet. Vad gäller att öka antalet elever som äter skollunch så har fokus under perioden,
mot bakgrund av pågående pandemi, varit lite annorlunda med bland annat
luncherbjudande från restauranger och butiker.
Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
Bedömning
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Kommentar: Utifrån bland annat följande ser förvaltningen att positionerna förflyttats mot
målet:
 Utvärdering av RSS - inför årsskiftet utveckla strukturen
 Kartläggning av befintliga program och planer i samband med arbetet med RUS
 Genomförd översyn av mat och måltidspolicy - ett underlag för att gå vidare med
ev revidering
 Framtaget program för god och jämlik hälsa
 Förslag till handlingsplan för suicidprevention framtaget
 Beslutad tillsynsplan utifrån alkohol- och tobakslagen
 Framtagen rutin för kontinuerlig uppföljning av lägesbild psykisk ohälsa
 Planer på att ta fram en fritidsplan som ersätter dagens fritidspolitiska program
(enligt beslut ska anläggningsstrategi inarbetas)
 Arbete med införande av kulturgaranti för barn
 Fortsatt utveckling av arbetet i Operativt Samverkansforum
Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
Bedömning
samhällsstörningar
Kommentar: En positiv förflyttning mot målet kan konstateras utifrån att pågående
pandemi har drivit på arbetet att ha en förmåga att hantera samhällsstörningar inom
förvaltningen. Både styrkor och svagheter har visats och detta kommer utgöra en god
grund i det fortsatta arbetet för att ha god beredskap och höja förmågan att hantera
framtida samhällsstörningar. Vidare positivt är att Svenska Kraftnät startat sitt uppdrag
att se på Gotlands elförsörjning på kort och lång sikt.
4.2

Ekonomisk hållbarhet

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Bedömning

Kommentar: Gotlands befolkning ökar. Arbetet med bland annat projektet Bo, leva och
verka på Gotland, så även utvecklingen av platsvarumärket fortsätter och kommande
resultat av arbetet ger förhoppningsvis ytterligare positiv inverkan på målet.
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Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och
Bedömning
utveckla hållbara företag på hela Gotland
Kommentar: Gotland ligger i topp vad gäller nyföretagande i nationella mätningar. För
positiv utveckling av måluppfyllelse kan nämnas att arbetet med styrkeområdena
(besöksnäring och mat- och livsmedel) utvecklas kontinuerlig, till det bättre, och
samverkan med de berörda aktörerna blir allt starkare. Det företags- och
innovationsfrämjande systemet utvecklas också i en positiv riktning. Specifikt kan även
påtalas de samlade insatserna som riktats till näringslivet under nu pågående pandemi.
Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
Bedömning
bostadsbyggande över hela ön
Kommentar: För att skapa goda förutsättningar att bidra till målet arbetas bland annat med
utveckling av samverkan och effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen, prioriteringar för
exploateringsprojekt, dubbel markanvisning och handlingsplan för bostadsförsörjning.
4.3

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar

Bedömning

Kommentar: Den nuvarande pandemin har och kommer framåt att driva på utvecklingen
med ökad digitalisering. Sedan i våras har en stor del av förvaltningens möten och
utbildningar hållits digitalt. Detta både internt inom regionen och externt. Resor ligger på
en mycket låg nivå. En del av dessa effekter kommer troligen fortsätta även när
pandemin klingar av. Övriga aktiviteter som på sikt också beräknas kunna bidra till en
positiv utveckling av målet är bland annat projekt kring kommersiellt elflyg och
etablering av Energicentrum.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Bedömning

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Kommentar: Förvaltningen bidrar genom arbete i en mängd vattenrelaterade grupper och
projekt, såväl interna som externa, bland vilka kan nämnas uppföljning av VA-planen,
vatten i odlingslandskap, Blått Centrum, Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp.
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som
Bedömning
minskar belastningen på ekosystemen
Kommentar: Förvaltningens bidrag sker bland annat genom att utöka andelen vegetariska
måltider och livsmedel, öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel liksom att
arbeta för minskat svinn. Arbetet med servicepunkter och utsläppsbudget är andra delar
som bidrar till ett ansvarsfullt samhällsbyggande.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att resurser används på det mest effektiva sättet med
så gott resultat som möjligt. Det vill säga tillgänglig service med god kvalitet i en
verksamhet där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas inom
ekonomiskt givna ramar.
Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att balansera mål, uppdrag, kvalitet och
ambitionsnivåer med de ekonomiska medel som tilldelats. Ständigt görs avvägningar och
prioriteringar för att skapa största möjliga nytta och effekt.
Tillgängligheten till förvaltningens verksamhet har stärkts genom ökad digitalisering,
utveckling av telefonsupportfunktioner och också kommunikation via såväl intranät som
Gotland.se. Beslutsstödet ger nya möjligheter och en rad kunddialoger och forum
arrangeras för att ge möjlighet till medskapande i förvaltningens olika tjänster.
För att fortsatt utveckla verksamhetens kvalitet görs insatser för att öka samarbetet över
gränser. Dessutom tas steg för att förnya arbetssätt och dra nytta av digitaliseringens
möjligheter. Processkartläggningar ger möjlighet att beskriva nulägen och framtida lägen
vilket ger ett positivt fokus på förbättring och förnyelse. Förvaltningen driver insatser som
förbättrar både för den egna verksamheten och regionen som helhet och ett övergripande
effektiviseringsprogram har gett goda underlag för kvalitetshöjande åtgärder framåt.
Resultatet i tidigare medarbetarenkät visar en positiv förflyttning inom flera områden.
Arbetet med den gemensamma organisationskulturen och ledarskapet ger effekt både inom
förvaltningen och i regionen som helhet. De framtida kompetensförsörjningsutmaningarna
är stora och förvaltningen möter dem genom ett aktivt arbete med kompetensväxling,
bemanningsplanering, arbetsmiljöförbättringar och lönebildning.
För att säkerställa en ekonomisk hållbarhet över tid har metoder utvecklats för
nyttoberäkningar och effekthemtagning. Med denna kompetens och erfarenhet blir arbetet
med kort- och långsiktiga prioriteringar allt bättre. Förvaltningen har över tid klarat av att
anpassa roller och arbetssätt så att kvaliteten har kunnat höjas eller bibehållas och
kostnader ändå sänkas.
Sammantaget bedöms förvaltningen driva ett arbete som ger en god ekonomisk
hushållning men det finns självklart potential till förbättringar. Ytterligare krav på
kostnadssänkningar och svårigheter att kompetensförsörja ger behov av fortsatt förändrade
arbetssätt. En tillitsbaserad organisationskultur är en förutsättning och fokus på kvalitet för
mottagare av förvaltningens verksamhet avgörande.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

5.2

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
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Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är Bedömning
lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kommentar: Fler utvecklingsinsatser pågår inom förvaltningen för nå ökad tillgänglighet
(både externt och internt) så som utveckling av kundtjänst, gotland.se, intranätet och etjänster. Servicemätningens resultat för förvaltningen är kopplad till resultatet för kultur
och fritid. I den senaste undersökningen uppgår resultatet vad gäller e-post svar inom en
dag till 100% vilket kan jämföras med tidigare år då resultatet legat mellan 67-92%.
Resultatet beträffande andel som tar kontakt via telefon som får direkt svar på enkel
fråga uppgår till 66% ett förbättrat resultat jmf med de närmast tidigare åren.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
Bedömning
medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar: Förvaltningens verksamhet riktar sig såväl internt som externt. För det
interna sker dialog i olika forum som kunduppföljningsmöten, olika råd, nätverk mm.
Arbetet sker med olika grad av planering och ett identifierat utvecklingsbehov är att
stärka det systematiska kvalitetsarbetet. För det externa sker dialog med en rad aktörer;
intresseföreningar, myndigheter, företag, föreningar, nätverk mm. Bra utveckling finns
bland annat inom måltidsverksamheten som arbetar med synpunktshantering, gästers
medverkan i smaktester mm. Ur ett näringslivsperspektiv så indikerar olika mätningar att
målet ännu inte är nära att uppfyllas.
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
Bedömning
tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Kommentar: Förvaltningen bedöms ha påverkat måluppfyllelsen i positiv riktning genom
det arbete som bedrivs för att utveckla processer och digitalisering i samtliga
verksamheter. Insatser är gjorda för att förbättra styrning och ledning och också metoder
och verktyg för stödjande insatser. Arbetssätt förnyas och kraft läggs på att utveckla
kunskap kring nyttoberäkningar och effekthemtagning. Konkret kan lyftas exempel som
beslutsstödsystemet, införande av administrativa robotar på ekonomiservice och lön
samt verktyg för digitala möten. En indikator som visar positiv förflyttning av
måluppfyllelsen är att antal nomineringar till förnyelsepriset ökat från förvaltningen.
Detta från två år 2017 till sex år 2019.
5.3

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Bedömning

Kommentar: Utifrån förvaltningens regionövergripande personalstrategiska arbete har
aktiviteter utifrån organisationskartläggningen och den nya ledarstrategin planerats.
Regionstyrelseförvaltningen som förvaltning har i dagsläget inga inplanerade aktiviteter
för en tillitsbaserad kultur förutom att alla chefer ska gå utbildning i förändringsledning
under hösten. Förvaltningen arbete avvaktar det regionövergripande arbetet.
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Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och Bedömning
strategiskt arbete
Kommentar: En förändringsledningsutbildning för chefer i Normas regi har genomförts på
ett antal förvaltningar, regionstyrelseförvaltningen genomgår utbildningen i höst.
Projektet Heltid som norm drivs enligt plan. Förvaltningen kan konstatera att andelen
tillsvidareanställda medarbetare med heltidstjänst har ökat med 2 procentenheter jämfört
med föregående period, vilket är en positiv indikator. Aktiviteter utifrån
kompetensförsörjningsplaner pågår, bland annat har prioriterade grupper utifrån ett
kompetensförsörjningsperspektiv särskilt lyfts fram och den digitala kompetensen har
höjts genom förändring till mera digitala arbetssätt. Utifrån bland annat ovan bedöms
förvaltningen har förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det
Bedömning
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar: Regionens nya arbetsmiljöpolicy har skickats ut till samtliga chefer på
förvaltningen för att informera om och för att diskuteras vid arbetsplatsträffar. Genom
att göra arbetsmiljöpolicyn, och också målen i policyn kända, är aktiviteterna utifrån
SAM-uppföljningen genomförda. En inplanerad workshop tillsammans med
förvaltningens chefer utifrån resultatet i medarbetarenkätens ställdes in under våren pga
Covid-pandemin.
Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus under våren pga Covid-19-pandemin. Trots
pandemin och en markant ökning av sjuktalet under mars månad, är sjuktalet under
perioden lägre än föregående period. Utifrån ovan har förvaltningen flyttat sig i positiv
riktning mot målet.
5.4

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden
Kommentar: Ej utvärderad

Bedömning

Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1
Bedömning
procent av nettokostnaden
Kommentar: För att nå målet har besluts fattats om ett effektiviseringsprogram med syfte
att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att
minska kostnader, undvika suboptimeringar och hitta samordningsvinster. Bedömningen
är att programmet och dess ingående projekt har potential att förflytta Region Gotland i
en riktning i linje med programmets mål och ambitioner.
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Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att
Bedömning
soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid
mandatperiodens slut
Kommentar: Investeringsbehovet i Region Gotlands skattefinansierade verksamheter är
stort och begränsas rent ekonomiskt av utrymmet som skapas av avskrivningar och
resultat. Ju bättre resultat desto mer investeringsutrymme finns tillgängligt. För att med
de ekonomiska begränsningar som finns utnyttja investeringsutrymmet till de
investeringar som ger mest nytta för regionen har investeringsprocessen förändrats. Den
nya investeringsprocessen innehåller ett nytt moment i form av långsiktiga
investeringsplaner. Alla berörda nämnder har lämnat in en investeringsplan som underlag
inför dialogmöten och budgetberedning. Formen behöver fortsätta att utvecklas, men
resultatet är ändå gott för att vara första året. Tanken är att långsiktigt kunna planera och
prioritera de stora investeringar som kommer framåt.

6 Väsentliga personalförhållanden
Inom området medarbetare har ett antal aktiviteter planerats eller påbörjats under perioden
vilka syftar bland annat till att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges
förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling, dock har ett antal aktiviteter flyttats
fram pga den pågående Covid-19-pandemin. Pandemin har inneburit att vissa medarbetare
arbetar på distans i olika omfattning av arbetstiden och att arbetsplatser samt arbetssätt
förändrats. I de verksamheter där arbete på distans ej har varit möjligt, har det varit av vikt
att alltid överväga digitala möten samt att hålla avstånd för att minska fysiska kontakter.
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har varit i fokus under perioden. Riskbedömningar har
genomförts utifrån verksamheternas olika förutsättningar samt utifrån medarbetares oro
och för att säkerställa en god arbetsmiljö och bemanning under pandemin. Utifrån
förvaltningens regionövergripande uppdrag har utökade möten med skyddsombud, fackliga
organisationer och centrala funktioner inom förvaltningarna genomförts, vilket har gett en
helhet och ökat samarbete såväl inom som mellan förvaltningar. I samband med att
distansundervisning genomfördes i gymnasieskolan under våren genomfördes ett antal
förflyttningar av medarbetare inom avdelningen vid måltidsverksamheten.
Under mars månad kunde förvaltningen konstatera en stor ökning av korttidsfrånvaro,
sannolikt beroende på Covid-19 pandemin, korttidsfrånvaron har därefter återgått till mera
normala nivåer.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

6.1

Lönebildning

Majoriteten av förvaltningens medarbetare har ännu inte fått ny lön i 2020 års nivå då
löneavtalen förlängts till sista oktober på grund av Covid-19-pandemin. För att nå ökad
jämställdhet prioriterades yrkesgruppen bibliotekarier i 2019 års löneöversyn, under 2020
fortsatte prioriteringen av gruppen. Även badvaktmästare samt enhetschefer vid måltid
kommer att prioriteras utifrån jämställdhet när 2020 års lönerörelse fortsätter i höst. Hur
stor effekt satsningarna ger kommer att kunna utläsas i regionens årliga lönekartläggning,
men bedömningen i dagsläget är att ytterligare extra satsningar på ovan grupper inte
kommer att behöva göras under 2021.
För att underlätta rekryteringen av svårrekryterade grupper kommer en satsning att
genomföras mot yrkesgruppen chaufförer när lönerörelsen återupptas i höst.
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För att klara kompetensförsörjningen har analys och diskussioner kring prioriteringsbehov i
lönerörelse 2021 förts. Bedömningen är att en fortsatt satsning på bristyrken såsom t ex
HR-specialister, IT-specialister samt kommunikatörer är nödvändig för att kunna behålla
och rekrytera medarbetare.
6.2

Personalvolym

Från juli 2019 till juli 2020 har antalet månadsanställda medarbetare minskat med tolv.
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 30 och antalet tidsbegränsat har ökat med 18.

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

Minskningen av antalet tillsvidareanställda ses framför allt vid försörjningsavdelningen (12),
och vid kultur och fritidsavdelningen (10). Vid försörjningsavdelningen ses en minskning
av tillsvidareanställda inom städverksamheten respektive vid vaktmästeri och transport,
vilket främst beror på vakanser till följd av att medarbetare avslutat sin anställning
alternativt är tjänstlediga, men även till del också på grund av effektiviseringar. Vid kultur
och fritidsavdelningen beror minskningen av antalet tillsvidareanställda framför allt på att
vakanser, främst inom biblioteksverksamheten, inte alltid återbesatts som ett led i
effektivisering av verksamheten.
Ökningen av antalet tidsbegränsat anställda ses framför allt vid regional utveckling (5) och
vid försörjning (6). Vid regional utveckling beror ökningen på bemanning av projekt samt
att avdelningen tagit in extra resurser för att klara de extra uppdrag som tillkommit till följd
av Coronapandemin, såsom inrättande av temporär tjänst som företagsjour. Vid
försörjningsavdelningen beror ökningen framför allt på att man inom städverksamheten
anställt tidsbegränsat på vakanta befattningar.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Antalet månadsanställda årsarbetare (625) har minskat med sex jämfört med juli föregående
år (631). Antalet tillsvidareanställda årsarbetare (568) har minskat med 24 jämfört med juli
föregående år (592) och antalet visstidsanställda årsarbetare har ökat med 18, från 38 till 56
årsarbetare.

Alla anställningsformer
Tillsvidare
Tidsbegränsad

Antal
anställda

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

654
594
60

625.26
568.67
56.59

Minskningen av antalet månadsanställda årsarbetare understiger minskningen av antalet
medarbetare med sex. Detta beror bland annat på att vid avdelningarna måltid och
försörjning har antalet deltidsanställda minskat med elva jämfört med föregående år,
samtidigt har också de deltidsanställdas sysselsättningsgrad ökat något. Antalet
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heltidsanställda på förvaltningen har ökat med 2 %-enheter. Ett resultat av den påbörjade
heltidsresan.
Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade med cirka fem årsarbetare jämfört med
föregående period 2019. Den arbetade tiden för månadsanställda medarbetare ökade med
cirka nio årsarbetare samtidigt som den arbetade tiden för timanställda minskade med cirka
fyra årsarbetare. Den största ökningen av faktiskt arbetad tid för månadsanställda ses vid
regional utveckling, där också antalet medarbetare ökat under perioden och den största
minskningen ses vid kultur och fritidsavdelningen, där antalet medarbetare minskat utifrån
effektiviseringar i verksamheten.
Heltidsarbetare
Jan - Jul 2020

Heltidsarbetare
Jan - Jul 2019

90 Regionstyrelseförvaltning totalt

508.9

504.2

90000 Regiongemensamt
90001 Förvaltningsledning/stab
90002 Kvalité o digitalisering
90003 HR-avdelning
90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning
90006 Ekonomiavdelning
90007 Kommunikation
90008 Regional utveckling
90009 Kultur och fritid

1.2
22.5
53.3
36.1
90.9
151.8
37.6
21.1
38.2
56.2

1.3
22.3
51.8
35.5
90.6
149.7
35.3
22.5
34.0
61.2

6.3

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden januari-juli var 5,8, vilket innebär ett lägre sjuktal
jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 6,3. Kvinnors sjuktal var 6,7, och
männens sjuktal var 4,0. Jämfört med 2019 har både kvinnors och mäns sjuktal sjunkit med
0,5 respektive 0,3. Att kvinnors sjuktal överstiger männens beror till största delen på att de
är överrepresenterade inom serviceverksamheterna där den fysiska arbetsmiljön är relativt
tung.
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En markant tillfällig ökning av sjuktalet ses under mars månad, cirka 2 procentenheter,
jämfört med mars 2019, därefter har sjuktalet sjunkit till mera normala nivåer igen.
Ökningen av sjuktalet under mars månad bestod av högre korttidsfrånvaro och denna
hänförs främst till Covid-19-pandemin, där rekommendationen till medarbetare varit att
stanna hemma från arbetet även vid lättare luftvägssymtom.
Under perioden januari-juli har den korta sjukfrånvaron, upp till och med dag 14 ökat,
samtidigt har den längre sjukfrånvaron, från dag 15 och uppåt minskat. En minskning av
sjuktalet ses främst vid ekonomiavdelningen och vid regional utveckling, vilket framför allt
beror på färre insjuknande i influensa och förkylning samt färre långtidssjukskrivningar. En
ökning av sjuktalet ses bland annat vid kultur och fritid och kommunikationsavdelningen.
Ökningen av sjukfrånvaron beror dels på Covid 19-pandemin samt att det vid
kommunikationsavdelningen funnits ett par fall av långtidssjukskrivningar. Då avdelningen
är relativt liten får enstaka fall stort genomslag i procent.
Hälften av avdelningarna har fortfarande ett sjuktal över regionens målnivå om högst 4,5.
De sedan tidigare relativt höga sjuktalen vid avdelningarna måltid (7,7) försörjning (7,2),
kommunikation (8,5) samt kultur och fritid (8,2) kvarstår. Åtgärder som planeras/har
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genomförts för en bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal är bland annat förstärkt bemanning
och intern rotation vid avdelningen kommunikation, vid måltidsorganisationen genomförs
arbeten som syftar till att den fysiska arbetsmiljön i köken förbättras och att
grundbemanningen är stabil. Kultur och fritidsavdelningen har arbetat med att komma till
avslut med ett antal rehabiliteringsärenden samt arbetar med att förbättra arbetsmiljön med
stöd av företagshälsovården.
Sjuktal % Jan - Jul 2020
Alla kön
Kvinna
Man

5.80%
6.71%
3.96%

2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

7 Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till +8,5 mnkr. I stort kan resultatet förklaras av erhållet
statsbidrag för sjuklönekostnader, överskott i kapitalkostnadsbudgeten samt överkott i
budgeten för förstudier rörande exploateringsprojekt. Under året har budgeten förstärkts
med 10,3 mnkr varav 5,3 mnkr sedan senaste uppföljningen efter april. I resultatet finns ett
flertal poster som påverkar resultatet åt båda håll. Dessa är bland annat en för perioden
positiv semesterlöneskuldsförändring, överskott i vissa centrala anslag exempelvis inom
HR, överkompensation tillfälligt gymnasieluncherbjudande, kostnad för värdereglering av
lager, ökade intäkter vid försäljning av leasingbilar, tidigarelagd bidragsutbetalning,
vakanser, minskade intäkter till följd av pandemin men även minskade kostnader för till
exempel resor.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Konto (tkr)

Budget Jan Aug 2020

Utfall Jan - Avvikelse Jan
Aug 2020
- Aug 2020

Utfall JanAug 2019

Resultaträkning

-257 216

-248 721

8 495

-231 695

INTÄKTER
3 Intäkter/ Inkomster

275 228
275 228

293 199
293 199

17 971
17 971

284 645
284 645

-532 444
-90 416
-242 729
-125 247
-74 007
-46

-541 920
-109 576
-232 474
-127 919
-71 911
-39

-9 476
-19 161
10 255
-2 672
2 095
7

-516 340
-98 080
-223 969
-127 360
-66 183
-748

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övr. verksamhetskostnad
7 Övr. verksamhetskostnad
8 Resultaträkningens övr in
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Verksamhet (tkr)
Summa
12 Stöd till politiska partier
14 Nämndadministration
15 Övrig politisk verksamhet
22 Teknisk verksamhet
26 Näringslivsfrämjande åtg
28 Räddningstjänst
29 Övrig infrastruktur
30 Kultur o fritidsverks.
31 Kulturverksamhet
35 Biblioteksverksamhet
36 Fritidsverksamhet
61 Flyktingmottagning
92 Kommungem. adm.
97 Försörjningsverksamhet

Organisation (tkr)
90 RSF
90000 Regiongemensamt
90001 Förvaltningsled./stab
90002 Kvalité o digitalisering
90003 HR-avdelning
90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning
90006 Ekonomiavdelning
90007 Kommunikation
90008 Regional utveckling
90009 Kultur och fritid
7.1.1

Delårsrapport 2 RSF

Budget Jan
- Aug 2020

Utfall Jan - Avvikelse Jan
Aug 2020
- Aug 2020

Utfall JanAug 2019

-257 216
-4 927
-6 276
-2 754
-3 333
-32 804
-400
-605
-3 154
-20 840
-18 136
-33 893
0
-130 082
-12

-248 721
-6 803
-5 801
-2 559
-775
-37 287
-954
-531
-1 929
-22 922
-17 897
-36 367
265
-115 696
537

8 495
-1 876
474
194
2 558
-4 483
-554
73
1 225
-2 082
239
-2 475
265
14 387
549

-231 695
-6 589
-6 055
-2 531
-33 595
-368
-413
-1 615
-22 026
-17 847
-32 900
-38
-111 360
3 641

Budget Jan
- Aug 2020

Utfall Jan Aug 2020

Avvik. Jan Aug 2020

Utfall JanAug 2019

-257 216
-22 625
-23 341
-39 812
-34 260
-12
0
-27 402
-10 250
-23 491
-76 023

-248 721
-29 607
-15 601
-37 949
-29 460
2 526
-1 724
-26 854
-10 825
-20 111
-79 116

8 495
-6 982
7 740
1 863
4 800
2 538
-1 724
548
-575
3 380
-3 093

-231 695
-27 429
-14 958
-31 478
-31 836
1 846
2 014
-27 489
-9 463
-18 513
-74 388

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Nedan redovisas ett antal ekonomiska effekter av Covid-19 i form av budgetförstärkningar,
erhållna statsbidrag och extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter.
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Särskilda satsningar för näringslivet på totalt 4,3 mnkr har utbetalts i perioden.
Finansiering har skett inom ram för näringslivsanslaget. Inom ram har även en
företagsjour hanterats.
Särskild insats för måltider till gymnasieelever under skolans övergång till
distansundervisning har skett till en kostnad på 2,9 mnkr. Kostnaden har täckts av
ramtillskott. Erbjudandet nyttjades i lägre omfattning än ramtillskottet (3,5 mnkr)
beräknades till. Till detta tillkommer även att gymnasieskolan betalt måltiderna i
vanlig ordning.
För att möjliggöra stärkta folkhälsoåtgärder har budgetförstärkning erhållits med
1,8 mnkr. Dessa medel kommer först användas i höst. Ingen kostnadseffekt i
perioden.
Förvaltningen har erhållit statsbidrag för sjuklöner med 2,6 mnkr.
Sjuklönekostnaden ligger på samma nivå som föregående år. Vilket innebär att
förvaltningen inte haft någon extraordinär kostnad motsvarande statsbidraget.
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För information till allmänheten uppgår i perioden kostnaderna till ca 0,5 mnkr för
vilka statsbidrag sökts.
 En extra ordinär kostnad i perioden är vissa inköp av skyddsutrustning till
varuförsörjningen. En värdereglering uppgående till 4,7 mnkr har genomförts i
perioden. Statsbidrag kommer sökas.
 Uteblivna intäkter märks bland annat för Almedalsveckan, badhusen, uthyrning av
idrottshallar och utrustning. Dessa beräknas till ca 2,0 mnkr.
 Inom kultur och fritids bidragsbudget har omdisponeringar gjort i form av flytt
mellan investeringsbidrag till driftbidrag.
Inom investeringsbudgeten har extra inköp av datorer och licenser genomförts med ca 2,0
mnkr.


7.2

Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår ett resultat uppgående till 10 mnkr. I prognosen
ligger en kostnad för lagerreglering på 4,7 mnkr mot bakgrund av pandemin. Denna post
kommer det ansökas statsbidrag för. Eventuell kompensation är inte upptagen i prognosen.
Precis som i perioden förklaras resultatet i stor av tillfälligt överskott i
kapitalkostnadsbudgeten och överskott av driftmedel för förstudier exploatering, samt
erhållet statsbidrag för sjuklöner. Utöver detta redovisar resultatenheterna överskott, måltid
till följd av överkompensation för gymnasieluncherna och försörjningen i huvudsak
beroende på överskott vid försäljning av bilar. I övrigt förklaras resultatet av överskott i
vissa centrala anslag såsom fackliga företrädare och partistödets ungdomsdel samt allmänt i
upptagna budgetar för personal exempelvis vakanser och minskade rese- och
utbildningskostnader.
Konto (tkr)
Resultaträkning
INTÄKTER
3 Intäkter/Inkomster
KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övr. verksamhetskostnad
7 Övr. verksamhetskostnad
8 Resultaträkningens övr in

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Verksamhet (tkr)
Summa
12 Stöd till politiska partier
14 Nämndadministration
15 Övrig politisk verksamhet
22 Teknisk verksamhet
26 Näringslivsfrämjande åtg
28 Räddningstjänst
29 Övrig infrastruktur
30 Kultur o fritidsverksamh

Budget 2020

Senaste
prognos
2020

Avvikelse

Utfall 2019

-385 843

-375 843

10 000

-350 599

412 767
412 767

433 483
433 483

20 717
20 717

448 948
448 948

-798 609
-135 637
-364 130
-187 754
-111 020
-69

-809 326
-146 106
-357 866
-191 371
-113 915
-68

-10 716
-10 469
6 264
-3 617
-2 895
1

-799 547
-140 473
-346 152
-198 541
-113 209
-1 173

Budget 2020

Senaste
prognos
2020

Avvikelse

Utfall 2019

-385 843
-7 391
-9 414
-4 131
-5 000
-49 211
-600
-907
-4 732

-375 843
-6 991
-9 061
-4 131
-1 750
-51 578
-600
-907
-3 382

10 000
400
353
0
3 250
-2 367
0
0
1 350

-350 599
-6 589
-9 024
-4 026
-4 690
-46 288
3 089
-604
-2 442
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31 Kulturverksamhet
35 Biblioteksverksamhet
36 Fritidsverksamhet
61 Flyktingmottagning
92 Kommungem. adm.
97 Försörjningsverksamhet

-31 263
-27 207
-50 844
0
-195 142
0

-31 958
-27 584
-51 249
100
-189 647
2 895

-695
-377
-405
100
5 495
2 895

-30 969
-27 911
-50 678
146
-173 011
2 398

Årsprognos per avdelning

Kvalitet och digitalisering (+0,4 mnkr)
Prognosen ligger fast sen tidigare prognoser och är fortfarande i stort i linje med budget.
Den avvikelse avdelningen trots allt kan se är på investeringssidan där Covid-19 inneburit
investeringar på cirka 2 mnkr utöver budget. Detta på bärbara datorer att användas av
personal som behöver arbeta hemma.
HR-avdelning (+1,5 mnkr)
Avdelningens totala resultat för perioden håller sig väl inom budget. Det finns medel för
organisationskulturarbete, arbetsmiljö, facklig tid och kompetensförsörjning som kommer
nyttjas mer under hösten men inte fullt ut. Även HR-stöd beräknas ge ett positivt resultat
beroende på vakanser.
Måltidsavdelning (+1,6 mnkr)
Årsprognosen beräknas till 1,6 mnkr. Positivt resultat räknas för personal-, livsmedelssamt lokalkostnader till följd av förseningar i byggprojekt vilket möjliggjort hantering av
kostnader i samband med måltidsutredningen och påbörjad förstudie för en ombyggnation.
Den främsta anledningen till den goda prognosen hänförs till en överkompensation för
hanteringen av gymnasieluncherna under perioden med elevernas distansundervisning.
Erbjudandet om att hämta lunch på restaurang eller i butik nyttjades till ca 65%.
Försörjningsavdelning (+1,4 mnkr)
Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat resultat på 1,4 mnkr. Överskottet
finns i huvudsak inom verksamhetsområdena hjälpmedel- och varuförsörjning, städ samt
fordon där försäljningen av regionens leasingbilar beräknas ge ett betydande överskott. I
prognosen ligger en värdereglering av varuförsörjningens lager på 4,7 mnkr. Detta
beroende på dyra inköp av skyddsutrustning under pandemin som nu värderegleras. Vad
gäller regionens portokostnad befaras likt tidigare år ett underskott med ca 0,8 mnkr.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Ekonomiavdelning (-0,7 mnkr)
Avdelningens prognos är totalt -0,7 mnkr. Det är 0,2 mnkr kr bättre än föregående
prognos. Upphandlingsfunktionen redovisar ett prognostiserat underskott på närmare 0,9
mnkr. Detta beroende på kritisk bemanningssituation innebärande höga konsultkostnader.
Konsultkostnader för att få beslutsstödets alla funktioner på plats är fortfarande över
budget men balanseras av andra överskott.
Kommunikation (-0,8 mnkr)
Avdelningen räknar just nu med ett underskott på cirka -0,8 mnkr. En anledning till detta
underskott är uteblivna intäkter från årets uteblivna Almedalsvecka. Åtgärder har vidtagits
genom att bromsa kostnader kopplade till veckan, och genom att omfördela
arbetsuppgifter till kommunikationsarbetet kopplat till pandemin - något som
förhoppningsvis kommer kompenseras. Fram till augusti är merkostnaden 0,4 mnkr
kopplat till corona.
Regional utveckling (+0,9 mnkr)
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Avdelningens resultat beräknas till +0,9 mnkr. I prognosen ligger ett stort överskott på
närmare 3,4 mnkr för förstudier i exploateringsprojekt till följd av i huvudsak
tidsförskjutningar av budgeterade projekt. Detta innebär att avdelningen inte behöver nyttja
beslut om att använda eget kapital (1,5 mnkr) till uppdraget att öka befolkningen.
Avdelningen hanterar även detta år den icke budgeterade kostnaden om 0,6 mnkr till
trygghetsboende. Utöver detta har verksamheten även en del tillkommande kostnader till
följd av politiska beslut i syfte att motverka negativa effekter av Coronapandemin.
Kultur och fritid (-0,1 mnkr)
Avdelningen redovisar en prognos på -0,1 mnkr. Totalt sett är prognosen i samma nivå
som tidigare. Intäktsbortfall räknas för bad och uthyrning till följd av pandemin. Detta
tillsammans med en kostnad för personalomställning balanseras av vakanser och ett
tillfälligt statsbidrag för etableringsstöd. Enligt beslut har bidrag styrts om mellan
investeringsstöd som ligger inom fritid till kulturstöd.
Förvaltningsgemensamt (+5,7 mnkr)
Utifrån de näringslivssatsningar som gjorts mot bakgrund av pandemin så är anslaget för
näringslivsinsatser intecknat. En låg investeringsnivå i perioden ger tillfälligt en positiv
effekt på kapitalkostnaderna med 2,1 mnkr. I övrigt förklaras överskott av att förvaltningen
erhållit ett tillfälligt statsbidrag för att täcka sjuklönekostnader med 2,6 mnkr. Anslaget för
partistöd (ungdomsdelen) beräknas inte heller falla ut i budgeterad omfattning. Dessutom
syns en pandemieffekt i minskade kostnader för konsulter, konferenser, resor mm.
Organisation (tkr)

Budget 2020

Senaste
prognos
2020

Avvikelse

Utfall 2019

-385 843
-33 941
-35 014
-59 724
-51 395
0
0
-41 107
-15 376
-35 240
-114 046

-375 843
-33 361
-29 848
-59 288
-49 855
1 595
1 400
-41 830
-16 126
-34 357
-114 173

10 000
580
5 166
436
1 540
1 595
1 400
-723
-750
883
-127

-350 599
-30 771
-27 933
-45 152
-50 094
1 998
803
-42 342
-14 884
-30 340
-111 884

90 RSF
90000 Regiongemensamt
90001 Förvaltningsled/stab
90002 Kvalité o digitalisering
90003 HR-avdelning
90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning
90006 Ekonomiavdelning
90007 Kommunikation
90008 Regional utveckling
90009 Kultur och fritid
7.2.2

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Utöver redovisat under avsnitt extra ordinära kostnader i perioden har ett visst fortsatt
intäktsbortfall räknats med i prognosen.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

7.3

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen i perioden är 7% i förhållande till samma period föregående år.
Prognosen för helåret lär hamna i samma nivå. Sammantaget ryms
nettokostnadsutvecklingen inom given budgetram som tillåter en utveckling med ca 10%.
Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 3,8
procent.
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Resultatenheter
Projekt verksamhet
Totalt
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Kostnad
jan-aug
2020
128 820
93 124
10 530
232 474

Motsvarande
period fg år
125 762
91 598
6 608
223 969

Kostnadsökning Procentuell
förändring
3 057
1 525
3 922
8 505

2,4
1,7
59,3
3,8

Personalkostnaderna redovisar i förhållande till budget för perioden ett överskott på 10,2
mnkr. I perioden redovisas då en positiv förändring av semesterlöneskulden med 4 mnkr.
Årsprognosen pekar på en avvikelse på +6,3 mnkr
Övriga kostnader
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år. Under
perioden har 2,0 mnkr används jämfört med 3,8 mnkr 2019. Periodens resultat ligger 1,3
mnkr under budgeterad nivå. En tydlig pandemieffekt.
Hittills under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 7,0 mnkr jämfört med 8,3 mnkr
föregående år. Jämfört med budget redovisas ett underskott för perioden med 1,6 mnkr.
Detta förklaras av konsultkostnader för icke budgeterade projekt. Konsultkostnader i
ordinarie verksamhet uppvisar ett överskott på ca 0,6 mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 23,0 mnkr att jämföras
med 24,4 mnkr föregående år. Kostnaden för perioden ligger ca 1,4 mnkr under
budgeterad nivå. Detta beror till viss del på att måltidsproduktionen avseende
gymnasieluncher under senare delen av våren hanterats på annat sätt och att restaurangerna
haft lägre försäljningsvolym.
Lokalkostnaderna uppgår till 44,5 mnkr i perioden att jämföras med 44,4 mnkr föregående
år. I jämförelse med periodens budget redovisas ett överskott på 1,3 mnkr. Årsprognosen
uppgår till +0,6 mnkr.
Utbetalning av bidrag ligger i perioden 6,8 mnkr högre än föregående år. Detta är en effekt
av beslut kopplat till pandemin där tidigareläggning av utbetalningar och särskilda
satsningar gjorts.
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Avskrivningar och internränta
Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 1,7 mnkr i jämförelse med
föregående års motsvarande period, 16,0 mnkr jämfört med 14,3 mnkr. I förhållande till
budget redovisas en positiv avvikelse för perioden med 1,8 mnkr. Kostnaderna beräknas
öka i takt med att förvaltningen genomför årets investeringar. I prognosen för helår
redovisas ett beräknat överskott på 2,1 mnkr.
Intäkter
Den stora avvikelsen mellan budget och utfall/prognos förklaras av att vissa större projekt
med extern finansiering inte budgeterats. Även intäkterna för resultatenheterna beräknas till
viss del, till följd av ökad volym, bli högre än budgeterat. Detta gäller framför allt inom
varuförsörjning och hjälpmedelsverksamheten där en större ökning ses.
7.4

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 39,0 mnkr inklusive kompletteringsbudget. Av
beviljat utrymme beräknas 26,2 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten är 12,7 mnkr varav
merparten kommer begäras i kompletteringsbudget.
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Investeringstyp (tkr)
Pott
IT-investeringar
Ombyggnationer kök
Landsbygdsutveckling
Meröppna bibliotek
Summa

Budget
inkl KB
3 400
28 555
500
6 000
500
38 955

Utfall
tom aug

Prognos
utbetalning
2020

714
14 501
0
0
0
15 215

3 400
22 340
0
0
500
26 240

Kvar av
budget
2020
0
6 215
500
6 000
0
12 715

Prognos
utbetalning
2021
0
6 170
0
6 000
0
12 170

Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid, försörjning och kultur och fritidsverksamheterna.
IT-investeringar
Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som
tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen.
Vidare planeras utveckling av E-tjänster, digital långtidslagring och utbyggnad av trådlösa
nät.
Ombyggnation kök
Investeringsmedel motsvarande 6,4 mnkr för ombyggnationer av kök är överflyttade till
tekniska nämnden. Kvar finns medel för en förstudie som numera inte ska gå över
investeringsbudgeten utan hanteras inom driften.
Landsbygdsutveckling
Diskussioner pågår kring iordningställande av cementplattan i Hemse ishall.
Meröppna bibliotek
Region Gotlands första meröppna bibliotek öppnades i april 2019. Investering fortgår
enligt plan.
Exploateringar
Den sammanlagda budgeten för exploatering som ännu inte överflyttats till tekniska
nämnden uppgår till 91,2 mnkr. Hittills i år har 85,1 mnkr överflyttats. Prognos för dessa
kommer att redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande upptagen till 0. Viss osäkerhet råder kring nått
enstaka projekt som eventuells kommer påbörjas under hösten. I kompletteringsbudgeten
för 2021 beräknas 22,1 mnkr begäras. I sammanställningen nedan ingår även omkostnader
vid försäljning och förvärv av fastigheter vilket inte budgeteras.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Investeringstyp
(tkr)
Exploatering RSF
Försäljning/förvärv

Budget
inkl KB
91 213
0

Utfall
tom aug
0
6 569

Prognos
Kvar av
utbetalning budget
2020
2020
0
6 569

91 213
-6 569

Prognos
utbetalning
2021
22 109
0
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Investering per projekt
Nedan följer en sammanställning per investerings-/exploateringsprojekt.
Projekt (tkr)
Summa Investeringsprojekt
Investeringar RSF:s verksamhet
Pott
28556 Investeringspott RSF
IT-investeringar
28015 E-tjänster inkl eHälsa
28020 Digital långtidslagring
28514 Teknisk plattform
28550 PC som tjänst
28551 Reinv. IT- infrastruktur
28662 Trådlösa nät
28670 Kontorsprogr. Officepaket
28671 Windows 10
28673 Dokumenthanteringssystem
28674 Trådlösa nät Äldreboenden
28676 Programsystem Almedalsv.
28678 Digitala sammanträden
28704 Bokningssystem
Ombyggnationer kök
28553 Investering måltid ombygg
Landsbyggdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling
Meröppna bibliotek
28700 Meröppet bibliotek

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova
81004 Sotaren terra Nova VA
81006 Östercentrum
81007 Visby hamn stadsutveckl
81008 Torslunden Visby N
81009 Förtätningsprojekt Visby
81010 Industrimark
81012 Roma Ekgatan
81020 Bostadsproj utanför Visby
81021 Medel för tidiga skeden
81022 Pott kommande proj expl
Förvärv/försäljning fastighet
14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet

Budget
2020
-130 168.0

Utfall 2020
Jan- Aug
-21 783.4

-108 384.6

Prognos
2020
-32 809

-3 400.0

-713.8

-2 686.2

-3 400

-2 540.0
-1 200.0
-3 605.0
-8 000.0
-3 000.0
-1 989.0
-250.0

-2 994.7

454.7
-1 200.0
-3 445.2
857.8
-1 148.0
-1 989.0
-250.0
127.5
-4 000.0
-1 195.6
-866.4
-1 000.0
-400.0

-2 995

-159.8
-8 857.8
-1 852.0
-127.5

-4 000.0
-1 571.0
-1 000.0
-1 000.0
-400.0

-375.4
-133.6

Avvikelse

-500.0

-500.0

-6 000.0

-6 000.0

-500.0

-500.0

-16 109.0
-3 000.0
-6 364.0
-6 740.0
-5 000.0
-3 000.0
-7 000.0
-3 000.0
-6 000.0
-5 000.0
-30 000.0

-16 109.0
-3 000.0
-6 364.0
-6 740.0
-5 000.0
-3 000.0
-7 000.0
-3 000.0
-6 000.0
-5 000.0
-30 000.0
-4 950.0
-1 618.7

4 950.0
1 618.7

Prognos
2021
-34 279

-1 200
-1 205
-9 900
-3 000
-1 989
-123
-127
-4 000
-1 571
-430
-1 000

-570
-400

-6 000
-500
-16 109
-3 000

-3 000

-4 950
-1 619
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Politikerorganisationen

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd. Resultatet för perioden januari till augusti uppgår till 2,9 mnkr. Avvikelse
förklaras i stort av att vissa kostnader för revision inte följer lagd periodisering av budget
utan sker senare under året. Vidare effekter av pandemin som minskat kostnader för
arvoden, resor och representationskostnader.
Den samlade prognosen för helåret är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

+0,4
+1,2
0
0
0
0
+1,6

Utifrån att antalet ledamöter reducerats på bland annat fullmäktigemöten, mot bakgrund av
pågående pandemi, så ses en minskad kostnad för arvoden. I övrigt hänförs beräknad
prognos till att anslaget för utbildning av förtroendevalda inte beräknas åtgå i budgeterad
omfattning samt att övriga kostnader i huvudsak rese-och representationskostnaderna
beräknas bli lägre än budgeterat bland annat mot bakgrund av pågående pandemi.

8 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
8.1

Inkomna synpunkter

Förvaltningen har en specifik aktivitet i verksamhetsplanen som handlar om att arbeta för
att systematisera synpunkthanteringen. I dag sker detta på respektive avdelning men det
saknas ett gemensamt övergripande angreppssätt. Här finns ett arbete kvar att göra.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Till regionens brevlåda för synpunkter har under perioden januari-augusti inkommit 115
synpunkter, 41 av dessa rörde förvaltningens verksamhet. Övriga synpunkter fördelades till
berörda nämnder och till Länsstyrelsen. Av de synsynpunkter som hanterats av
förvaltningen kan 18 inte klassas som varken positiva eller negativa utan är mer av
förbättringskaraktär. Det är 21 negativa synpunkter och 2 positiva. Förbättringsförslagen är
många och inom alla områden till exempel, möjlighet att mantalsskriva sig på Gotland som
deltidsgotlänning, ta ut en extra avgift vid taxiresor innanför murarna och ge en summa för
att bevara världsarvsstaden Visby och använda mer färgade grönsaker i måltiderna till
inneliggande patienter på sjukhuset.
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Områden med positiva
synpunkter

Områden med negativa synpunkter

De två positiva
synpunkterna berömmer regionens
pressträff. Pressträffen får beröm för
sin textning och för Regiondirektör,
Peter Lindvalls tydliga och bra inslag
på Svt nyheter samma kväll.

8 har synpunkter kring Covid-19 och hur Region Gotland sköter
hanteringen och att man välkomna turister till Gotland när det
kan bidra till ökad smittspridning på hela ön. Även synpunkter
på att befolkningen på ön inte sköter sig enligt de föreskrifter
som är framtaga. 3 av dessa synpunkter var kritiska till tekniken
som användes vid gymnasiets luncher
3 synpunkter rör området HR. Det har inkommit 2 negativa
synpunkter på att tjänstemännen är svåra att få tag. 1 kring
hanteringen av rekryteringsannonser.
3 personer tycker att öppettiderna i ishallen bör utökas samt att
säsongen bör förlängas och inte sluta i mars
2 rör baden, renovering av vissa bad behövs, klagomål att det
slarvas med att duscha, äldre besöker badet trots att de är över
70 plus.
2 är missnöjda med posthanteringen
2 anser att upphandlingarna ska ses över inom Region Gotland.
1 tycker att det är dåligt att e-arkivet låg nere en hel helg

Åtgärder
Alla förutom 4 personer som vill ha svar har fått personliga svar. Synpunkterna har hanterats av berörd
verksamhet. Av de som ännu ej fått svar är 2 synpunkter nyligen inkomna.
Sammanställning analys inkomna synpunkter jan-aug 2020

8.2

Barnkonventionen

Under perioden har en digital utbildning om barnrätt i praktiken genomförts för att
förbättra tillämpningen av barnrättslagen. Målgrupp var chefer och strategiska
nyckelfunktioner inom Region Gotland. Dessutom har ett utbildningsmaterial kring
barnrätt tagits fram för användning bland annat på arbetsplatsträffar.
Den pågående pandemin har förändrat förutsättningar och planerade RUS-dialoger med
barn och ungdomar kunde inte genomföras enligt plan. Arbete pågår för att verkställa
andra typer av insatser för att barn och ungdomar ska kunna avge synpunkter och
reflektioner om framtiden på och för Gotland.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Stadssekretariatet arbetar med att komplettera befintlig mall för tjänsteskrivelser med
perspektivet barnkonventionen. På så sätt får verksamheterna som skriver till
regionstyrelsen och fullmäktige stöd i att bedöma förslagen till beslut utifrån ett
barnperspektiv. Regionjuristerna kommer under fjärde kvartalet att genomgå en utbildning
rörande barnkonventionen arrangerad av Barnombudsmannen.
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9 Bilaga - Aktivitetsuppföljning
Social hållbarhet
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Utveckla kompetensplattformen genom att stärka arbetsformer och
tydliggöra mål och syfte
Kommentar:
Under våren har ett nytt koncept för kompetensplattformen arbetats fram. Tanken är att
öka samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom såväl privat som
offentlig sektor. Coronapandemin har dock försenat arbetet. Däremot så återaktiverades
och utökades den befintliga komptensplattformen med möten varje vecka för att hantera
operativa frågor relaterade till Covid-19.
Arbeta fram handlingsplan och genomföra aktiviteter för att öka
antalet gymnasieelever som äter skollunchen, 67% äter idag.
Kommentar:
Inledande dialog fördes med gymnasiet tidigt i våras. Dialogen hamnade i skuggan av
pandemin och gymnasieeleverna hade distansundervisning från mitten av mars till
vårterminens slut. När gymnasieeleverna nu är åter i skolan har fokus legat på ordningen
och logistiken kring en säker hantering vid servering av lunch på plats i
skolrestaurangerna, i detta sammanhang med tonvikt på Wisbygymnasiet Söder. Vidare
finns en koppling mellan lokalernas utformning, skolrestaurangens kapacitet och antalet
gymnasieelever som äter skollunch. En förfrågan om en förstudie är skickad till
projektavdelningen på TKF för att bygga om skolrestaurangen. Planen är att ta upp
diskussionen med gymnasiet igen, utifrån rådande förutsättningar.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Slutföra projektet Bokstart (m UAF och HSF) samt säkerställa
att arbetet tas över i ordinarie verksamhet.
Kommentar:
Projektet är inne i sitt tredje år och arbetet fortgår enligt plan. Arbetet pågår i att ta över
verksamheten i ordinarie verksamhet, uppskrivet behov i strategisk plan och budget för
en samordnare. Avvaktar beslut i budgetberedningen om vidare hantering i
verksamheten.
Följa upp projekt partnerskap med Uppsala universitet och ta fram
förslag till fortsatt samverkansorganisation.
Kommentar:
Under året är en utvärdering genomförd inom den gemensamma styrgruppen för
partnerskapet. Resultatet ger att fokus framåt kommer att ligga mer på att knyta samman
forskning och praktik. Som stöd finns det större innovationsprojekt som kommer att
genomföras under 2020-2022. Nytt förslag till partnerskapsavtal är framtaget och under
remiss i Uppsala Universitet inför beslut i båda organisationernas högsta organ under
hösten.
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Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa
och alla barn har goda uppväxtvillkor
Leda skapande, revidering och implementering av program,
planer och strategier som stärker social hållbarhet och folkhälsa.
Kommentar:
Utvärdering av RSS är genomförd tillsammans med förvaltningschefer och också
BarnSam/VuxenSam samt nätverken. Underlag sammanställt som grund för att inför
årsskiftet utveckla strukturen i relation till nybildad strategisk samverkan social
hållbarhet. Syftet är att förstärka helheten. Inom ramen för regional utveckling/social
hållbarhet har en kartläggning av befintliga program och planer gjorts i samband med
arbetet med RUS. Fortsättning sker i samband med beslut och implementering av
RUS.
Översyn av Mat & Måltidspolicyn är gjord, ett underlag för beslut om att förslagsvis
gå vidare med att revidera. Politiskt beslut inväntas.
Program för god jämlik jämställd hälsa har tagits fram och är beslutat av
regionfullmäktige. Programmet utgör ett viktigt ramverk för regionens
folkhälsoarbete. Vidare har förslag till handlingsplan för suicidprevention arbetats
fram och har remitterats för synpunkter. Färdigt förslag på handlingsplan har efter
omarbetning nu lämnats för beslut. Regionen har formellt stärkt sitt engagemang i
Mindshift som är en plattform för aktörssamverkan för att främja psykisk hälsa i
samhället. En tillsynsplan utifrån alkohol- och tobakslagen har tagits fram och
beslutats. Rutin är framtagen för kontinuerlig uppdatering av lägesbild psykisk ohälsa.
En plan finns på att ta fram en fritidsplan som ersätter dagens fritidspolitiska
program - denna aktivitet är ej startad men planeras skrivas fram som projektdirektiv
hösten 2020. Vidare pågår översyn av fördelningsprinciper för hallar, översyn av avtal
och överenskommelser inom fritid. I övrigt planeras arbete inledas kring Kultur &
Hälsa samt Fritid & Hälsa. Arbete pågår med att skapa förutsättningar till införandet
av en kulturgaranti för barn. Arbete pågår även kring ny kulturplan som ska gälla från
och med 2021, beräknas presenteras för RS i oktober.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Färdigställa regiongemensam anläggningsstrategi för
idrottsanläggningar och starta implementeringen.
Kommentar:
Anläggningsstrategi behandlades av RS i maj. Beslut togs om att anläggningsstrategin
bör inarbetas i en framtida revidering av fritidspolitiskt program.
Utveckla arbetet i Operativt Samverkansforum (där samverkan
med polisen sker kring våld, psykisk ohälsa, utanförskap och
droger) genom att ta fram verksamhetsplan och årshjul.
Kommentar:
Länsdialog på temat skadligt drogbruk som genomförd i samarbete med SKR.
Dialogen bidrog till ökad samsyn kring vilka utmaningar Gotland har i frågan, samt
pekade ut ett antal fokusområden för fortsatt verksamhet. Inom ramen för befintlig
samverkansöverenskommelse med polisen har nya medborgarlöften tagits fram som
parterna har skrivit på. Arbetet med dessa har påbörjats och drivs integrerat med
befintliga samverkansområden inom plattformen Operativt Samverkansforum (OSF).
Forumets verksamhet utvecklats fortlöpande och ett årshjul för gemensamma
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aktiviteter har tagits fram. Som en följd av arbetet inom OSF har fem filmer
producerats som berättar om hur regionen tillsammans med polisen och
Gotlandshem arbetar med "mäns våld mot kvinnor" gällande de våldsutsatta,
förövarna samt barnen.
Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Påbörja arbetet med Region Gotlands organisation under höjd
beredskap genom att identifiera samt krigsplacera inom
samhällsviktiga verksamheter
Kommentar:
Arbetet är påbörjat bland annat genom utbildning av representanter för förvaltningen
och koncernledningen. På grund av den uppkomna coronasmittspridningen i landet
har arbetet med kris- och beredskapsarbetet lagts om till att hantera situationen i syfte
att minimera skadliga konsekvenser av smittspridningen. Allt eftersom läget kan
hanteras mer i linjen återupptas arbetet enligt plan, fast med framflyttad tidshorisont.
Ta fram en nulägesbild och målbild samt identifiera och påbörja
aktiviteter för att höja RSFs beredskap i krissituationer – tex
säkra system, säkrad måltidsproduktion och transporter.
Kommentar:
I och med pågående pandemi har arbetet intensifierats. Förvaltningens verksamheter
har klassats kopplat till samhällskritisk verksamhet, chefer har utpekade ersättare,
arbete med risk och sårbarhetsanalyser är påbörjade och handlingsplaner är under
framtagande. Hanteringen visar på såväl styrkor som brister och utvecklingsområden
kopplat till förvaltningens förmåga att hantera kriser. Lärande i stunden och
dokumentation för samlad analys görs.
Styrdokument rörande säkerhetsskydd kopplat till registrering av
säkerhetsklassificerade handlingar i diariet är påbörjat. Dokumentet kommer också
beröra vilka funktioner och befattningar som kan tänkas bli inplacerade i
säkerhetsklass.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

En reviderad övergripande policy och tillhörande riktlinje för informationssäkerhet
har beslutats av fullmäktige vilka i sin tur också medfört att en gemensam styrning för
Region Gotlands verksamheter har säkerställts. Analyser över styrke- respektive
utvecklingsområden inom informationssäkerhet har identifierats. Vidare har en tjänst
upphandlats för att på årlig basis uppdatera den kontrollkatalog som avgör vilka
säkerhetsåtgärder som informations- och objektsägare behöver vidta för att skydda
den information som finns lagrat i verksamheternas system.
En översyn av beredskap kring verksamhetssystemen genomförs under hösten.
Dokumentation av dessa erfarenheter sker löpande och sammanfattas i en
handlingsplan i slutet av året.
Kriskommunikationsplanen är uppdaterad i vissa delar utifrån hur
kommunikationsfunktionen behövt organisera sig under pågående pandemi. Det är
tydligt att den behöver uppdateras i sin helhet. Rutiner för KIB-funktionen har
utvecklats. Arbete med att uppdatera styrdokumentet är påbörjat men inte färdigt.
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Måltidsverksamheten förstärkt med arbete kring nulägesbild, målbild, uppdatering av
beredskapsplan, aktiviteter för att höja beredskapen samt krisrecept.
Bevaka och ta fram underlag för utveckling av frågan om
överföringskapacitet och en tredje el-kabel
Kommentar:
Under sommaren 2020 startade SvK sitt uppdrag i regleringsbrev med att bedöma
Gotlands elförsörjning på kort och lång sikt. Regionen har bjudits in att delta i
utredningen tillsammans med andra aktörer på Gotland. Arbetet ska presenteras i
SvKs årsredovisning 2021.
I SvK- uppdraget i år ingår analys av försörjningstrygghet via elnät och reservkraft –
inte ansvarsfördelning för olika delar av elnätet. SvKs preliminära analys av
försörjningstryggheten via Gotlandslänken visar att efter 2030 ökar osäkerheten i
elförsörjningen för Gotland snabbt, varför planering för ny förbindelse behöver
återstarta så snart som möjligt, då 10 års ställtid behövs.
Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Identifiera drivkrafter som ger en positiv befolkningsutveckling
och föreslå konkreta insatser.
Kommentar:
I projektet Bo, leva och verka på Gotland görs enkätundersökning som ska mynna ut
i ökad kunskap kring vilka drivkrafter som gör att personer i åldrarna 20-45 år väljer
att flytta till Gotland och som lämnar ön. Enkätundersökning med tre av fem grupper
utförd. Arbetet presenteras på REGU den 9 september 2020. Under hösten 2020
kommer projektet ha begränsat med personella resurser och därmed försenas något.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Utveckla platsvarumärket Gotland genom ny
varumärkesplattform.
Kommentar:
Arbetet med en utvecklad varumärkesplattform pågår, och är även integrerat i RUSprocessen. En förstudie för en digital plattform är i sin slutfas och ambitionen är att
ett genomförandeprojekt ska starta i kvartal tre.
Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Utveckla och etablera innovationsmiljöer inom olika
branscher/kunskapsområden, tex besöksnäring samt mat och
livsmedel, som kan lyfta små företag och ge större aktörer
tillgång till entreprenöriella innovativa idéer.
Kommentar:
Genomförandet av besöksnäringsstrategin pågår i nära samarbete med GFB,
Gotlands förenade besöksnäring. Inom mat- och livsmedelsområdet så har en
utlysning gjort tillsammans med Länsstyrelsen. Syftet med utlysningen är att skapa en
innovationsmiljö och stödjande struktur för företag inom området. Gotland ligger i
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topp vad gäller nyföretagande i nationella mätningar. Sedan årsskiftet har 240 nya
företag startat på Gotland jämfört med 200 under första halvåret 2020 (Bolagsverket).
Science Park Gotland - i vilken regionstyrelseförvaltningen deltar i styrelsearbetet har under året blivit utsedda till ”Excellent inkubator” av Vinnova som bedömt att
verksamheten har ett strukturerat kvalitativt arbetssätt, hög kompetens i teamet och
en relevant portfölj av innovativa, excellenta bolag. Ett projekt att ytterligare stärka
hållbara affärsmodeller har beviljats och påbörjats.
Almi har stärkt sin finansiering riktat till företag som drabbats av coronaeffekter
genom erbjudande av ”Brygglån” vilket flitigt utnyttjats av gotländska bolag. Region
Gotland har skjutit till ytterligare ägarkapital för att täcka ökade arbetsinsatser för
handläggning av Brygglån.
Förberedelser för att stärka det finansiella systemet med privat riskkapital har
påbörjats genom samarbete med Tillväxt Gotland (Investerarnätverk).
Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela
ön
Efter fastställande implementera riktlinjer för
bostadsförsörjning.
Kommentar:
Riktlinjerna och framför allt de mål som är satta lyfts i så många forum som möjligt,
bl a EXG, markgrupp, ÖP arbetsgrupp för att hänsyn ska tas till dessa i det fortsatta
arbetet. Uppföljning och avstämning kring mål, strategier och insatser sker
kontinuerligt. Handlingsplan ej klar.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Utveckla samverkan och effektivitet inom
samhällsbyggnadsprocessen.
Kommentar:
Projektet har fått ökad personella resurser under sommaren 2020. Ny planchef,
kommunikatör och verksamhetsutvecklare i projektet med start 1 sept 2020. Målet är
att presentera en färdig samhällsbyggnadsprocess med stöttande organisation till
budgetberedningen i maj 2021.
Ekologisk hållbarhet
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Utveckla ett mer klimatsmart resande och en anpassad
flygplatsinfrastruktur
Kommentar:
Projektplan är framtagen. Projektet påverkas av höstens budgetbeslut i tekniska
nämnden.
Arbeta för etableringen av ett Energicentrum.
Kommentar:
Etableringsprocessen pågår. Energicentrums (ECG) relevans är tydlig men det
kvarstår att lösa basfinansiering. I nuläget är projektet förlängt till 2020-10-31.
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I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy,
mm på varje enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Dialog genomförd i förvaltningsledningen för att gå igenom innehåll i berörda policys
och riktlinjer för att det sedan även ska ske på avdelnings- och enhetsnivå. Det kan
konstateras att en hel del hänt och händer i rätt riktning. Detta har förstärkts utifrån
nu pågående pandemi som ytterligare driver på minskat resande och ökad
digitalisering.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Bevaka och ta fram yttranden kring stora
täkttillståndsprövningar med risk för negativ påverkan på
vattentäkter.
Kommentar:
Ett aktivt deltagande sker i en mängd vattenrelaterade grupper och projekt bland
vilka kan nämnas intern samordning och uppföljning av VA-planen,
samarbetsprojekten Vatten i odlingslandskapet och Blått centrum Gotland,
länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp samt det interna arbetet hur Region Gotlands
samhällsplanering, tillsynsarbete och vattenfrämjande arbete på bästa sätt kan bidra
till uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Under året har arbetet med att
bevaka och ta fram yttranden kring stora täkttillståndsprövningar med risk för negativ
påverkan på vattentäkter gått in i en avvaktande fas, efter att Region Gotland valde
att inte överklaga domarna i de två mest aktuella fallen, SMA Mineral i Klintebys och
Cementa i Slite.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Utveckla ett regiongemensamt koncept för servicepunkter.
Kommentar:
I projektet med att ta fram ett koncept för servicepunkter har viss dialog skett med de
två serviceområden som har valts till pilotområden (Östergarnslandet & Hemse med
omnejd). En möjlig finansieringsväg har också identifierats genom en utlysning från
statliga Kulturrådet, Stärkta Bibliotek. Den syftar till att öka tillgängligheten till
biblioteken samt utökad verksamhet. Biblioteken utsedda till testplatser. Utöver det
görs nu koncept kring att testa turistinformation på biblioteken. Medel godkändes i
Stärkta bibliotek för att finansiera testerna.
Ta fram förslag till utsläppsbudget
Kommentar:
Jämförande fördjupningsarbete, klimatberäkningar, med andra regioner pågår med
stöd av regionernas miljöchefer. Internt arbete påbörjat.
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Kvalitet
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Utveckla kundtjänstfunktionen inkl regionupplysningen i
Region Gotland genom ökad samverkan (kund-tjänstråd),
utarbetande av relevanta mål, tydliggöra uppdrag och
gemensamma riktlinjer för kundtjänst-funktionen som helhet.
Kommentar:
Uppdrag med syfte, mål och mandat från koncernledningsgruppen är klart.
Kundtjänstrådet arbetar förvaltningsövergripande med kundtjänstfrågor.
Gemensamma riktlinjer är reviderade och ska till koncernledningsgruppen för
fastställande i oktober.
En uppdragsbeskrivning för regionupplysare arbetas nu fram och ska därefter
samverkas.
Samverkan kundtjänstfunktionerna emellan har utökats under året. Idag hanterar
regionupplysningen samtal för TKF:s kundtjänst och de bemannar receptionen för
regionupplysningen vid behov. Regionupplysningen hanterar även samtal gällande
enkla ärenden till Klart Vatten och planerar att under året se över hur
regionupplysningen kan hjälpa bygglovsverksamheten. Nu undersöks möjligheten att
öka tillgängligheten genom att receptionspersonal kan lämna ut handlingar åt
registraturen. Regionupplysningen deltar även i utvecklingen av telefonisystemet,
anställningsprocessen och med att förenkla information om hur alla medarbetare
måste arbeta för att öka regionens tillgänglighet när det gäller telefoni.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna
verksamheter.
Kommentar:
Dialoger förs med mottagare av tjänster, förvaltningsledningar med flera för att
utveckla och förbättra tillgängligheten till förvaltningens tjänster. Förvaltningen
fortsätter bygga E-tjänster för den egna, men även andra förvaltningars verksamheter.
Detta bidrar till att öka tillgängligheten, t.ex genom självservice eller
beställningsportaler som är tillgängliga 24/7.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Ta fram en plan för hur medborgaren eller mottagaren av
förvaltningens tjänster kan vara medskapande, såväl internt
som externt.
Kommentar:
Inför bokslut och skrivning av verksamhetsplan är dialogmöten inplanerade mellan
stab och varje avdelningschef. Handlar om att stärka den interna dialogen och stödet
från stab till avdelningschef.
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Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Färdigställa ny RUS.
Kommentar:
Det sker ett brett arbete inom förvaltningen, gentemot utvecklingsaktörer och även
allmänheten med att ta fram en ny RUS. En remissversion har färdigställts och är
beslutad av regionstyrelsen. Av planerade remissdialoger har tre genomförts och
övriga på grund av Coronasituationen skjutits upp/ställts in. Istället har förstärkta
insatser gjorts på hemsida med filmmaterial m.m. Över 100 remissvar med
synpunkter har kommit in som nu bearbetas för att kunna lägga fram ett färdigt
förslag till beslut enligt tidsplan.
Slutföra implementeringen av regionens nya intranät och
säkerställa måluppfyllelse i enlighet med effektkarta.
Kommentar:
Implementering har fått skjuts i samband med coronakrisen. Användandet har ökat
under våren. Effektkartans mål ska följas upp, men innan detta kan göras, återstår
överflyttning av hela personalhandboken till nya intranätet som fått flytta fram utifrån
den ursprungliga planen. Vi har även fått fram en tilltänkt sökintegrering med Canea,
dokumenthanteringssystemet. Dessa båda två projekt har nu startats upp igen. Inom
kommunikationsstöd har trots trycket på verksamheten under pandemin, hållit ett
antal utbildningar i Sitevision (Insidans publiceringsverktyg). Det har även tagit fram
en omfattande användarmanual som är publicerad på Insidan. Det har även skapats
särskilda intressegrupper.
Genomföra fortsatta aktiviteter för utveckling av
informationsförvaltningsprocessen.
Kommentar:
Det nya arkivreglemente med tillhörande klassificeringsstruktur och
informationshanteringsplan tar sitt avstamp i verksamheternas processer. Detta
möjliggör att knyta förvaltandet av verksamhetsinformation närmare vardagen och på
så sätt stärka kvaliteten i informationsförvaltningen och skaffa ett underlag för
processen.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Regionkansliet har påbörjat arbetet med att utlokalisera registratorsfunktionen till de
verksamheter som respektive registrator primärt är satt att stödja. Organisatoriskt
kommer registraturen att finnas kvar inom enheten för att fortsätta utveckla rollen
som är central i att utveckla informationsförvaltningsprocessen.
Projekt för att införa e-arkiv går över från initieringsfasen till uppstartsfas i och med
att införandeprojektet startas upp inom kort. Respektive förvaltning kommer under
2020 och 2021 att förbereda och i förekommande fall genomföra sin första leverans
till e-arkivet. E-arkivet kommer att finnas på plats under hösten.
Ta fram process och styrdokument för
köp/försäljning/förvaltning av fastigheter samt lokalförsörjning.
Kommentar:
Arbetet med fastighetsstrategi är påbörjat. Arbetet har inletts genom ett
examensarbete av två studenter från KTH. Fortsättningen utifrån deras arbete
kommer göras av lokalförsörjningsstrateg som är på plats from 1 sept 2020.

33 (40)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Delårsrapport 2 RSF

Lokalförsörjningsstrategen placeras på regional utveckling och enheten
samhällsplanering.
Utveckla det verksamhetsnära chefsstödet genom ett ökat
samarbete mellan de olika stödfunktionerna.
Kommentar:
I samarbete mellan förvaltningens olika verksamheter har insatser gjorts för att
förtydliga det verksamhetsnära stödet, vad det består av och hur det kan utvecklas.
Bland annat pågår arbete att digitalisera anställningsprocessen och att fortsatt stärka
beslutsstödet.
Ta fram och genomföra aktiviteter som ökar användningen av
digitala verktyg
Kommentar:
En stor andel använder sig av Skype för digitala möten när så är lämpligt.
Regionkansliet har aktivt bidragit till att regionfullmäktiges handlingar distribueras via
iPads istället för via utskrivna kallelser. Processkartläggning av den politiska
ärendeberedningen är långt gången där ett av målen är att öka antalet digitala
moment. I slutet av kvartal 3 kommer regionfullmäktige att genomföras digitalt. För
att bibehålla kvaliteten och att rådande lagstiftning följs när ledamöter deltar i
politiska sammanträden på distans har regionkansliet tagit fram ett regelverk som
kommer att användas i samband med att fler och fler nämnder har närvaro på
distans. Chefsmöten i förvaltningen har arrangerats digitalt vilket gett ökat lärande.
Kartlägga prioriterade processer för att möjliggöra fortsatt
kvalitetsutveckling och digitalisering.
Kommentar:
Workshop genomförd i KLG för att lägga grund för en övergripande processkarta
för regionen. Ger bättre förutsättningar att driva fortsatt processarbete närmare
verksamheten framåt. Arbete pågår i avdelningarna för att identifiera och prioritera
processer för fortsatt kvalitetsutveckling och digitalisering.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Processkartläggning av den politiska ärendeberedningen knutet till regionfullmäktige
och regionstyrelsen är långt gången där ett av målen är att öka antalet digitala
moment och utnyttja det digitala stöd som redan finns tillgängligt. Detta förväntas
bidra till en tydlig höjning av kvaliteten i förvaltningens politiska ärendeberedning. En
tydlighet i stadssekretariatets arbetssätt kommer också bidra till en kvalitetshöjning då
vi gör oss mindre beroende av kompetensen av enskilda medarbetare då kollegor kan
ersätta varandra i arbetet.
Ta fram kvalitetsmått för uppföljning av prioriterade processer.
Kommentar:
Processbeskrivningar görs för att möjliggöra kvalitetsutveckling och digitalisering.
Ytterligare insatser krävs för att definiera kvalitetsmått till de processer som nu
beskrivits.
Arbeta fram ett förslag till förändrad organisationsstruktur för
att bättre främja utveckling av kvalitet i processerna.
Kommentar:
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Utvecklingsarbete RSF 2.0 genomfört under året. Utvecklingsområden identifierade.
Organisationsförändringar genomförda för att renodla RSF/RSFs uppdrag genom att
flytta försörjning till TKF samt att förstärka kvalitetsområdet genom att inrätta ny
avdelning för kvalitet och kansli samt kvalitetsdirektör med medverkan i KLG.
Fortsatt arbete görs för att säkerställa framtida organisatorisk placering för
måltidsverksamheten.
Skapa en strukturerad samverkansmodell med TKF kring
periodiskt underhåll.
Kommentar:
Samverkan i strukturerad form genom kvartalsmöten med fastighetsavdelningen
etablerad rörande kultur- och fritid. Måltid för dialog med TKF och har senast den 25
augusti haft ett möte för vidare utveckling.
Utveckla förvaltningens egen sida på intranätet utifrån
medarbetare och chefers behov.
Kommentar:
Information införd, uppdaterad och förbättrad rörande ekonomi, personal och
ärendeberedning. Nyheter läggs upp löpande efter varje ledningsgruppsmöte och
facklig samverkan. Filmer från förvaltningsledningen sprids med regelbundenhet.
Kommunikationsplan för förvaltningen är under framtagande.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
Prioriterade handläggargrupper har identifierats och utbildningar genomförts i bland
annat hur ärenden ska skrivas till regionstyrelse. Likaså har handläggare utbildats i
förfarandet att fatta beslut på delegation och hur detta ska anmälas till
regionstyrelsen. Under året planerar stadssekretariatet att genomföra en enkät riktat
till förtroendevalda för att få en uppfattning rörande kvaliteten i de underlag som
ligger till grund för de politiska besluten. Avdelningarna inom förvaltningen arbetar
aktivt med bland annat rutiner för fördelning av ärenden, tidplaner, avstämningar för
kvalitetssäkring mm.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Skapa systematisk användning av inkomna synpunkter i
verksamhetsutveckling
Kommentar:
Ej påbörjad.
Medarbetare
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Utifrån förstudie och kartläggning genomföra aktiviteter för
stärkt organisationskultur.
Kommentar:
Planering för genomförande av aktiviteter utifrån organisationskartläggningen samt
den nya ledarstrategin görs och även ett antal aktiviteter - tex
förändringsledningsutbildning för alla chefer under året, enhetschefsnätverk, upplägg
på chefsforum, plan för framtagande av medarbetarstrategi. Även byggstenar i
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ledarskapet har uppgraderats utifrån den nya ledarstrategin och mål 13 att RG ska
präglas av en tillitsbaserad kultur.
Tillsammans med de fackliga organisationerna göra en översyn
och revidering av samverkansavtalet.
Kommentar:
En arbetsgrupp uppdaterar samverkansavtalet i linje med de nya målen i målområde
medarbetare.
Ta fram en övergripande beskrivande karta över samtliga
styrande dokument samt modell för framtagande, beslut,
implementering, uppföljning, revidering och avveckling av
styrande dokument.
Kommentar:
Arbete påbörjat i koncerneldningen för att tydliggöra Region Gotlands
ledningssystem. Syftar till att bygga en gemensam karta över alla de delar som styr
verksamheten framåt. Ger grund för fortsatt utveckling.
Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete
Genomföra projektet Norma med mål att bredda rekrytering,
utveckla inkluderande ledarskap samt förnya arbetssätt som
leder till mångfald på arbetsplatsen.
Kommentar:
Samordning och avstämning med de 11 arbetsgivare som ingår i projektet görs
regelbundet. Förändringsledningsutbildning har genomförts i Normas regi på ett
antal förvaltningar och alla regionens chefer ska gå under 2020. Ett studiebesök har
gjorts i Örebro där nyckelpersoner inom Breddad rekrytering och Rätt använd
kompetens kompetensdelat både inom kommunen och regionen i Örebro och
Norma/HR funktioner. En utvärderare är upphandlad och en processledare för att
stödja RAK är anställd.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Samordna och driva regionens arbete med Heltid som norm.
Kommentar:
Pågår enligt plan. HR har en projektledare centralt som samordnar förvaltningarnas
delprojekt. En styrgrupp finns från de förvaltningar som berörs direkt. Heltid som
norm ska vara infört 2021 i hela regionen.
I arbetet med heltid finns också en samordning till projektet Norma som handlar om
breddad rekrytering och projektet som är under uppstart kring strategisk bemanning
och resursoptimering.
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens
kompetensförsörjningsplan.
Kommentar:
Förvaltningsgemensamt har ett arbete gjorts för att förbättra lönebildningen och
löneöversyn. Prioriterade grupper ur ett kompetensförsörjningsperspektiv lyfts
särskilt fram. Projektet heltid som norm drivs vidare enligt plan och anställningar på
100% har införts redan nu för avdelning försörjning. Workshop med förvaltningens
chefer inplanerad men framskjuten pga Corona. Utbildning i förändringsledning
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pågår. Den digitala kompetensen höjts genom aktiv förändring av mötesformer till
mer digitala.
Inom flera avdelningar pågår insatser för att förstärka kopplingen mellan lön och
prestation samt också ökad delaktighet för mer engagemang. Hög
personalomsättning är fortfarande en utmaning och åtgärder genomförs i form av
bland annat tydliggjorda mål och uppdrag, förbättrade arbetsförutsättningar och
arbetsmiljö.
Andra aktiviteter som pågår är medverkan i NORMA-projektet med syfte att skapa
inkluderande arbetsplatser. Via webben synliggörs möjligheter att arbeta i
förvaltningen och regionen. Samarbete med utbildningsaktörer förstärks och översyn
görs av vikariepool.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Ta fram och implementera riktlinje för friskvård.
Kommentar:
En arbetsgrupp finns och ett förslag är framtaget men det behöver samverkas mer
för att få en gemensam bild inom hela regionen vad som behöver göras och lyftas.
Arbetet är pausat med anledning av pandemin.
Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter
efter förvaltningens utvärdering SAM.
Kommentar:
Workshop var planerad för förvaltningens chefer med syfte att klargöra aktiviteter i
relation till utvärdering SAM och också medarbetarenkätens resultat. Framflyttad pga
coronautbrottet. Utvärdering SAM har dock löst via mejl till cheferna.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter
efter resultatet i medarbetarenkäten 2019.
Kommentar:
Workshop planerad för förvaltningens chefer med syfte att klargöra vilka
förbättringsåtgärder som behövs i förhållande till chefernas resultat. Framflyttad pga
coronautbrottet.
Ekonomi
Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden
Genomföra effektiviseringsprogram 2020-2022 både som
sammanhållande och genomförare av de specifika uppdragen.
Kommentar:
Under året har samtliga projekt startats och drivits enligt plan. Sammanfattande
rapportering för programmet är lämnat i samband med RS i maj. Fördjupad dialog
kring programmet och dess delar genomförd också i koncernledning och andra
nämnder. Två projekt slutrapporterade och fortsatt arbete sker i linjen. Övergripande
rapport skrivs som underlag till budgetberedningen.
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Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje
år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
Följa upp effekterna av den ändrade processen för investeringar
och investeringsplan.
Kommentar:
Den nya investeringsprocessen innehåller ett nytt moment i form av
investeringsplaner. Alla berörda nämnder har lämnat in en investeringsplan som
underlag inför dialogmöten och budgetberedning. Formen behöver fortsätta att
utvecklas, men resultatet är ändå gott för att vara första året.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1399
16 september 2020

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2 - 2020, Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport 2

Sammanfattning

Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har haft och får fortsatt förändrade
arbetssituationer i och med spridningen av Covid – 19. Pandemin påverkar
Samhällsbyggnadsförvaltningens alla verksamheter men i synnerhet den uppsökande
tillsynsverksamheten, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt.
Delar av verksamheten har ställts in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som
berör riskgrupper och primärproducenter av livsmedel. Arbetsmiljön påverkas också
genom distansarbete, inställda engagemang och primärt digitala möten.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa- Digital Samhällsbyggnad. Framför allt enhet
förebyggande brand inom räddningstjänsten arbetar med att utveckla e-tjänster och
en implementeringskoordinator har tillsatts som arbetar på halvtid med att
säkerställa att de tjänster som DiSa tar fram används i förvaltningen.
Ekonomi
Prognos för helåret är ett underskott på 3,5 mnkr i förhållande till budget, vilket i
princip innebär en oförändrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport 1.
Medarbetare
I förra årets medarbetarundersökning var resultatet något lägre jämfört med
föregående år för indexet psykosocial arbetsmiljö. Det framkom bland annat att det
var färre som upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde
att det fanns konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner
och aktiviteter som följs upp kontinuerligt.
Sjukfrånvaron är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Det är
framför allt sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mbn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1399

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2
Regionstyrelseförvaltningen

Regiondirektör
Peter Lindvall
Skickas till
registrator-rs@gotland.se
ekonomiostyrning@gotland.se

Ärende nummer; RS 2020/5

2 (2)

RAPPORT

Delårsrapport 2
Fastställd av Regionstyrelsen
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2020-09-14
Gäller 2020
Ärendenr RS 2020/1399
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

Delårsrapport 2

Innehåll
1

Sammanfattning ...................................................................................................2

2

Händelser av väsentlig betydelse .........................................................................3

3

Förväntad utveckling ............................................................................................3

4

5

Måluppfyllelse samhällsperspektivet ...................................................................4
4.1

Social hållbarhet ..................................................................................................................4

4.2

Ekonomisk hållbarhet ..........................................................................................................4

4.3

Ekologisk hållbarhet ............................................................................................................5

Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet .............................................................5
5.1

God ekonomisk hushållning ..................................................................................................5

5.2

Kvalitet ...............................................................................................................................5

5.3

Medarbetare .......................................................................................................................6

5.3.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur (Mål 13) .............................................6

5.3.2

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete (Mål 14) ...6

5.3.3
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus (Mål 15) .............................................................................................7
5.4

6

7

Ekonomi .............................................................................................................................7

Väsentliga personalförhållanden ..........................................................................8
6.2

Personalvolym .....................................................................................................................8

6.3

Sjukfrånvaro .......................................................................................................................9

Ekonomisk uppföljning och prognos ..................................................................10
7.1

Periodens resultat ..............................................................................................................10

7.1.1

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

8

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående pandemi ..10

7.2

Årsprognos .......................................................................................................................10

7.3

Nettokostnadsutveckling ....................................................................................................11

7.4

Investeringar ....................................................................................................................11

Inkomna synpunkter samt barnkonventionen ...................................................12
8.1

Inkomna synpunkter ..........................................................................................................12

8.2

Barnkonventionen .............................................................................................................12

1 (13)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 2

1 Sammanfattning
Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har haft och får fortsatt förändrade
arbetssituationer i och med spridningen av Covid – 19. Pandemin påverkar
Samhällsbyggnadsförvaltningens alla verksamheter men i synnerhet den uppsökande
tillsynsverksamheten, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt. Delar av
verksamheten har ställts in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör riskgrupper
och primärproducenter av livsmedel. Arbetsmiljön påverkas också genom distansarbete,
inställda engagemang och primärt digitala möten. Coronaepidemin påverkar också den
ekonomiska prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen på sikt då en
konjunkturnedgång är att vänta, många av förvaltningens kunder är särskilt drabbade av
omständigheterna.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa-Digital Samhällsbyggnad. Framför allt enhet
förebyggande brand inom räddningstjänsten arbetar med att utveckla e-tjänster och en
implementeringskoordinator har tillsatts som arbetar på halvtid med att säkerställa att de
tjänster som DiSa tar fram används i förvaltningen.
EKONOMI
Prognos för helåret är ett underskott på 3,5 mnkr i förhållande till budget.
Nämndens åtgärder som beslutades i samband med delår 1 ( RS §181 ), arbetas det utifrån,
vilket på sikt ger minskade kostnader och förhoppningsvis en budget i balans.
MEDARBETARE
I förra årets medarbetarundersökning var resultatet något lägre jämfört med föregående år
för indexet psykosocial arbetsmiljö. Det framkom bland annat att det var färre som
upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde att det fanns
konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner och aktiviteter som
följs upp kontinuerligt.

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt
sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Covid- 19 påverkar samhällsbyggnadsförvaltningen
Pandemin har påverkat samhällsbyggnadsförvaltningens arbete och medarbetare under
våren.
Inom enhet förebyggande brand har pandemin inneburit att tillsyner inte har kunnat
genomföras eftersom verksamheter har infört besöksstopp. Sammantaget kommer
pandemin innebära att enheten inte kommer att komma upp i de antal inspektioner som
planerades, vilket påverkar måluppfyllelsen.
DiSa – implementering och ansökan till ett nytt projekt, Digital Dialog
Arbetet med det EU-finansierade projektet DiSa (Digital Samhällsbyggnad) pågår för fullt
inom förvaltningen. Bland annat har man arbetat framgångsrikt för att ta bort
samhällsbyggnadsförvaltningens alla blanketter.
Flytt av kontorsplatser
Enhet förebyggande brand har flyttat till nya lokaler i Havde. Förvaltningen arbetar
löpande med att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetarna i det nya kontoret.

3 Förväntad utveckling
Nytt handlingsprogram skall tas fram till år 2022, fram till dess följer verksamheten
gällande handlingsprogram. Parallellt arbetar räddningstjänsten utifrån de beslutade
åtgärder som beslutades i samband med delår 1 (RS §181), vilket innebär mycket fokus på
rekrytering.

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

En justering i organisationen har påbörjats sista augusti. Den innebär att yttre befälet är
frikopplade från grupperna och går numera på femschemarader. Vilket innebär mer tid för
planering och kompetensutveckling. Det innebär också att styrkeledarna blir nya
arbetsledare med personalansvar för grupperna.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
4.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor

Bedömning

Kommentar:
Räddningstjänsten arbetar med dels med tillsynsarbete, som bygger på och
skapar god extern delaktighet bland kunderna. Det tillsammans med den
utryckande delen av verksamheten arbetar och skapar räddningstjänsten ett
tryggt samhälle.
4.2

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Kommentar:
För bättre företagsklimat har förvaltningen deltagit i utbildning i samband med satsningen
"Topp-100" som drivs centralt på Regio Gotland, och inlett ett arbete med att analysera NKIresultaten från senaste mätningen. Resultatet är förmedlat till berörd enhetschef men på
grund av ändrade arbetsuppgifter till följd av Corona har inget initiativ tagits att samordna ett
analysarbete.
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Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Kommentar:
Räddningstjänsten arbetar utifrån att minska klimatavtrycket och att inte använda exempelvis
släckningsmaterial som kan påverka miljön.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1

God ekonomisk hushållning

Verksamheten arbetar utifrån handlingsprogrammet och ställda de ställda kvalitetsmål som
är uppsatta. Nämnden arbetar med att komma tillrätta med en ekonomi i balans, beslut är
taget för att rekrytera fler räddningsmän i beredskap ( RiB ) för att på sätt få en ekonomi i
balans.
5.2

Kvalitet

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång

Bedömning

Kommentar:
Sker löpande inom räddningstjänsten verksamhet, sker genom kontinuerlig utbildning och
systematisk kvalitetsarbete.
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Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål

Bedömning

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
De flesta enheter har tagit fram en handlingsplan och arbetar kontinuerligt med aktiviteter
utifrån medarbetarenkätsresultatet. Hälsofrämjande arbete är en del av det ordinarie arbete
för räddningstjänstens verksamheter.

5.3.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur (Mål 13)

Som ett led i organisationskulturarbetet skulle samtliga chefer gå den regionövergripande
utbildningen i förändringsledning under våren. På grund av covid-19 pandemin blev den
framflyttad och kommer att genomföras med start i september.
I medarbetarenkäten från förra året framkom det bland annat att flera av medarbetarna
upplever att förvaltningsledningen inte leder och kommunicerar på ett bra sätt. Under året
har det genomförts gemensamma förvaltningsträffar men i och med covid-19 pandemin
har dessa fått ställas in och kommer nu att genomföras digitalt. Information om
verksamheten och andra aktuella händelser lyfts i högre grad på intranätet eller via mail till
medarbetarna.
5.3.2

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete (Mål
14)

Förvaltningen har en ny kompetensförsörjningsplan sedan årsskiftet som gäller fram till
och med 2024. Den innehåller ett antal aktiviteter både på förvaltningsövergripande och på
enhetsnivå som förvaltningen arbetar kontinuerligt med.

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Förvaltningen har i uppdrag att rekrytera Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).
Under september kommer Räddningstjänsten genomföra informationsträffar i Slite både
för regionanställda och för andra arbetsgivare.
En behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser som behöver vidtas för att
säkerställa kompetensen framöver inom förvaltningen har genomförts för att kunna söka
finansiering från KOM-KR.
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Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus (Mål 15)

I förra årets medarbetarundersökning var resultatet för indexet psykosocial arbetsmiljö
något lägre jämfört med föregående år. Det framkom bland annat att det var färre som
upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde att det fanns
konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner och aktiviteter som
följs upp kontinuerligt.
Ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram för att utgöra ett stöd för
cheferna.
Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt
sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.
Under hösten planerar förvaltningen att få till stånd livsstilseminarier för medarbetarna på
temat stress, kost och motion och sömn. På grund av pandemin ser förvaltningen över
möjligheterna att genomföra dessa digitalt.
5.4

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska
nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom
beslutad budget.
I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella ( se nedan). De målen
avser Region Gotland som helhet och följs upp centralt.
Mål
16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
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6 Väsentliga personalförhållanden
Under året har räddningstjänsten valt att inte återbesätta vakanser på grund av det
ansträngda ekonomiska läget.
Covid -19 pandemin har inte inneburit några större negativa effekter för förvaltningen. Alla
enheter har gjort riskbedömningar som kontinuerligt följts upp och reviderats.
Förvaltningen har som målsättning att under året förbättra kommunikationen med
medarbetarna inom förvaltningen med bland annat förvaltningsfika. Det har på grund av
Covid-19 pandemin inte varit möjligt att genomföra. Förvaltningsledningen behöver se
över andra former för detta.
6.1 Lönebildning
I och med Covid 19-pandemin beslutade centrala parter att skjuta fram
avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna.
Avtalen förlängdes till den 31 oktober. För förvaltningen innebär det att majoriteten av
medarbetarna ännu inte fått någon ny lön för 2020.
Under de tre senaste åren har förvaltningen fått extra medel till bristyrkessatsningar. Inför
2021 ser förvaltningen att det finns ett behov av att lyfta Brandmän. Denna yrkesgrupp
är svårrekryterad samt ligger lönemässigt lägre i jämförelse med nationella löner.
När löneöversynen för 2020 är avslutad genomförs en analys av effekterna.
6.2

Personalvolym

Antal Anställda och Årsarbetare
2020 Jan-Jul

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Alla
anställningsformer
RT
Tv
Visstid

2019 Jan-Jul

53

2020 Jan-Jul
(årsarbetare)
53

55

2019 Jan-Jul
(årsarbetare)
55

48
5

48
5

48
7

48
7

Antalet anställda är något färre jämfört med föregående år. Det beror till stor del på att
verksamheten har avvaktat med att återbesätta vakanser.
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Faktiskt arbetad tid (*)
RT

Jan-Jul 2020

Jan-Jul 2019

50.8

50.5

(*) Den faktiska arbetstiden är den budgeterade schemalagda tiden + all övertid och mertid
– all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro och semester).
Den faktiska arbetade tiden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

6.3

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt
sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Räddningstjänst
Alla kön
Kvinna
Man

Jan-Jul 2020
4,35
0,84
4,58

Jan-Jul 2019
4,92
4,87
4,94
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7 Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1

Periodens resultat

Under perioden har det inkommit riktade stadsbidrag, samt full ersättning för
sjuklönekostnader fram till och med juli månad. Detta gör att resultatet för perioden inte
speglar ordinarie verksamhet riktigt. Utöver detta så sker större delen av inköp samt
utbildningar i början av året, därav mindre kostnader för verksamheten under senare delen
av året.

Resultaträkning
INTÄKTER
KOSTNADER

Budget Jan Aug
-36 329

Utfall JanAug
-39 522

Avvikelse JanAug
-3 193

4 064

2 218

-1 846

-40 393

-41 740

- 1 347

(enhet TKR)
7.1.1

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Effekter avseende corona epidemin, räddningstjänsten har under perioden behövt ta in
extra personal för att täcka de vakanser som uppstått, då bemanningen behöver
upprätthållas och medarbetare av naturliga skäl inte kan arbeta hemifrån. Detta har medfört
ökade kostnader under perioden med 270 tkr.. Förvaltningen behöver även framöver
stämma av detta för att nämnden skall kunna agera och rapportera ev. ytterligare avvikelser
som kan påverka den ekonomiska prognosen. Räddningstjänsten har erhållit 146 tkr i
ersättning för sjuklönekostnader fram till maj. Tappade intäkter fram till midsommar är
dels på tillsynsverksamheten med 120 tkr.
7.2

Årsprognos

Miljö och byggnämnd
Resultaträkning
INTÄKTER
Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

KOSTNADER

Budget 2020

Prognos 2020

Årsavvikelse

-54 493

-58 083

-3 590

6 096

2 607

-3 489

-60 589

-60 690

-101

Kommentar
Prognos för helåret är ett underskott på 3,5 mnkr i förhållande till budget.
Från 1 oktober 2020 så kommer en halvtidstjänst vara vakant (tjänstledighet), vilket
verksamheten inte kommer ersättningsrekrytera samt att fortsatt gäller beslut kring
minskade utbildningsinsatser under året, vilket ger minskade kostnader.
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Räddningstjänstens uppdrag har inte minskats inför året, detta i kombination med
besparingsbeting på 700 tkr inför 2020, påverkar den ekonomiska prognosen för
räddningstjänsten negativt.
7.3

Nettokostnadsutveckling

Att göra en nettokostnadsjämförelse mellan åren 2019 och 2020 på enbart siffrorna i
systemet blir inte korrekt, då förvaltningens var organiserad på helt annat sätt 2019 och
räddningstjänstens verksamheter, ekonomi och medarbetare låg uppdelat under två
nämnder. Idag ligger räddningstjänsten samlat under regionstyrelsen. Det gör att
nettokostnaden för 2020 bland annat ökat med kostnaden för förebyggande brand (cirka
1,3 mnkr ) i jämförelse med samma period 2019. Med detta borträknat ger det en
nettokostnadsökning på cirka 3,7 procent jämfört med samma period 2019.
7.4

Investeringar

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14

Räddningstjänsten har en budget på 10 mnkr för år 2020. Prognosen för helåret är cirka 6,6
mkr kommer nyttjas under 2020, kompletteringsbudget kommer göras på de återstående
medlen. Det är framför allt på grund av att upphandlingen av brandbil inte kommer bli klar
under 2020 som beräknat.
Utfall
Jan- aug
-790
-745
-96
-383

Avvikelse

Brandutrustning
Digital utalarmering
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstation

Budget
2020
-1 500,0
-1 500,0
-5 277,0
-1 889,0
1 805,0

Prognos 2020

710
755
5 181
1 506

-1 500
-1 500
-1 750
-1 889
1 805 ( Bgt flyttad

Övriga inventarier
Totalt; Investeringsprojekt

-1 800,0
-10 161,0

-28
-2 042

1 772
8 119

-1 800
-6 634

till TKF
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8 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
8.1

Inkomna synpunkter

Miljö- och byggnämndens nämndesekreterare har till uppgift att samla in och administrera
de synpunkter som kommer in till verksamheterna. Synpunkterna presenteras löpande på
förvaltningens ledningsgrupp som fördelar ansvaret för hantering i gruppen för
återkoppling. De flesta synpunkter som kommer in har formen av frågor till förvaltningen.
8.2

Barnkonventionen

Ärendenr RS RS 2020/1399 Datum 2020-09-14



Ett förbättringsförslag lämnades in i den interna e-tjänsten om förvaltningsstöd satt
upp för att se över den nya lagens påverkan på verksamheterna. Förvaltningen har
haft kontakt med ansvarig på RSF som ska återkomma med förslag på handlingsplan.
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Tekniska nämnden godkänner delårsrapport nr 2 år 2020.
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Delårsrapport nr 2 har sammanställts för teknikförvaltningen. Delårsrapporten
omfattar perioden januari-augusti 2020. Delårsrapporten innehåller en helårsprognos
för driftutfallet och investeringsverksamheten. Delårsrapporten har upprättats enligt
regionens anvisningar.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att delårsrapporten ger en rättvisande bild av
verksamhetens ekonomiska resultat samt investeringsverksamhetens utfall.

Ärendets behandling under mötet
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1 Sammanfattning
Den gångna perioden har kommit att skuggas av pandemin som fått konsekvenser i såväl
nettokostnadsutveckling som arbetssätt. Nettokostnadsutvecklingen påverkas negativt av
både ökade kostnader och minskade intäkter. Merparten av förvaltningens verksamheter
har påverkats men lyckligtvis kan vi tack vare tidiga åtgärder för att minska
kostnadsutvecklingen och genom godkända tilläggsanslag trots allt visa upp ett hyfsat
resultat, och en betydligt bättre prognos än i delårsrapport 1.
När spridningen av Covid-19 på Gotland började komma igång sammankallades
förvaltningens krisledningsgrupp som sedan regelbundet träffats fram till att spridningen
bedömts ha avtagit till en låg nivå. Från de första tecknen på spridning har de av våra
medarbetare som kunnat, erbjudits att arbeta hemifrån. I det stora hela har detta fungerat
bra.
Kollektivtrafiken har fått en ny operatör. Efter ett antal inkörningsproblem och
Covidrelaterade störningar har den nya operatören hanterat utmaningarna på ett bra sätt
som skapar goda förutsättningar för ett bra samarbete framgent.
Kryssningstrafiken sjönk snabbt ihop till att bli inget, vilket det Gotländska näringslivet
lidit av. För teknikförvaltningen har ingen dock ingen skada uppstått eftersom CMP
ersätter oss oavsett trafikvolym. Det är i dagsläget mycket oklart om vi kommer att få se
några kryssningsanlöp under hösten. Likaså har vi ingen uppfattning om när den kommer
igång eller om omfattningen av en återstartad kryssningsverksamhet.
I en framåtblick kan konstateras att pandemin inte är över, utan sannolikt kommer att
fortsätta året ut. De riktlinjer som togs fram i våras kommer därför att kvarstå. En
konsekvens av detta är bl a en fortsatt bekymmersam ekonomi för kollektivtrafiken.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Teknikförvaltningen är djupt involverad i Region Gotlands effektiviseringsarbete. Det
projekt som engagerar flest är FramSam som ser över regionens samhällsbyggnadsprocess.
Projektet avslutas till Budgetberedningen – 21 med ett förslag på ny organisation.
Arbetet med att integrera Försörjningsavdelningen pågår för fullt. Vi kommer att ha en bra
grund för att ta emot verksamheterna 1/1-21.
Delårsresultatet uppgår till 4 142 tkr (delår 1: -3 627 tkr) och årsprognosen uppgår till
-21 110 tkr (delår 1: -56 276 tkr).
Arbetet med att uppfylla förvaltningens mål är god vilket skapar goda förutsättningar för en
bra måluppfyllnad då året är slut.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
2.1
2.1.1

Mark- och trafikavdelningen
Mark-och stadsmiljöenheten

Enheten projektleder eller deltar i genomförandet av flera exploateringsprojekt, t ex
Artilleriet, Visborg, Brodösen, Järnvägen och Gråbo. Enheten driver eller deltar också
tillsammans med samhällsbyggnadsprocessen ett antal förstudier, exempelvis Inre Hamnen,
Öster Centrum och Torslunden. Förstudie för Kvarteret Bävern är genomförd.
Med anledning av Covid-19 har enheten arbetat nära näringslivet för att ordna lösningar
för parkering, markupplåtelser och torghandel.
Innan sommaren genomfördes, tillsammans med Gotlands Ornitologiska Förening, årets
happening där 100-tals fågelholkar sattes upp på allmän plats på Gotland och i
naturreservaten Galgberget och Södra Hällarna. Fågelholkarna hade tillverkats av skolbarn
och av personer i daglig verksamhet under vintern och våren.
Under året har upphandling av skogsförvaltning genomförts samt en trädinventering av
Region Gotlands träd, som sedan ska ligga till grund för en trädplan.
2.1.2

Kollektivtrafiken

Enheten har arbetat med att implementera ett nytt trafikavtal som trädde i kraft under
juni månad. Arbetet med en ny upphandling har också påbörjats inför trafikavtal från 2023.
Enheten har genomfört en upphandling av biljettsystem.
Med anledning av Covid-19 har restriktioner tagits fram och implementerats i den allmänna
kollektivtrafiken. I den särskilda kollektivtrafiken har enheten arbetat med att separera
resenärsgrupperna för skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Beslut har också tagits att 70plussare skall åka i enskilda fordon.
2.1.3

Kundtjänst

Ett samarbete har startats med Regionupplysningen för att kunna täcka upp för varandras
verksamheter. Regionupplysningen har till exempel tagit emot teknikförvaltningens
kundtjänstsamtal och medarbetare från kundtjänst har arbetat i receptionen.
2.2

Avfallsavdelningen

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Avfallsavdelningen har under detta år fokuserat på att säkerställa att avdelningen levererar
på sitt uppdrag och blir en god motor i att göra avfall till en resurs. Stort fokus har varit
på att bemanna korrekt och säkerställa att medarbetarna har god bakgrundskunskap med
rätt kompetens för uppdraget. Medarbetarna har också fått viss arbetsrotation med delvis
förändrade och förbättrade strukturer och blir mera funktionsöverskridande.
Väsentliga händelser är igångsättandet av Slite avfallsanläggning så den kan bli den resurs
för Gotland som behövs. Avdelningen har nu bättre kontroll över ekonomin och
resurserna styrs rätt. Nytt avtal för hämtning av hushållssopor har slutits och mycket
fokus lagts på att det blir en friktionsfri och bra övergång, så det inte märks att regionen
bytt leverantör när de nya tar över 2021.
2.3

Gata- och parkavdelningen

Den uteblivna vintern under 2020 i kombination med en fuktig avslutning på 2019 har
inneburit att det ekonomiska utfallet för snö- och halkbekämpning ser bra ut för 2020, men
statusen på våra enskilda vägar med statsbidrag har försämrats avsevärt. Förvaltningen har
för första gången, redan i januari och februari, genomfört grusvägsunderhåll med hyvling
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och grusning. Helårsbudgeten för enskilda vägar med statsbidrag ligger på 14,4 mkr och
fram till 2020-07-31 är 12,2 mkr förbrukade. Det innebär att minimalt underhåll för dessa
vägar kommer genomföras under hösten 2020 för att få en ekonomi i balans.
För Gata- parkavdelningen har pandemin inneburit en hård belastning från mitten av
mars. Arbete genomfördes under flera dygn med att understödja hälso- och
sjukvårdsförvaltningen med praktiska arrangemang bl.a avspärrningar, tillfälliga parkeringar,
omskyltningar, asfalteringar, förberedelser för olika scenarier beroende på
händelseutvecklingen samt dagliga avstämningar. Pandemin har fört med sig att delar av
avdelningens grunduppdrag fått stå tillbaka, då prioriteringar gjorts för uppdrag i samband
med pandemin.
2.4

Projektavdelningen

Projektavdelningen har fortsatt ett stort antal uppdrag, t ex exploateringsprojekt,
byggprojekt, VA-projekt och även avfallsprojekt. Projektavdelningen är efterfrågad inom
regionen och gör fler upphandlingar och ramavtal samt ett stort antal förstudier och
utredningar med prisindikationer. Nytt är att efterfrågan på vårt stöd till
verksamhetsplanering genom förstudier har ökat. VA-projekten är fortfarande
prioriterande men det är förstudierna som ökar mest.
De större projekten, Klintehamn avloppsreningsverk (ARV), Kvarnåkershamn vattenverk
(VV) och Södra linans etapper, är i stort sett klara. Förstudier för större
ledningsdragningsprojekt, mellan Klintehamn och Tofta samt Alva-Ljugarn är genomförda
och inväntar politiskt beslut. Lickershamn vattenreningsverk och Katthammarsviks ARV
närmar sig slutfas. Byggprojekt "nya" akuten har stoppats. Byggprojekt "korttidsboende 40
lägenheter" på Korpenområdet har påbörjats. Nya byggnader för skolor behövs och
uppdrag kan förväntas framöver.
Avslutade större projekt är uppförande av förskolan Törneqvior som inneburit ett positivt
budgetöverskott. Södra linan håller sig inom investeringsbudget medan Kvarnåkershamn
VV och Klintehamn AVR kommer att lämna ett budgetunderskott.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

2.5

VA-avdelningen

Ledningsnätet från Burgsvik till Klintehamn är numera driftsatt och spillvatten pumpas
från Burgsvik till Klintehamn avloppsreningsverk. Delvis ombyggning av
avloppsreningsverkets kväverening pågår för optimal drift.
Mölner vattentorn är färdigrenoverad och dricksvatten från södra Gotlands
bräckvattenverk distribueras från Kvarnåkershamn till Burgsvik, Hemse och till nord om
Klintehamn samhälle. Området från Hemse till Ljugarn via Stånga och Garda får ännu
endast grundvatten.
Färdigställande av bräckvattenverket pågår innan det kan producera med
medeldygnsproduktion på 5 000 kbm per dygn.
Förstudien om Visbys framtida dricksvattenförsörjning innebar ytterligare utredningar
om Bäste träsk, grundvatten i området mellan Tingstäde och Lärbro. Utredningar om
återanvändning av renat spillvatten och vatten från kalkbrotten fortlöper.
VA-avdelningen deltar i och dra lärdomar av olika innovationsprojekt, t.ex.
investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret som löper några år till. Investeringar
för infrastrukturen påbörjas under 2020 och består bland annat av borrning av brunnar,
provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten. Genom NextGen sker
utveckling av en informations- och spelplattform för att sprida kunskaper bland
allmänheten.
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Efter det att tekniska nämnden beslutat att statsutvecklingsområdet Visborg ska ha två rör
ut, dvs. sortera spillvattnet i svartvatten och gråvatten deltar Region Gotland, tillsammans
med Stockholm och Helsingborg, i projektet MACRO (Mat i Cirkulära RObusta System).
Under 2020 och 2021, kommer de tre städerna tillsammans med byggaktörer, akademin
och branschorganisationer, att samverka för att utveckla den kunskap som behövs för
kretsloppsanpassade VA-system i den täta staden.
2.6

Hamnavdelningen

Linjetrafiken har drabbats hårt av pandemin. Genom olika restriktioner och uppmaningar
från såväl nationell- som regional nivå och passagerarnas egna omdömen har konsekvensen
blivit att såväl passagerare som personbilar minskat rejält. Operatören beslutade även att
under påsken och försäsongen endast bedriva bastrafiken och det innebär färre turer.
Sommartrafiken till Västervik ställdes in. Beroende på pandemins tidsutsträckning och vilka
åtgärder det beslutas om nationellt kommer budgeterad hamnintäkt från linjetrafiken att
minska. Stor påverkan har hur slutet på sommarsäsongen utvecklas då perioden juniaugusti normalt står för ca 50% av antalet passagerare på årsbasis.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Samarbetet kring kryssningstrafiken med arrendatorn CMP fungerar fortsatt bra.
Kryssningskajen var redo att ta emot första planerade anlöpet den 30 mars, så blev det
dock inte. Pandemin som blev riktigt tydlig under mars har påverkat hela den globala
kryssningsindustrin och givetvis även Visby. Säsongstarten 2020 flyttades fram och första
riktiga kryssningsanlöpet kom den 11 juli. Det blev starten för inhemsk
kryssningsverksamhet som innebar 22 anlöp med begränsat antal passagerare ombord.
Passagerarna möttes av Covidriddarna med budskap om hur vi skall bete oss. Den
begränsade kryssningsverksamheten under perioden har haft stor påverkan på det
gotländska näringslivet som arbetar med kryssningsturism.

Under del av perioden har två kryssningsfartyg valt att nyttja Visby och kryssningskajen
som sin fasta punkt för logistik under pandemin. Fartygen har legat vid kaj samt även legat
utanför hamnområdet till havs beroende på bland annat väder.
Från mitten juni kunde regionen erbjuda parkeringsplatser för husbilar med möjlighet till
övernattning i hamnmiljö. Hamnavdelningen hanterar parkeringsplatserna i Visby,
Fårösund, Slite, Botvaldevik, och Vändburg. I Ronehamn ansvarar Rone utveckling AB för
parkeringsplatserna. Alla parkeringsplatser har totalt haft ca 450 registrerade parkeringar.
2.7

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Vårens verksamhet har präglats av Covid-19. Det har inneburit en hög belastning på
avdelningens medarbetare i form av nya rutiner för tillsyn och skötsel vid reparationer på
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äldreboende och på sjukhuset. Ett stort antal lokalanpassningar och tekniska anpassningar
har genomförts på sjukhuset för att skapa nya förutsättningar att bedriva vård med
Coronasmittade. Trots Covid-19 så har vi genomfört planerat underhåll på ett antal
fastigheter samt genomfört verksamhetsanpassningar.
Under sommaren har projektet med den nya reservkraften på Visby Lasarett slutförts och
är klar för drift.
Klinteskolan utsattes helgen 1-2/8 för omfattande skadegörelse, vilket innebar ett
betydande arbete och stora kostnader.

3 Förväntad utveckling
3.1
3.1.1

Mark- och trafikavdelningen
Mark- och stadsmiljöenheten

Enheten kommer fortsatt ha ett högt tryck i exploateringsverksamheten vilket kräver
prioriteringar. Covid-19 kommer fortsatt ställa höga krav på ett nära samarbete med
Gotlands näringsliv. Region Gotlands ekonomiska utmaningar kommer ställa krav på
effektiviseringar och verksamhetsutveckling i form av digitalisering utifrån medborgarens
perspektiv.
3.1.2

Kollektivtrafikenheten

Enheten står för mycket stora utmaningar när det gäller uppföljning av avtal och
upphandlingar. Enheten är relativt liten och de personella resurserna är knappa.
Ekonomin kommer fortsatt vara en utmaning för kollektivtrafikenheten, inte minst med
anledning av att Covid-19 påverkar antalet resenärer. En utmaning kommer vara att få
tillbaka resenärer till den allmänna kollektivtrafiken efter pandemin.
3.1.3

Kundtjänst

Teknikförvaltningens kundtjänst får allt större betydelse när vi ska förbättra vår
tillgänglighet och service till våra kunder. Fler och fler verksamheter ansluter sig till
kundtjänst och även verksamheter från andra förvaltningar. Ökar kundtjänsts verksamhet
kan det framåt finnas ett behov att se över strukturen inom enheten.
3.2

Avfallsavdelningen

Avdelningen fortsätter arbetet med att se till att våra fraktioner får ett värde och att vi kan
skapa intäkter istället för kostnader. Investeringar görs i hållbara tekniska lösningar, t ex
genom omhändertagande av lakvatten, minimera transporter av vatten, ta om hand
värdefulla tillgångar såsom vatten genom att återbruka där så är möjligt. Genom dessa
åtgärder så har vi också byggt upp en egen kompetensbas för t ex provtagningar och
förbättrade egenkontrollprogram. Avfallsavdelningen är under utveckling och därmed
förändring. Rutiner för samverkan, APT och andra dialogmöten sätts och genomförs. I de
projekt som finns, exempelvis utveckling av Slite avfallsanläggning, engageras medarbetarna
djupt, då deras specialkunskaper om arbetet är nödvändiga för framgång.
3.3
Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

3.3.1

Gata- och parkavdelningen
Gata- och väguppdrag

Tekniska nämndens beslut att öka investeringsmedlen för beläggningsprogrammet för
gator och vägar (tätortsvägar), ger möjlighet att börja arbeta proaktivt, så att
underhållsskulden inte ökar eller att vi äventyrar trafiksäkerheten. Enheten kan nu med en
långsiktig plan arbeta för att återställa gator och vägar till en acceptabel säker nivå. En
drifts- och underhållsplan är framtagen som kommer revideras årligen för att få bästa
möjliga effekt av beläggningsprogrammet. Säkerhetsmässigt och ur ett kundperspektiv sett
är detta avdelningens viktigaste fråga på 3-10 års sikt
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Parkuppdrag

Parkuppdraget blir svårare och svårare att genomföra med en ekonomi i balans. I takt med
minskad ram för det skattefinansierade uppdraget skymtar en svårare ekvation i framtiden.
Den kommande 5-årsperioden måste fokus ligga på vad Region Gotland äger och
förvalta detta på ett kvalitativt sätt. Möjligheter finns inom olika områden att mer renodla
kärnuppdraget.
3.4

Projektavdelningen

Upphandlingar blir viktigare och viktigare för Region Gotland. Projektavdelningen gör
alla större upphandlingar för TKF och två nya medarbetare har anställts för att arbeta med
entreprenadupphandlingar och ramavtal. Avdelningen har också ett bra samarbete med
upphandlingsenheten. Upphandlingskompetensen utvecklas med att ha entreprenörsträffar
och möten med byggmästareföreningen och näringslivet. En större ömsesidig förståelse ger
bättre kvalitet.
3.5

VA-avdelningen

VA-kollektivet är avgiftsfinansierad verksamhet och investeringar i bättre rening på
avloppsreningsverken, ökad tillgång till dricksvatten och överföringsledningar för ett robust
system kommer ge taxehöjning redan i höst.
VA-kollektivet kommer inte gå omärkt igenom Corona-pandemin, minskad besöksnäring
kommer i förlängningen ge minskade intäkter som först kommer syns på slutet av 2020
och under 2021.
3.6

Hamnavdelningen

Linjetrafiken fick en viss återhämtning under sommarsäsongen. Hur stor minskningen blir
på årsbasis kommer avgöras under kvartal 3 och 4 då det finns starka signaler på att det
finns ett uppdämt behov och önskan av att resa till och från ön med linjetrafiken.
Globalt finns det signaler på att ”kick-starta” kryssningsverksamheten, men det finns
även andra signaler på att en återgång till läget före pandemin är långt borta. Aktuellt
bokningsläge för 2021 bör klarna något under kvartal 4.
Godstrafik i regionens strategiska hamnar Visby, Klintehamn och Slite har inte påverkats
påtagligt av pandemin. Volymerna följer i stort våra prognoser för godsvolymer. Det är än
så länge svårt att se hur årets skörd kommer att påverka volymerna i främst Klintehamn.
2020 bedöms inte bli ett ”krisår” med låga godsvolymer.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

3.7

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Arbetet med att bosätta nyanlända har stått still sedan pandemins start. Prognosen för
2020 är 67 nyanlända, vilket innebär ca 6 i månaden som ska bosättas. Under våren
anvisades inte några nyanlända, så ett antal kan förväntas under hösten. Huvuddelen av de
lägenheter som anvisas kommer från AB Gotlandshem.
Osäkerheten angående fortsatt utveckling av Covid-19 och hur den påverkar fortsatta
projekt är stor. Avdelningen har beredskap för att snabbt kunna ställa om den pågående
verksamheten för att kunna anpassa våra lokaler efter verksamheternas behov. Ett antal
projekt startas under hösten där planerat underhåll samt andra fastighetsägaråtgärder
genomförs.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Symboler för måluppfyllelse:
Målet delvis uppfyllt
I hög grad uppfyllt
Helt uppfyllt
4.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle
för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande
Kommentar:
Teknikförvaltningen arbetar inom alla förvaltningens verksamheter för att bidra till social
hållbarhet. Aktiviteter under perioden har dock senarelagts eller av andra orsaker
relaterade till Covid-19, inte kunnat genomföras. Att ta emot praktikanter, i utbildningsmen också i integrationssyfte, aktivt arbete för bra skollokaler och underlätta för
transport till skolor har dock pågått, men med vissa restriktioner. Förvaltningens gataparkavdelningen tog emot drygt 85 feriearbetare samt c:a 15 handledare under sommaren
med mycket bra utfall som kan ge ett fortsatt samarbete 2021. Även avfallsavdelningen, i
samarbete med socialförvaltningen, tog emot ungdomar under sommaren för att hantera
besökstillströmningen på återvinningscentralen.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Kommentar:
Förvaltningens bidrag till målet omfattar tillgänglighetsanpassningar av offentlig miljö,
bl a i Honnörsparken som byggs fram till årsskiftet samt av Roma busstation. Lekplatser
har besiktigats utifrån säkerhetssynpunkt och grönytor fått tillsyn och skötsel.
Med anledning av Covid-19 har anpassningar inom den särskilda kollektivtrafiken har
genomförts så att säkra transporteringsmöjligheter har kunnat erbjudas. Resenärer inom
skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har separerats. 70+ resenärer åker i egna fordon.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar
Kommentar:
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Förvaltningen har under våren fått pröva krishanteringsplaner i verkligheten. En
krisledningsgrupp bildades på ett tidigt stadium för att stötta chefer att leda
verksamheterna i de förutsättningar som ofta förändrades med kort varsel.
4.2

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa
idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens
på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Förvaltningens övergripande aktivitet "genom god infrastruktur möjliggöra för
befolkningen att bo och verka på Gotland" har initierat aktiviteter inom den offentliga
miljön, t ex lekplats i Honnörsparken, byte av bänkar i "Gravarna", men också inom
digitalisering t ex utveckling e-tjänster för privatpersoner.
Ett nytt avtal för kollektivtrafiken trädde i kraft i juni. Inledningen av avtalsperioden var
förknippad med vissa svårigheter, bla restriktioner med anledning av Covid-19, som
bidrog till att antalet resande på bussarna minskade.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland
Kommentar:
Förvaltningen har fortsatt det aktiva arbetet med att bidra till ett gott näringslivsklimat.
Genom exploateringsverksamheten medverkar förvaltningen till att ekonomisk hållbar
utveckling sker och att lämplig mark säkerställs för olika verksamheter. Digitalisering är
en viktig del av arbetet och utveckling och förbättring av e-tjänster pågår kontinuerligt, t
ex tillstånd för grävning i gata och torghandel. Viktigt för att öka dialog och förståelse är
information som förvaltningen förmedlar om processer som är angelägna för företag, t
ex tillståndsprocesser. En effektivisering av logistiken i Klintehamns hamn har
genomförts i samband med utvecklingen och utbyggnaden där.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande
över hela ön
Kommentar:
Förvaltningen är delaktig i arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsprocessen,
medverkar i detaljplanearbetet och flera avdelningar arbetar med att genomföra
exploateringsprojekt. VA-verksamheten är en viktig del i bostadsbyggandet och den
nyligen framtagna VA-planen revideras kontinuerligt samtidigt som den interna
organisationen arbetar tvärfunktionellt för bästa resultat. Även avfallsavdelningen skapar
förutsättningar för ett mer hållbart och offensivt bostadsbyggande genom utveckling av
avfallshanteringen.
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Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på
Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det
innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar
energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten
och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins
betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns
biologiska mångfald säkras.
07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Förvaltningens övergripande aktiviteter innebär att bryta ner några av de globala målen
till konkreta aktiviteter. Dessa omfattar bla att förvaltningen deltar i länsstyrelsens
projekt "hållbara transporter", arbetar med att implementera cykelplan,
parkeringsstrategi, trädplan, medverkar till grönstrukturplan samt genomför ett antal
ekosystemtjänster t ex låter ängar växa och restaurerar vårmarker. Genomförande av den
nyligen beslutade avfallsplanen har påbörjats. Inom fastighetsförvaltningen har
projekteringsanvisningar utformats som styr bl.a. energi och materialval.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Att säkra tillgång till vatten av god kvalitet är prioriterat inom förvaltningen och arbetet
med att verkställa VA-planen pågår. Ledningsnätet från Burgsvik till Klintehamn är taget
i drift och dricksvatten från södra Gotlands bräckvattenverk distribueras över ett stort
område på södra ön. Förvaltningen deltar i och får lärdomar från testbädden vid
Storsudret. Uppdrag i form av förstudier inom VA-verksamheten har prioriterats och är
genomförda till 80 %. Digitaliseringen av ronder och analyser bidrar till utvecklingen.
Nytt uppdrag vid byggnation är att säkra att takvatten återförs till grundvattnet genom
"lokalt omhändertagande av dagvatten" (LOD) och säkra omhändertagande av gråvatten
på samma sätt. För regionens existerande dricksvattenanläggningar finns en kontrollplan
som är godkänd.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som
minskar belastningen på ekosystemen
Kommentar:
Teknikförvaltningen genomför flest upphandlingar av regionens förvaltningar.
Hållbarhetsaspekter har sen tidigare inarbetats i upphandlingsunderlag och kunskapen
om hur hållbarhet kan inkluderas förbättras kontinuerligt. Under perioden har ytterligare
fokus lagts på att projektledare kan styra materialval mm samt bidra med kompetens om
krav vid markanvisning så att belastning på ekosystem minskar. Nytt är också krav på
förnybara bränslen vid upphandling vid maskinanskaffning.
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Prioriterade uppdrag från nämnd

Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
Statsbidraget minskar och kostnaden för underhållet av enskilda vägar med statsbidrag ökar
för regionen. På sikt är det möjligt att enskilda vägar ingår i gemensamhetsanläggningar och
förvaltas av samfällighetsföreningar. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda
förutsättningarna för överlåtelse av underhåll av enskilda vägar till de
boende/fastighetsägare som nyttjar vägarna.
Målet 2020 är att fortsätta tidigare förda dialoger och bedöma förutsättningarna för
pilotprojekt i lämpligt område.
Teknikförvaltningen har tagit fram en rapport om enskilda vägar. Tekniska nämnden
godkände i mars månad rapporten.
Samverkan med näringsliv och föreningar för ett attraktivt Gotland
Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig
framgångsfaktor. Att sköta naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och
förbättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Det finns höga förväntningar från
boende och besökare inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland
bättre lever upp till dessa.
Målet 2020 är att söka fortsatt samverkan och dialog med näringsliv och föreningar för att
med gemensamma krafter ta tillvara idéer och förslag t ex genom att regionen investerar
och den externa parten står för driften.
Teknikförvaltningen ser över den juridiska möjligheten att ta fram riktlinjer utifrån tekniska
nämndens önskemål om en ökad samverkan med näringsliv och föreningar. Ett exempel på
samverkan mellan förening och Region Gotland är skaterampen som satts upp av
Skateföreningen på A7-området.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Belysning på landsbygden
Belysningen på landet är aktuell utifrån bl a trafikverkets/SKLs utredning ”Belysning där
det behövs”. Redan 2018 initierade förvaltningen arbetet med att få en genomförandeplan
tillsammans med trafikverket angående insatser för den belysning trafikverket skall ta över
efter regionens investeringar och åtgärder. För regionens egna vägar sker utbytet av
belysningsarmatur enligt plan.
Målet 2020 för belysningsinvesteringarna är att vi får en väl fungerande process med
Trafikverket enligt det förslag som SKL och Trafikverket har kommit överens om i
utredningen ”Belysning där det behövs”.
Trafikverket har meddelat landets kommuner att man inte kommer att ta över
belysningsanläggningar från kommunerna. De förslag till övertagande som SKR och
Trafikverket kom överens om i utredningen ”Belysning där det behövs” kommer inte
förverkligas. Som skäl till detta anger Trafikverket brist på medel för genomförandet.
Region Gotland har med anledning av detta kontaktat Trafikverkets Region
Stockholm/Gotland och begärt att en gemensam utredning specifikt för Gotland skall
genomföras. Någon sådan utredning har inte kommit till stånd.
I samband med byggandet av gång- och cykelväg mellan Tofta och Klintehamn
demonterade Trafikverket Region Gotlands belysningsanläggning genom Västergarn. Efter
förhandlingar med Trafikverket har nu Trafikverket satt upp en ny belysningsanläggning på
samma sträcka som tidigare var belyst genom Västergarn. Belysningsanläggningen ägs och
drivs nu av Trafikverket.
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I tätorterna på landsbygden är armaturbytena färdiga på de vägar som Regionen är
väghållare för eller som klassats som ”tätortsvägar”. På delar av Trafikverkets vägar där
Region Gotland har belysningsanläggningar har belysningsarmaturer bytts ut. Det har skett
där de kriterier som fastslogs i utredningen ”Belysning där den behövs” har uppfyllts. Vissa
anläggningar som inte uppfyller kriterierna för belysning har demonterats. Armaturbyten i
Visby har pausats under 2020 på grund av brist på medel. Arbetet med att dokumentera alla
anläggningar har dock fortskridit och beräknas vara färdigt under hösten 2020.
Ökad extern medfinansiering
Staten och EU avsätter ofta medel till utvecklingsprojekt inom tekniska nämndens område.
Förvaltningen ska fortsätta jobba aktivt med att bevaka och söka medel för de projekt och
områden som prioriteras.
Inför 2020 har statlig medfinansiering beviljats för ett antal projekt inom trafiksäkerhet och
tillgänglighet. Statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel har beviljats för ny
cirkulationsplats i anslutning till flygplatsen.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1

God ekonomisk hushållning

Teknikförvaltningen tillämpar god ekonomisk hushållning. Detta styrks bl a av
samordningen av förvaltningens kundkontakter via kundtjänsten för att säkra
omhändertagandet av kunder samt lättare kunna bygga ett gott professionellt bemötande.
En satsning på att bygga kompetens inom upphandlingsområdet, för kvalitetssäkring och
ekonomisk återhållsamhet, är ett annat exempel.
Sedan ett antal år genomförs ledningens genomgång, ett tillfälle för ledningsgruppen att
kartlägga risker, arbeta igenom aktiviteter utifrån handlingsplaner, diskutera nya krav utifrån
lagstiftning m fl verksamhetsövergripande ämnen som innefattar kvalitet, medarbetare och
ekonomi.
Förvaltningens aktiviteter leder oss mot god måluppfyllelse. Uppföljning av måluppfyllelse
görs i rapporten. Den visar att de flesta aktiviteter har påbörjats och ett antal är nästan
genomförda.
5.2

Kvalitet

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till
för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt
att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Förenkla och digitalisera har varit en punkt i tidigare års verksamhetsplaner.
Förvaltningen fortsätter i den andan när det gäller tillgänglighet och digitalisering är
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huvudspåret för att våra tjänster ska vara lättare att nå, handläggningstider ska kortas och
återkoppling ges snabbare. En kontinuerlig förbättring av hemsidor kompletteras med att
ett antal e-tjänster har utvecklats eller är under utveckling. Aktuella e-tjänster är för
boendeparkering, grävarbeten, färdtjänst och sjukresor samt avfallstjänster.
Förvaltningen fortsätter också att utveckla felanmälningsapp:en samt planerar att införa
sms-avisering för besked av slamtömning.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande
och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Förvaltningen har fortsatt att arbeta för att förbättra våra tjänster och
utvecklingsuppdrag genom att inkludera medborgare och företagare. Förvaltningens
hemsidor är i olika stort behov av uppdatering och arbete har gjorts bl a inom VAavdelningen för att skapa en hemsida för information om utbyggnadsplaner och
ytterligare en för löpande information om vattenskydd. Kundmöten genomförs löpande
inom alla avdelningar och samverkan med torghandlare har varit extra värdefull under
Covid-19-perioden.
Kundtjänst har under våren haft kundbemötande i fokus vid ett utbildningstillfälle.
Förvaltningen, tillsammans med samhällsbyggnads- och regionstyrelseförvaltningarna,
kommer under hösten att genomföra en satsning på bemötandediskussioner i
verksamheterna. Ett antal coacher, som är under utbildning, ska stötta chefer i arbetet
med att medvetandegöra om och förbättra verksamheterna i kundbemötande.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Kommentar:
Förvaltningens avdelningar fortsätter under hösten arbetet med att kartlägga processer
och skriva rutiner. Flera avdelningar har bokat tider för ytterligare genomgångar och stöd
i arbetet. Ledningens genomgång genomfördes som planerat under våren och ger en god
uppföljning av hur förvaltningens verksamheter arbetar mot satta mål. arbetet med att
finns relevanta nyckeltal för förvaltningens verksamheter fortsätter och nyckeltal
presenteras nu vid varje ledningsgruppsmöte. En nyhet har varit beslutsstödsystemet,
som har underlättat för chefer att sprida information om aktuellt ekonomiskt läge och
annan statistik för den egna avdelningen/enheten. Möjligheten används av flera chefer bl
a vi APT. Sakta men säkert fortsätter också utvecklingen av e-arkivprojektet.
Fastighetsförvaltningens serviceenhet Gotland vann förnyelsepriset i mars med bidraget
hur de använder drönare för takkontroller. Även VA-avdelningen hade nominerat
bidrag.
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Tillgänglighet

Kötider i minuter har kapats ordentligt de senaste två åren. År 2020 visar en annan bild.
Kundtjänst har under perioden tagit emot ungefär lika många samtal som under
motsvarande period 2019. Förändringen i år innebär att enheten tagit över inkommande
samtal och mail från ytterligare verksamheter och arbetar nu i 17 system. Belastningen på
medarbetarna har varit hög vilket syns i den ökade kötiden.
5.3

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är
en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Förvaltningen har arbetat aktivt inom området. Drygt 60 % av aktiviteterna har
genomförts. Satsningar på ledarutveckling genomförs t ex genom reflekterande team vid
chefsträffar. Ledningsgruppsutveckling har pågått under året och är näst intill avslutad.
Inom samtliga avdelningar har handlingsplaner från medarbetarenkät 2019 tagits fram
och många aktiviteter är genomförda. Exempel på aktiviteter som genomförs för att öka
tillit i organisationen är att ge varandra feedback, införande av arbetsmodell där
medarbetare själv kan styra 10 % av sin arbetstid till utvecklingsarbete inom sin
verksamhet men som inte nödvändigt är en del i det individuella medarbetarkontraktet,
utveckla roller, teamutveckling, arbete i tvärfunktionella team osv.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete
Kommentar:
Förvaltningens kompetensförsörjningsplan utgör basen för
kompetensförsörjningsarbetet. Planen sträcker sig över en flerårsperiod. Ett flertal
planerade kompetensutvecklingssatsningar är genomförda. Dock, har pga covid-19,
många planerade utbildningar fått skjutas på framtiden. Elever från både grundskole- och
gymnasieutbildningarna har tagits emot som praktikanter innan pandemin. Under
senvåren ställdes en planerad praoperiod in. Däremot har elever från
driftteknikerutbildningen, som genomförs som en YH-utbildning, fullföljt sina
praktikperioder även under pandemin. Elever från den utbildningen utgör en god och
stabil rekryteringsbas för vissa av våra verksamheter. För att internt stärka och säkerställa
redundansen i organisationen har satsningar på att samutnyttja kompetens påbörjats. De
planerade förvaltningsgemensamma aktiviteterna har fått skjutas på framtiden pga
smittorisk. Förvaltningen gör årligen analyser för att ha kunskap om vilka
yrken/yrkesgrupper som kategoriseras som bristyrken. Inför arbetet med löneöversyn
prioriteras, i möjligaste mån, dessa grupper samt de eventuella jämställdhetssatsningar
som behöver göras. VA-avdelningen har varit ansvarig för en ingenjörstrainee som nu
under hösten kunnat anställas som VA-ingenjör. En mycket svårrekryterad kategori.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
En stor del av planerade aktiviteter för att bidra till målet bygger på samvaro av olika
slag. Dessa aktiviteter har bedömts kunna skjutas på framtiden och har pga risken för
smitta inte genomförts.
Dock genomfördes det årliga samkvämet "sommartårtan", men inte som en samling för
hela förvaltningen utan på enhetsnivå för att minska antalet personer som träffades och
för att kunna genomföras i lokaler där medarbetarna kan hålla avstånd.
En aktivitet som genomförts är APT-gympa inom en avdelning. Där har man vid varje
arbetsplatsträff (apt) genomfört korta rörelseövningar under ca 3 min av tiden. En annan
avdelning har inrättat en trivselgrupp, men gruppen har tyvärr inte kunnat genomföra
några aktiviteter. Planerade hälsofrämjande föreläsningar och aktiviteter har planerats,
men inte genomförts pga smittorisk.
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5.4

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
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17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent
av nettokostnaden
Kommentar:
På grund av besparingskrav och vikten av att ha fokus på ekonomin valde förvaltningen
att sätta upp aktiviteter mot Mål 17, även om det inte krävdes. Avdelningarna har arbetat
aktivt med sina aktiviteter, i första hand med att följa handlingsplan för hantering av
besparingar, men också med att se över avtal och ev nya upphandlingar, vara noggrann
med att använda projektmodellen och med kalkyler för kommande projekt. En viktig
aktivitet har också varit att fullfölja hamnstrategin, dvs se över möjligheten och
genomföra försäljning av hamnar. Internkontrollplanen genomförs i oktober.

6 Väsentliga personalförhållanden
Under årets åtta första månader har den mesta tiden varit präglad av pandemin som
drabbat världen, för Gotlands del skedde detta någon gång under mars månad. Fr o m då
kom mycket pandemifrågor att stå i centrum, riskbedömningar genomfördes inom
verksamheterna, förvaltningens krisgrupp aktiverades, hemarbete ökade, resor och
utbildningar sköts på framtiden, sjuktalen steg initialt men ligger i juli lägre än under juli
2019. Mötesformer ändrades och blev digitala, lunch- och sammanträdesrum möblerades
om, handsprit införskaffades mm. Sammantaget skedde en mängd olika saker som vi inte
gjort tidigare eller som vi nu gjorde på ett nytt sätt. Men, trots situationen och ibland krav
och förväntningar för att snabbt göra insatser bl a för sjukvården, har samtliga våra
verksamheter fortsatt att leverera resultat minst i nivå med tiden innan pandemin. Det visar
på den samarbetsförmåga, lojalitet, uppfinningsrikedom och professionalitet som vi vet att
våra medarbetare besitter.
6.1

Lönebildning

De särskilda medel som sedan ett par år har funnits för att lyfta fram vissa yrkesgrupper
och satsningar utifrån jämställdhetsanalys har varit avgörande för förvaltningens möjlighet
att kunna behålla redan anställda medarbetare och rekrytera för att kunna tillsätta vakanta
tjänster med nya kollegor. För teknikförvaltningen har det i huvudsak handlat om att satsa
på svårrekryterade grupper men också att ha bevakning utifrån jämställdhetsperspektivet.
Vi ser tydligt hur marknaden styr och påverkar lönenivåerna för de mansdominerade
yrkesgrupperna och risken för att de mer lättrekryterade kvinnodominerade yrkesgrupperna
halkar efter.
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6.2

Personalvolym

Teknikförvaltningen har från 2019 till 2020 ökat totalt antal tillsvidareanställda medarbetare
med 16 anställda. Antal tidsbegränsat anställda har minskat i jämförelse med 2019. Totalt
har förvaltningen ökat med nio medarbetare. Den största ökningen har glädjande nog,
tillkommit inom VA-avdelningen där man tidigare haft stora svårigheter att rekrytera
kompetenta medarbetare. Inom övriga avdelningar är differensen mellan åren liten och
bedöms ointressanta för vidare analys.
I grafen nedan syns tydligt teknikförvaltningens säsongsbundna uppdrag med fler
medarbetare anställda under perioden april t o m september.
Den nedre tabellen visar relationen mellan 2019 och 2020 för första halvåret. Siffrorna
visar på ovan beskrivna ökning.
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Antal
anställda
Alla anställningsformer
Tillsvidare
Tidsbegränsad

364
309
56

Antal
årsarbetare
enl. ÖK
364.75
309.60
55.15

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2020
Jan - Jul 2019
22 Teknisk nämnd
22001 Förvaltningsledning
22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning
22005 Fastighetsavdelning
22006 Hamnavdelning
22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
6.3

284.1
7.9
13.1
52.2
69.4
68.4
10.8
31.0
31.3

277.3
8.6
12.9
54.6
63.4
65.3
11.3
30.8
30.4

Sjukfrånvaro

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Teknikförvaltningens sjuktal är 4,72 % för perioden jan - juli 2020. För samma period 2019
var sjuktalet 4,36 %. Sjuktalet har alltså ökat med 0,36 % vilket, troligen helt, kan kopplas
till pandemin eftersom ökningen, enligt grafen nedan, är markant från mars till maj månad.
En normalisering av sjuktalet syns från juni trots pågående pandemi.
Kvinnornas sjuktal är högre än männens. Ett flertal av de kvinnliga medarbetarna är
deltidsjukskrivna dvs att de arbetar till viss del vilket inte syns i %-talen.
Förvaltningens chefer arbetar aktivt med att följa upp sjukskrivningar och göra
rehabiliteringsplaner. Förutom detta används företagshälsovårdens olika tjänster i
förebyggande syfte.
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Sjuktal %
Jan - Jul
2020
4.72%
6.90%
4.08%

Alla kön
Kvinna
Man

2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

7 Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1

Nettokostnadsutveckling

Enligt anvisningarna ska kostnads- och intäktsutfallet för perioden januari – augusti
analyseras. I nedanstående tabell redovisas utfallet för teknikförvaltningen jämfört med
samma tidpunkt föregående år.
Periodens Utfall
2019, tkr

Intäkter

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Driftkostnader
Netto

Periodens
Utfall 2020,
tkr

Procentuell
utveckling %

698 870
-775 329

679 488
-822 995

-3,3
6,2

-76 459

-143 507

87,7

Nettokostnadernas utveckling innebär att de ökar med 87,7 %. Ökningen av
nettokostnaderna förklaras i huvudsak av ökade nettokostnader för kollektivtrafiken (22
%). Teknikförvaltningens kapitalkostnader har under perioden ökat från 150,3 mnkr (aug
2019) till 172,1 mnkr (aug 2020), vilket har påverkan på nettokostnadsutvecklingen. Inom
VA-verksamheten har kapitalkostnaderna ökat med 14,8 mnkr under perioden.
Intäkternas utfall minskar med -3,3 % jämfört med utfallet föregående år.
Driftkostnadernas utveckling innebär att det minskar med 6,2% jämfört med föregående år.
Det kan konstateras att driftkostnaderna ökar mer än intäkterna, vilket är oroväckande ur
ekonomistyrnings-synpunkt.
Effekterna av pandemin har även påverkat nettokostnadernas utveckling vilket är extraordinärt. En särskild redovisning görs nedan av extraordinära kostnader samt uteblivna
intäkter med anledning av pågående pandemi.
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7.2

Periodens resultat

Tekniska nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar.
Det ekonomiska resultatet är positivt med 4 142 tkr (13 445 tkr). I nedanstående tabell
redovisas tekniska nämndens budget och utfall för perioden januari-augusti 2019.
Budget, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

641 045
-788 640
-147 595

Utfall, tkr

679 487
-822 940
-143 453

Avvikelse, tkr

38 442
-34 300
4 142

Budgetavvikelsen för intäkter och kostnader är i samma storleksordning men med ett
positivt utfall på 4 142 tkr.
Teknikförvaltningens ekonomiska ram har under 2020 ökat från 141 111 tkr till 166 049
tkr. Förändringen beror på att tilläggsanslag och omdisponering har beviljats enligt
följande:
 Tilläggsanslag har beviljats tekniska nämnden för uteblivna intäkter för parkering
samt markupplåtelse med 12 miljoner kr. (Två timmars gratis parkering även
sommartid, beräknat intäktstapp 8,5 miljoner kr. Minskade intäkter för
parkeringsbevakning, beräknat intäktstapp 1,5 miljoner kr. Avgiftsfri
markupplåtelse för uteserveringar, beräknat intäktstapp 2 miljoner kr.) RF§91
 Tekniska nämnden har beviljats ett tilläggsanslag till driftbudgeten på 11,7 mnkr
avseende kollektivtrafiken. Det nya avtalet för kollektivtrafik som benämns ”Trafik
2020”, medför ökade driftskostnader varför tilläggsanslag beviljas. RF§98
 Ett budgetanslag på 1 238 tkr har överförts från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”. RF§98
7.3

Investeringar

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Investeringsutgifterna totalt beräknas enligt prognosen 2020 bli totalt 344,6 mnkr (424,3
mnkr). Den totala investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 613,7 mnkr (664,8 mnkr).
Delårsrapport 2 innehåller en väl genomarbetad och uppdaterad investeringsprognos. Inrapportering av investeringsprognos har skett i Budget och prognos/beslutsstöd.
Det totala investeringsutfallet tom augusti uppgår till 160,5 mnkr (303,1 mnkr).
Investeringsprojekten redovisas i bilaga.
Exploateringsutgifter
Investeringsutgifterna för exploateringsverksamheten beräknas enligt prognosen bli totalt
64,6 mnkr (28,6 mnkr) under 2020. Den totala investeringsbudgeten för exploateringsverksamheten för år 2020 uppgår till 146,0 mnkr (92,1 mnkr). Regionstyrelseförvaltningen
gör prognoser för de projekt de ansvarar för.
Det totala utfallet för exploateringsprojekten tom augusti uppgår till 19,9 mnkr (16,7
mnkr).
Exploateringsprojekten redovisas i bilaga.
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7.4

Årsprognos

Den ekonomiska prognosen för tekniska nämnden visar att utfallet för 2020 kommer att bli
negativt med 21 110 tkr. Periodens resultat för nämnden är positivt med 4 142 tkr . I
nedanstående tabell redovisas budget och utfall för verksamheter inom tekniska nämnden
samt prognosen för 2020.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
intäktsfinansierat
Total

Periodbudget
Intäkter, tkr

Periodbudget
kostnader, tkr

Utfall
Intäkter, tkr

Utfall
Kostnader, tkr

Avvikels,
tkr

Prognos
2020, tkr

12 140
18 393
102 545
181 799

-13 330
-18 392
-210 730
-218 725

11 403
17 804
108 241
195 748

-13 209
-17 553
-213 658
-232 298

-616
250
2 768
376

1 071
0
-7 533
-14 648

326 185
641 045

-327 483
-788 640

345 854
679 487

-345 792
-822 940

1 360
4 142

0
-21 110

Ledning och TN
Helårsprognos för teknikförvaltningens ledning och Tekniska nämnden redovisar ett totalt
överskott med 1 071 tkr. Förklaringen till den positiva prognosen är i huvudsak att totalt
810 tkr avseende statsbidrag för teknikförvaltningens insatser i samband med pandemin har
lagts in i prognosen. Enligt anvisningarna från RSF ska 90 % av beloppet som rekvirerats
från socialstyrelsen tas med i prognosen.
Hamnavdelningen
Hamnverksamhetens prognos redovisar ett totalt underskott med -1 994 tkr.
När det gäller den skattefinansierade verksamheten redovisas ett överskott med 2 533 tkr
tom augusti. Helårsprognosen innebär ett budgetöverskott med 140 tkr.
För linjehamnsverksamheten prognostiseras ett underskott med -1 762 tkr. Den negativa
prognosen beror på den pågående pandemin.
För verksamheten som avser Kryssningskajen prognostiseras ett underskott med totalt
-387 tkr.
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Fastighetsförvaltningsavdelningen
Helårsprognosen för fastighetsförvaltningsavdelningen visar på ett nollresultat, vilket
innebär att ekonomin är i balans. Den totala driftbudgeten för
fastighetsförvaltningsavdelningen uppgår för 2020 till totalt 588 309 tkr. För
fastighetsservicegruppernas prognos beräknas inga avvikelser. När det gäller
fastighetsförvaltningsavdelningens ledning är prog-nosen positiv med 2 992 tkr och för
förvaltningsenheten är prognosen negativ med -2 992 tkr.
Gata- och Parkavdelning
Gata- och Parkavdelningens helårsprognos visar på ett nollresultat jämfört med budgeten,
vilket innebär att ekonomin är i balans. Genom tillfälliga åtgärder enligt TKF:s
besparingspaket under hösten 2020 bedöms ett nollresultat kunna uppnås. Verksamheten
visar att ekonomin är i balans.
För Gata väg/drift prognostiseras ett negativt resultat med -738 tkr.
Parkuppdraget/drift prognostiserar ett positivt resultat med 738 tkr.
VA-avdelningen
VA- avdelningen redovisar en negativ prognos med -10 000 tkr. Den negativa prognosen
förklaras av högre kapitalkostnader än budgeterat på grund av aktiveringen av både Södra
Linan och Kvarnåkershamn vattenverk. Vattenförsäljningen har under perioden minskat
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vilket påverkar intäkterna. Va-taxan kommer att höjas fr o m 1 oktober 2020.
Brukningsavgifterna höjs med 7% och anslutningsavgifterna höjs med 10%.
Avfallsavdelningen
Avfallsavdelningen redovisar en negativ prognos med -2 514 tkr. Den negativa prognosen
förklaras av minskade intäkter på avfall från verksamheter samt fritidshus. Det är även
minskade intäkter för slamverksamheten. I helårsprognosen ingår också en del
obudgeterade personalkostnader vilket påverkar kostnaderna.
Mark- och Trafikavdelningen
Mark- och trafikavdelningen prognostiserar ett negativt resultat med -7 673 tkr. Enheten
mark och stadsmiljö och avdelningsledningen prognostiserar ett överskott med totalt 1 183
tkr.
För kollektivtrafiken redovisas en negativ prognos med -8 856 tkr. Den negativa prognosen förklaras av följande:
1. För Busstrafikens intäkter prognostiseras ett budgetunderskott med – 6 727 tkr.
Budgetunderskottet beror i huvudsak på den pågående pandemin.
2. För Samhällsbetalda resor prognostiseras ett budgetunderskott med -2 129 tkr. – 990
tom augusti
Det är svårt att bedöma vilka effekter pandemin får inom kollektivtrafiken men vi kan
redan idag se att kostnader för den allmänna kollektivtrafiken inte påverkas i nämnvärd
omfattning, däremot är det en nedgång på intäkterna som väl motsvarar minskat åkande.
För samhällsbetalda resor är situationen ännu svårare där nya påbud leder till dyrare
resande även om antalet resor minskar på totalen. Som jämförelse kan nämnas att mars
månad 2020 jämfört med mars 2019 hade ca 14 % mindre resor men kostnaden minskade
endast med ca 5 %. Intäkterna har ju direkt korrelation till antalet resor vilket gör att intäkterna minskar i takt med färre antal resor.
Det förefaller att minskat resande inte motsvaras av kostnadsminskningen.
För Mark- och stadsmiljöenheten och avdelningsledningen redovisas en positiv prognos
med 1 183 tkr. Förklaringen till prognosen är att parkeringsverksamheten redovisar positiva budgetöverskott. Parkeringsverksamheten har erhållit tilläggsanslag med totalt 10 mnkr
för uteblivna intäkter pga pandemin.
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7.4.1

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Teknikförvaltningens prognos påverkas i hög grad av pandemin med totalt -21,1 mnkr.
Effekterna av pandemin bygger på uppskattningar som gjorts för respektive verksamhet.
Negativa prognoser som kan härledas till pandemin är följande:
 Den inställda Almedalsveckan innebär minskade intäkter med -3,7 mnkr.
 Ett minskat antal resande inom kollektivtrafiken innebär minskade intäkter med -6,7
mnkr.
 Linjetrafiken och kryssningstrafiken räknar med ett intäktsbortfall på -4,7 mnkr.
 Minskade intäkter för försäljning av vatten pga pandemin med -6,0 mnkr.
Hanteringen av ansökan av statsbidrag för extraordinära kostnader och uteblivna intäkter
kommer att ske i särskild ordning genom RSF.

21 (36)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2,
2020

8 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
8.1

Inkomna synpunkter

Områden med beröm
Upprustning av lekplatser och
skolgårdar (gata/park).
Beröm när vi gjort i ordning
tätortsvägar enligt
beläggningsprogrammet (gata/park).

Områden med klagomål,
förbättringsförslag
Besvikelse kring nedlagda lekplatser
(gata/park).

Kategori tjänst i W3D3, klagomål på
dåligt vattentryck och klagomål på
indexreglering av VA-taxan.
Kategori övrigt i W3D3, fyra klagomål
på bevattningsförbudet.
Flera synpunkter över emissioner pga
kryssningsfartygen som använt
kryssningskajen som logistiknod under
pandemin.
P-platser för husbilar har fått flera
synpunkter om högt pris och dålig
service.
Nytt trafikavtal.
Tidtabell i kollektivtrafiken.
Debitering på återvinningscentralen
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Teknikförvaltningen har ett stort antal kanaler där medborgare, besökare m fl kan
framföra synpunkter på våra tjänster. De flesta synpunkter, i stort och i smått,
inkommer via InfraControl, där förvaltningen nu utarbetar förslag till hur statistik
ska presenteras, för att ge bästa möjliga sammanställning av inkomna synpunkter
och därmed ge input till viktiga förbättringsåtgärder.
Hamnavdelningen har på begäran av Miljö och Hälsa (MoH) lämnat in en rapport
”Konsekvenser av tillfällig uppläggning av fartyg” som visar att hamnverksamheten
sker inom givna villkor och miljökvalitetsnormen för utomhusluft. MoH har
därefter svarat de som lämnat synpunkter kring kryssningsfartygen.
Vid dialog med flera av de som lämnat synpunkter på pris och service för P-platser
för husbilar, har det framkommit att de trott att parkeringsplatserna varit
camping/ställplatser, där man skall få tillgång till service. Flera av synpunkterna
kring pris bottnar i otydlighet i ”parkerings-appen”, vilket inneburit att många trott
att man måste parkera dygnsvis, 24 tim. Efter dialog kring ”parkerings-appen” har
det blivit bättre.
Synpunkter kring nytt trafikavtal tas om hand av förvaltningen och frågor som
berör entreprenör tas med till månatliga uppföljningsmöten för vidare hantering.
Synpunkter på tidtabell tas emot och utvärderas. Eventuella justeringar genomförs
vid nästa uppdatering av tidtabell.
För att förtydliga debiteringen på återvinningscentralen kommer
informationskampanjer att genomföras samt hemsidan uppdateras.
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Region Gotland
Tekniska nämnden

8.1.1

Delårsrapport 2,
2020

Inkomna ärenden i InfraControl 2020

Inkommande ärenden, endast TKF.

Tabellen visar den stora mängden inkommande ärenden via Infracontrol som ska hanteras
av gata- och parkavdelningen, mark- och stadsmiljöenheten och VA-avdelningen. Flest
antal ärenden inkommer till gata-och parkavdelningen, 911 stycken under perioden.
Ej redovisat är en Övrigt-post som innehåller bl a ärenden till GEAB, kollektivtrafiken m fl
samt felanmälningar, frågor som kundtjänst kan hantera utan att skicka vidare till
handläggare inom resp avdelning.
8.2

Barnkonventionen

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Förvaltningen har som rutin sedan ett antal år tillbaka att barn- och genusperspektivet alltid
ska finnas beskrivet i tjänsteskrivelsen inför tekniska nämndens beslut.
Avdelningar beskriver därutöver att de tar hänsyn till barnkonventionen vid åtgärder i sina
respektive verksamheter. T ex samarbete med andra förvaltningar vid projekt och
utredningar inom skolverksamhet, besiktningar och byggnationer av lekplatser,
säkerhetskontroller i hamnar, aktiviteter för pedagogiskt upplagda samtal om varför det är
bra att sortera sopor m fl aktiviteter.

23 (36)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2,
2020

9 Bilagor
Bilaga : Färdiggrad i % på förvaltningsövergripande aktiviteter

Social hållbarhet
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Underlätta för elever och utbildningsverksamheten genom att bistå med
lokaler, praktikplatser och möjlighet att transportera sig till skolan.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Möjliggöra rekreation för barn och vuxna.
Tillgänglighetsanpassningar i offentlig miljö.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Utöka förvaltningens kompetens kring kommunalteknisk service i kris
och beredskap.
Ekonomisk hållbarhet
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Genom infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka på
Gotland.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Bidra till ett gott näringslivsklimat.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Bidra till en smidig samhällsbyggnadsprocess.
Ekologisk hållbarhet
07. Gotlands klimatavtryck minskar
Bryta ner de relevanta globala målen till konkreta aktiviteter inom TKF:s
verksamhetsområden dvs Mål 6-Rent vatten och sanitet, Mål 7-Hållbar
energi för alla, Mål 11-Hållbara städer och samhällen, Mål 12-Hållbar
konsumtion och produktion samt Mål 13-Bekämpa
klimatförändringarna.
Verkställa förvaltningens miljöhandlingsplan 2020.

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Verkställa VA-plan (vatten och avlopp) med prioriterade områden för
2020.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Vid varje upphandling ska hållbarhetsaspekten tas i beaktande.
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Region Gotland
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2,
2020

Kvalitet
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Digitalisera fler tjänster inom förvaltningens verksamheter för
effektivisering och kundnytta.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Vid leverantörs- och kundmöten skapa möjlighet för deltagande, ta
tillvara synpunkter och ge tydlig och begriplig information.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kartlägga processer i förbättrings-, effektiviserings- och utvecklingssyfte.
Förvaltningen nominerar bidrag till förnyelsepriset.
Medarbetare
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Utgå från resultat från medarbetarenkät, uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete samt idéer från medarbetardialog och genomföra
nödvändiga aktiviteter för att stärka tilliten i organisationen.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Följa förvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020 - 2024.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Genomföra förvaltningsgemensam trivselaktivitet för alla medarbetare.
Genomföra förvaltningsgemensamma hälsoinspirerande aktiviteter
Ekonomi

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden
Utveckla den ekonomiska styrningen genom att varje avdelning har en
handlingsplan som tydligt visar att budgeten hålls vid året slut.
Fortsatt fokus på Intern kontroll.
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Region Gotland
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2,
2020

Bilaga : Investeringsprognos exklusive exploateringsutgifter
Proj nr /projektbenämning
10407 Gråboskolan anpassn kök

Budget 2020,
tkr

Utfall Jan- Aug
2020, tkr

Avvikelse, tkr

Prognos 2020,
tkr

Prognos 2021,
tkr

-6 520,0

-5 538,8

-981,2

-6 250

10408 Södervärnssk anp kök

-14 865,0

-393,8

-14 471,2

-1 000

-13 565

10411 Terra Novask anp kök

-9 430,0

-38,4

-9 391,6

-1 000

-8 430

10413 Folkhögskolan Hemse

-14 428,0

-14 428,0

-188,0

-188,0

10414 AMV/Kvinnokliniken
10416 Lasarettet AMV C2 norr
10417 Lasarettet omb akuten mm

-24 198,0

-6 692,5

-17 505,5

-7 000

10418 Solrosen 1 anl konstgräsp
10419 Abborren förstudie IVA OP

477,0

477,0

10420 Förstudie nytt badhus
10421 Solrosen ny elkrafsförsör

166,0

-9,4

175,4

-9

10422 Meröppet bibliotek

-178,0

-18,1

-159,9

-178

10423 Ankaret 1 o 5 renovering

-857,0

-1 183,9

326,9

-1 200

10424 Grönsiskan ny reception

-10 950,0

-709,8

-10 240,2

-5 500

10425 Korpen 5 omb centralkassa

-162,0

-299,1

137,1

-162

10426 Korpen 5 PU centralkassa

-568,0

-417,4

-150,6

-568

-24 778,0

-184,3

-24 593,7

-500

10428 Lasarettet omb gas redund

-2 130,0

-1 489,2

-640,8

-2 130

10429 Korpen nytt kortidsboende

-11 703,0

-1 922,5

-9 780,5

-9 703

724,0

-3 446,0

4 170,0

-12 000,0

-6 124,8

-5 875,2

10427 Hemsebadet renovering

10430 Baggen
10431 Alléskolan
10432 Lasarettet ställverk
10433 Korpen lokalanpassning
10434 Förstudie Väskinde försko

-5 450

-24 478

-1 370

-12 000
-7 500

-7 500

-7 000,0

-1 014,8

-5 985,2

-1 462

-5 538

-12 000,0

-60,4

-11 939,6

-300

-11 700

-40,2

40,2

-300

-2,8

2,8

-10

10435 Förstudie Högbyskolan kök
10436 Elkraft Södervärnskolan
10503 Sävehuset under garantiti

-298,0

-39,4

-258,6

-40

10567 Lasarettet driftoptimerin

-317,2

-317,2

0,0

-317

-52,7

52,7

-60

-3 018,8

-934,2

-3 953

-96,5

96,5

-100

10568 Västerhejde sk el o oljek
10575 Abborren Låssystem
10577 Abborren ny reservkraft

-3 953,0

10586 Säve F-huset
10588 Törnekvior, ny försk Vby

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

10622 Gemensamt partner
11015 Lasarettet lokalåtg OVK
11016 Korpen 5 omb Visby norr
11017 Västerhejde kök matsal
11018 Hackspetten 14 01 Polhem

0,4
-1 363,8

0,4
-1 471,6

107,8

-1 500

11019 Roma Säbo markiser
11020 Högbysk fritids nya kök

-0,4

-0,4

26 (36)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Proj nr /projektbenämning
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2020

Budget 2020,
tkr

Utfall Jan- Aug
2020, tkr

Avvikelse, tkr

Prognos 2020,
tkr

Prognos 2021,
tkr

11021 Polhemskolan lekutrusning
11022 Korpen 03 kylinstallation

0,0

0,0

-300,0

-274,8

-25,2

-300

11024 Hytten renov kontor SOF

-442,0

-346,8

-95,2

-442

11025 Solrosen 07 verksanp kök

-1 816,0

-165,6

-1 650,4

-500

-1 316

-23

11023 Hackspetten 08 barnkortis

11026 Lyckåkersk verksanp kök

-4,0

-4,0

-0,2

-0,2

11027 Södervärnsk 04E skolsköte
11028 Hemsegården verks.anp
11029 Klintesk 01 tillgängl.anp
11030 Solrosen 02, Atelje
11031 Sanda skola tillbyggnad
11032 Fårösundsk 04 nytt kök

-118,0

-76,6

-41,4

-95

9,0

-1 152,9

1 161,9

-1 153

-150,0

-428,9

278,9

-429

11033 Strandgärdet kök anpassn

-2 200,0

-1 055,1

-1 144,9

-2 200

11034 Sicklings 1:113 anp hemtj

-805,0

-613,9

-191,1

-805

11035 Fårö RT Tak o portar

-1 805,0

-1 670,4

-134,6

-1 805

11036 Romask 05, verk anpassn

-2 000,0

-1 317,5

-682,5

-2 000

-250,0

-250,0

0,0

-250

-2 400,0

-142,5

-2 257,5

-400

11039 Väpnaren gårdsprojekt

-200,0

-200,0

0,0

-200

11040 S:t Hanssk verksanp PU

-155,0

-155,0

0,0

-155

11041 Västerhejdesk 03 verks PU

-222,0

-222,0

0,0

-222

11042 Bösspipan 7 verksanp PU

-405,0

-405,0

0,0

-405

11043 Terra Novask verksanp PU

-75,0

0,0

-75,0

-75

11044 Högbysk 02 verksanp PU

-200,0

-200,0

0,0

-200

11045 Solbergask 02 verksanp PU

-100,0

-100,0

0,0

-100

-32,4

32,4

-450

-16 951,4

-10 000

11037 Korpen hus 10 verksanp
11038 Mottagningskök

11046 Mariahemmet byte av dörra
11200 Ventilationsåtgärder

-16 951,4

-2 000

-6 951

11231 Västerhejde sk 01A vent
11232 Kabyssen ventilationsåtg
11233 Korpen Hus 02 omb ventila

-13,3

13,3

-65,4

65,4

11243 Desideria vent PU

-52,4

52,4

11244 Terra Novask vent PU

-60,0

60,0

11250 Västerhejdesk 03 vent PU

-595,7

595,7

11252 Bösspipan 7 vent PU

-805,8

805,8

11253 Ekorren 02 vent PU

-117,6

117,6

11237 Västerhejdesk 01B Vent
11238 Norrbackask kök ventilati
11240 Solbergask 01 vent PU
11241 Södervärnsk 04 vent PU
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11242 Norrbackask vent PU

11248 Korpen 01 EPC vent
11249 Väskindesk 03 EPC
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Proj nr /projektbenämning

Delårsrapport 2,
2020

Budget 2020,
tkr

Utfall Jan- Aug
2020, tkr

Avvikelse, tkr

11254 S:t Hansskolan Vent PU

-111,3

111,3

11255 Högby 02 vent i samb PU

-161,4

161,4

11256 Korpen 08 vent i samb PU

-79,3

79,3

11258 Terra Novask Vent EPC
11364 Re invester biobränsleanl

-2 994,0

11366 EPC, fas 2

-1 245,6

1 245,6

-257,9

-2 736,1

0,0

0,0

-279,2

Prognos 2020,
tkr

Prognos 2021,
tkr

-1 075

-1 919

-3 616,8

-279

-3 617

0,0

-1 000

-919

-40 000

-24 107

11400 Offentliga toaletter
11406 Offentliga toaletter
11543 Oljekonvertering fastighe

-3 896,0
0,0

11544 Elkonvertering fastighet
11553 Hissar ombyggnad
11579 Visby anslutning fiber
11580 Hamnkontoret ombyggnad

10,0

10,0

-2 314,0

-2 314,0

11584 Solrosen 10 uh verksanp
11585 Stucks 1:292 anp hemtjäns
11586 Ventilen 1 verksamhetsanp
11588 Hackspetten 14 01B renov

0,0

11589 Norrbacka el kraft autono

-15 000,0

11800 Fastighetsansv/PU Invest

-64 106,8

0,0
-15 000,0

-3,5

-64 103,3

11804 Bogen inv underhåll
11806 Norrbackask inv underh
11808 Desideria 09 inv uh
11809 Fårösundssk Hus 03 IUH
11811 Korpen 5 Hus 02 IUH
11814 Solbergask Hus 01 inv
11817 Ishallen LSO Brandlarm
11818 Lasarettet renov balkong
11819 Fole skola renov av fönst
11820 Fårösundssk 03 fasad
11821 Blå huset byte brandlarm
11822 Terra Novask renov klassr

2 056,0

2 056,0

11824 Södervärnssk 04 inre uh

1 220,0

1 220,0

11825 Norrbackaskolan etapp 2

2 270,0

2 270,0

11823 Korpen Hus 02 larm
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11826 Desideria etapp 2

0,0

0,0

0,0

2 618,0

11827 Solbergask 01 etapp 2

2 618,0

11828 Korpen Hus 02 UH etapp 2

5 228,0

5 228,0

11829 Verkstadsskolan 02 Inv UH

1 469,0

1 469,0

11831 Kommunhus Roma Hiss
11832 Korpen 02 Arenagruppen

0,0

0,0

11833 Korpen 5 02 Utv putsn fas
11834 Hackspetten 14 01B FÄ
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Proj nr /projektbenämning

Delårsrapport 2,
2020

Budget 2020,
tkr

11835 Sockersilo ny utbyggnad

Utfall Jan- Aug
2020, tkr

Avvikelse, tkr

0,0

0,0

Prognos 2020,
tkr

Prognos 2021,
tkr

11836 Trafiken 1 fönsterbyte mm
11837 Bösspipan Dungen inv uh

2 928,0

-108,2

3 036,2

11838 Terra Novask uh etapp 3

458,0

-2 504,6

2 962,6

-57,8

57,8

-4 724,1

4 724,1

-25,0

25,0

11845 Förrådet 3 03 armatur byt

-113,5

113,5

11846 Västerhejdesk 03 etapp 2

-3 209,1

3 209,1

11847 Bösspipan 7 renov etapp 2

11839 Kommunhus Hemse växeln
11841 Västerhejdesk 03 inv uh
11842 Södervärnsk 02 inv teknik
11843 S:t Hanssk rum 102-110
11844 Korpen 04 brandlarm

-3 792,8

3 792,8

11848 Terra Novask PU EPC

-169,1

169,1

11849 Västerhejde sk 03 brandla

-248,0

248,0

11850 Korpen hiss ungdoms omb

-383,0

383,0

-2 465,9

2 465,9

11852 Stucks 1:56 03 brandlarm

-206,3

206,3

11853 Rävhagen asfaltering

-477,5

477,5

-1 698,3

1 698,3

11851 Högbysk 02 inv uh

11854 Västerhejde gympa golv
11855 Desideria etapp 3

-891,5

891,5

11861 Korpen 08 inv uh

-2 591,7

2 591,7

12000 Ospec gator o vägar

-183,0

12001 Beläggningsprogram

-11 297,0

-4 348,2

-6 948,8

-11 297

12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP

-1 068,0

-1 000,1

-67,9

-1 000

12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

-4 653,0

-32,0

-4 621,0

-1 500

12036 Lätt avhjälpta hinder

-1 987,0

-1 987,0

0

-1 987

12040 Säkra skolvägar

-3 146,0

-3 146,0

-500

-2 646

12047 Cykelplan Visby

-4 388,0

-4 388,0

0

-4 388

-491,0

-491,0

12049 Innerstutv gata torg park
12050 Belysn åtgprogr armatur-u

-183,0

0,0

-183

-68

-491

0,0

12051 Visborg infrastr park

-1 014,0

-1 014,0

0

-1 014

12055 Utveckling serviceorter

-5 674,0

-5 674,0

-1 000

-4 674

12060 Trafik, X-kaj

-3 000,0

-3 003,9

3,9

-3 000

0,0

0,0

12061 Information o vägledn X-k
12063 Provisorisk bro t X-kaj
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12064 Kvarnåkershamn väg belägg
12065 Anslutn Flygplatsen
12070 Omb Visborgsgat/Gutevägen

-493,0

-493,0

-17 200,0

-17 200,0

-2 000

-15 200

-3 000,0

-3 000,0

-500

-2 500

-1 081,7

1 081,7

-1 200

12100 Belysning reinvestering
12200 Ospec objekt park

-874,0

-37,0

-837,0

0

-874

12209 Lekutrustning

-774,0

-50,3

-723,7

-50

-724

12219 Aktivitetspark A7
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Proj nr /projektbenämning
12253 Bad&besökpl uppr&förändr

Delårsrapport 2,
2020

Budget 2020,
tkr

Utfall Jan- Aug
2020, tkr

Avvikelse, tkr

Prognos 2020,
tkr

-1 916,0

-18,9

-1 897,1

-100

-142,0

-82,4

-59,6

-142

-2,2

2,2

-2

-1 163,2

-3 579,8

-3 000

-303,3

303,3

-415

-813,0

-12,5

-800,5

-50

12431 VH Botm 1:90 Hallbr 1:10

-1 939,0

-2 188,4

249,4

-2 200

12435 VA-ledn "Södra Linan"

-8 837,0

-7 283,9

-1 553,1

-8 837

12254 Utveckling stadsmiljö X-k
12255 Besöksplatser, X-kaj
12400 Ledningsutb ospec

-4 743,0

Prognos 2021,
tkr
-1 816

-1 743

12417 Ire till Lickersh va/avl
12420 Roma kyrkby va-ledn
12423 Gnisvärd/Tofta va-ledn
12427 V-garn-k-hamn anl valedn
12430 Bungenäs Biskops 1:23

12436 Gnisvärd VA-utbyggnad
12452 Vatten regionala nätet

-988,0

-29,6

-958,4

-100

-2 802,0

-1 590,3

-1 211,7

0

-2 160,0

0,0

-2 160,0

0

12453 VA-ledn Visborg, övertaga
12454 Gotlands vattenförsörjn

-2 160

12457 VA-ledn Katthammarsvik re
12459 Vattenförsörjning Lojsta

-2 927,0

12460 Vattenförsörjning Fårö

-2 878,0

0,0

-2 878,0

-14 138,0

-520,7

-13 617,3

-1 000

-13 138

-9 520,0

-2 500

-7 020

-1 610

12461 Testbädd Storsudret
12468 Drift, u-håll o förnyelse

-2 927,0

-9 520,0

12502 Roma Vattenverk
12516 Lickershamn VattenReserv

-13 390,0

-10 016,1

-3 373,9

-15 000

6 956,0

-6 782,3

13 738,3

-12 000

-950,0

0,0

-950,0

-2 500

-3 290,0

-1 575,9

-1 714,1

-3 290

12583 UV-barriärer,

-725,7

725,7

-1 500

12585 Förstud Stenhuse-Tofta VV

-277,8

277,8

-1 000

12586 Garda-Ljugarn vattlednin

-143,9

143,9

-1 000

-7 016,0

-88,2

-6 927,8

-3 000

3 911,0

-1 923,3

5 834,3

-2 300

12657 Katthammarsvik ARV

-17 332,0

-1 077,9

-16 254,1

-7 000

-10 332

12702 Slite deponi

-30 040,0

-866,5

-29 173,5

-5 578

-24 440

12703 Återvinningscentraler

-13 328,0

-1,8

-13 326,2

-500

-12 828

0,0

0,0

12521 Herrvik VV Östergarns Fis
12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV
12525 Vattenskydd VA-plan

-1 252

12550 Utbyggnad VA-ledningar
12581 Herrvik VV utökad kap

12623 Fårösunds AVR

-4 016

12652 Rökarns pumpstn
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12655 Klintehamn avl ren verk

12708 Roma Avfallsanläggning
12716 Avveck spilloljdepå Guteb
12717 Hygieniseringsanlägg Fårö
12729 Farligt avfall Skarphäll

-1 791,0

-1 791,0

0,0

0,0

-1 791

12730 Slamtömningsplatser

-2 500,0

-17,1

-2 482,9

-100

12731 Dagvatten slurry Roma

-1 500,0

-1 254,5

-245,5

-1 255

-2 400
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Region Gotland
Tekniska nämnden

Proj nr /projektbenämning
12733 Insamling

Delårsrapport 2,
2020

Budget 2020,
tkr

Utfall Jan- Aug
2020, tkr

-500,0

Avvikelse, tkr

Prognos 2020,
tkr

-500,0

-200

Prognos 2021,
tkr
-300

12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.

-1 902,0

-2 143,3

241,3

-2 542

12808 VBY Omb. Hamnterminal

-2 500,0

-771,8

-1 728,2

-700

-1 800

12812 Rep spont kajanläggningar

-7 425,0

-83,0

-7 342,0

-5 000

-2 425

12835 Visby Hamn omb. fender
12836 VBY Elanslutning fartyg
12837 Byte rulltrappor hamnterm
12840 VBY Renov spont Holmen
12850 Förbättring övriga hamnar
12870 Servicehus Ronehamn

-46,0
-11 508,0

-46,0
-1 919,8

-9 588,2

-46
-4 000

0,0

0,0

-250,0

-250,0

-100

-1 531,0

-1 531,0

-1 531

0,0

0,0

-7 508
-1 922
-150

12871 Rensmuddring Ronehamn

-4 549,0

-74,3

-4 474,7

-2 000

12872 Klintehamn logistikytor

-2 644,0

-1 585,3

-1 058,7

-2 226

-418

12873 Fårösund renov vågbrytare

-2 000,0

-779,6

-1 220,4

-800

-1 200

12874 VBY Renov spont Holmen

-250,0

-250,0

13000 Reinvestering i VA-anlägg

-78 607,0

-78 607,0

13001 Reinv Ljugarn RV nyanslut

-250
-61 000

-1 315,0

1 315,0

-18,7

18,7

-2 436,4

2 436,4

-37,2

37,2

0,0

0,0

13028 Vatten/avl;s försörjn Vy

-1 998,4

1 998,4

13029 Mölner vattentorn

-2 731,6

2 731,6

-1 790,7

1 790,7

13034 VA-pl Mölner-Sicklings-Vy

-6 052,8

6 052,8

13039 Reinv Odvalds-OK/Q8

-3 421,9

3 421,9

-591,1

591,1

-6,3

6,3

-319,7

319,7

-100

-6 607,0

-6 607

13002 Herrviks intagsledning
13004 Reinv ny utg ledn t Slite
13007 Reinv Alva tornet
13024 Lickershamn vattenreservo

-2 549

-17 607

13025 Katt-vik ledn reservoar
13027 Rötgaskammare förproj

13030 ÄTA S:a Linan, ledn Eksta
13031 Utv Spill renas t drickva
13033 Reinv Valdemarsg Vy V+S+D

14000 Förvärv/ kommande försälj

-11

14010 Försäljning Industrimark
14020 Försäljning Bostadsmark
14040 Försäljning Fastighet
15000 Ombyggnad vattenverk

-6 607,0

15001 Omb Katthammarsvik VV

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

15009 Scada system kommunikatio
15015 Garantibesiktn Herrvik VV
15016 Kvarnåkershamn risk uppst
15017 Pilotproj/filter anjonbyt

-38,4

38,4

15018 KBVV Kemfylln m tryckluft
15019 Ny vattenledn Alva V-torn
15021 Renov damm Furubj T-städe
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Region Gotland
Tekniska nämnden

Proj nr /projektbenämning

Delårsrapport 2,
2020

Budget 2020,
tkr

Utfall Jan- Aug
2020, tkr

Avvikelse, tkr

Prognos 2020,
tkr

Prognos 2021,
tkr

15022 Vall vattentäkt
15023 Roma spolplan ledn nät
15024 Vallenviken VV stängsel

-6,3

6,3

-11,2

11,2

-302,0

-198,0

-1 621,7

1 621,7

-731,5

731,5

15030 Träkumla VV UV-installat

-4,9

4,9

15031 Väskinde VV UV-installat

-8,4

8,4

15032 Martebo VV UV-installatio

-6,8

6,8

15025 Flödesmätare
15026 Tingstäde VV grind stängs
15027 Herrvik VV maa filterlinj

-500,0

15028 Grind stängsel Blomstervä
15029 Automatisk mätn va-nivåer

15033 Mejeriet VV UV-installat

-11,0

11,0

15036 Omb Visby VV lager

-120,5

120,5

15037 Kvarnåkershmn BVV lager

-200,9

200,9

-58,9

58,9

15038 Dörrbyte Skogsholm
16000 Omb avloppsreningsverk

-7 635,0

-7 635,0

16001 Pump, mask mm över basbel

-438,7

438,7

16002 Styr- o reglerutrustn

-158,7

158,7

-500

-1 000

-6 635

16004 Klintehamn ARV asfalterin
17000 Sanering VA-ledn nät

-11 000,0

-11 000,0

-11 000

17001 San Ardre Fjärdingsmanv
17002 San Ardre Kärlekstigen e2
17004 San Burgsvik Hoburgsv inf
17005 San Burgsvik ovidk vatten
17006 San Bunge Klintvägen
17009 San Roma Kungsallén inf
17010 San Ronehamn Kustroddarg
17011 San Ronehamn Hilda Lustgr
17016 San Visby Norderstrand mm

-215,6

215,6

-1 631,9

1 631,9

-682,6

682,6

-1,3

1,3

-2 654,2

2 654,2

-126,0

126,0

17023 Roma Dagvatten
17024 San Burgsvik Hamnvägen
17025 San Katthammarsvik VV+led
17026 San Ronehamn Camping
17027 San Slite Othem/Lärbroväg
17029 Förstud Klinte-Mölner P5

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

17030 San Havdhem Dagv Stora vä
17031 Vy Silvåsg Byte V+S+D-led
17032 VA-ledn Vä-garnP5-Klinthm
17036 Alva Sta Ringome reli V+S
17044 San Slite Lotsback V+S re
17048 San Ronehamnsvägen 1-19
17050 San Infordr/reline fl obj
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Proj nr /projektbenämning

Delårsrapport 2,
2020

Budget 2020,
tkr

Avvikelse, tkr

Prognos 2020,
tkr

17051 San Klinte-Odvalds delav

-42,8

42,8

17054 Invent felkoppl fast;eS+D

-176,3

176,3

17055 San F-sund Strandv 7-12

-427,2

427,2

17056 San Vy Kolländareg ny D-l

-280,7

280,7

17057 San Tingstäde Furbjärs 1:

-608,5

608,5

-65,1

65,1

0,0

-300,0

0

-53,0

-53

17059 San Hemse Storg/Järnvägga
22001 Reinvestering data/IT
22103 IT,inv fastighetsserv

-300,0
-53,0

22600 Maskiner o Fordon

-4 700,0

-1 231,9

-3 468,1

-4 700

22601 Maskiner o Fordon, VA

-5 000,0

-1 874,6

-3 125,4

-6 400

22602 Maskiner o Fordon, Avfall

-5 050,0

-5 050,0

-5 050

22703 Biljettmaskiner
22708 Nytt biljettsystem

0,0

-5 000

-751,0

-751,0

-200

22710 Hållpl-stolpar landsbygd

-1 541,0

-1 541,0

22711 Utv serviceorter inkl hpl

-1 293,0

-1 293,0

-51,0

-51,0

22712 Busstrafik X-kaj

Total exklusive expl

-5 000,0

-613 671,4

Prognos 2021,
tkr

0

0,0
-4 687,0

22709 utveckling Visby

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Utfall Jan- Aug
2020, tkr

-313,0

-160 534,7

-453 136,7

-551
-1 541

-200

-1 093

-344 618,0

-284 173,0
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Region Gotland
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2,
2020

Bilaga : Investeringsprognos exploateringsutgifter

Proj nr /projektbenämning

Budget , tkr

Utfall JanAug , tkr

Avvikelse
budget, tkr

12167 Expl Såpsjudaren Gta et 1

-693,0

-693,0

12168 Expl Strukturplan Visborg

-4 000,0

-4 000,0

Prognos
2020, tkr

Prognos
2021, tkr

-200

-493
-4 000

12170 Expl Yttre A7, etapp 1
12171 Expl Yttre A7, et 2
12172 Expl Yttre A7, et 2,proj
12176 Expl Kopparslagaren Visby

-223,0

-39,5

-183,5

-100

-123

-1 818,0

-29,2

-1 788,8

-1 000

-818

-293,0

-293,0

-293

12178 Expl Park Yttre A7 et 3

-27 424,0

-619,9

-26 804,1

-15 000

-12 424

12179 Expl Gata Yttre A7 et 3

-9 486,0

-4 064,4

-5 421,6

-6 600

-2 886

12181 Expl Kv Bläckfisken gata

-724,0

-20,5

-703,5

-100

-624

12182 Expl Kv Bläckfisk GC-väg

-788,0

-10,1

-777,9

-50

-738

-8 934,0

-1 724,5

-7 209,5

-8 434

-500

-1 796,1

-400

-2 200

-2 005,0

0

-2 005

890,0

-900

895

12183 Expl Kv Brodösen Gata/GC
12184 Expl Stadsutveckl Visborg
12359 EXPL VA Kv Kaptenen
12362 Expl VA Såpsjudarere et 1
12363 Expl Dubb mark Visby

-5,0
-1 800,0

-5,0
-3,9

12364 Expl VA Yttre A7, etapp1
12365 Expl VA yttre A7, etapp 2
12366 Expl VA Yttre A7 et2 proj
12368 Expl VA Yttre A7 et 3
12369 ExVA Sv Spel kv Bläckfisk
12370 Expl VA Brodösen Terra No
12371 Expl VA Kv Järnvägen 4 Vy
12372 Expl VA Bläckfisken
12375 Expl VA kv Skenet
12376 Expl VA Kv Brodösen

-2 005,0
-5,0

-895,0

-1 105,0
-870,0

-1 105,0
-854,4

-870

-1 000,0

-1 000,0

-600

2 278,0

2 278,0

80,0

80,0

-9 497,0

-15,6

-1 105

-1 875,4

-400
2 278

-7 621,6

-9 497

-1 000,0

0

-6,2

6,2

-10

10

-35,3

35,3

-100

100

0

-400

12377 Expl DV Kv Brodösen
12378 Expl VA Stadsutv Visborg

-1 000,0

12379 Expl DV Stadsutv Visborg
12380 Expl Dubb mark Klintehamn
12381 Expl Dubb mark Hemse
80001 Expl kv Kaptenen Art 1:33

-400,0

-400,0

80007 Expl kv Skenet/Ljuset Vis

4,0

4,0

80009 Expl Y;e A7 et1 Rivning

2,0

2,0

2

80013 Expl Y;e A7 Sanering et 2

-40,0

-40,0

-40

80014 Expl Y;e A7 Rivning et 2

-6,0

-6,0

-6

-883,0

-883,0

0

-883

616,9

0

-520

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

80012 Expl Y;e A7 et1 Övrigt

80015 Expl Y;e A7 Arkeologi et2
80016 Expl Y;e A7 Övr et 2+3
80017 Expl Y;e A7 Detaljpl et 2

520,0
52,0

-96,9

52,0

52
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Region Gotland
Tekniska nämnden

Proj nr /projektbenämning
80020 Expl Stadsutveckl Visborg

Budget , tkr

Utfall JanAug , tkr

Avvikelse
budget, tkr

Prognos
2020, tkr

Prognos
2021, tkr

-40 779,0

-9 015,1

-31 763,9

-15 400

-25 379

80100 Expl Järnvägen 4

-5 148,0

-24,2

-5 123,8

-300

-4 848

80101 Expl Brodösen Terra Nova

-8 344,0

-663,5

-7 680,5

-2 062

-6 300

80102 Exploatering Bläckfisken

141,0

141,0

80103 Expl Detaljplan mm genere

253,0

253,0

80104 Expl Övrigt generellt

141

-612,0

-268,9

-343,1

-1 000

-800

80107 Expl Järnvägen 3

489,0

-25,8

514,8

0

489

80108 Expl Järnvägen 2

100,0

80112 Kopparslagaren TN

100,0

100

-6 284,0

-20,5

-6 263,5

34,0

-21,4

55,4

80116 Gråbo 1:3

-9 912,0

-193,8

-9 718,2

80118 Oddvalds Klinte

-2 984,0

-14,2

-2 969,8

-100

-2 884

-961,0

-125,3

-835,7

-1 000

39

-1 984,0

-44,2

-1 939,8

-146 054

-19 853

-126 201

80113 Visby hamn

80119 Talgoxen Hemse
80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)

Totalt för exploatering

Ärendenr RS 2020/6 Datum 2020-09-16

Delårsrapport 2,
2020

-200

-6 084
34

-700

-1 984

-64 623

-74 597
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Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 2

Paragrafen justeras omedelbart.

Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har haft och får fortsatt förändrade
arbetssituationer i och med spridningen av Covid – 19. Pandemin påverkar miljö och
byggnämndens (MBN) alla verksamheter men i synnerhet nämndens uppsökande
tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt. Delar
av verksamheten har ställts in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör
riskgrupper och primärproducenter av livsmedel. Arbetsmiljön påverkas också
genom distansarbete, inställda engagemang och primärt digitala möten.
Coronaepidemin påverkar också den ekonomiska prognosen för
samhällsbyggnadsförvaltningen på sikt då en konjunkturnedgång är att vänta, många
av förvaltningens kunder är särskilt drabbade av omständigheterna.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa- Digital Samhällsbyggnad. Fler enheter arbetar
med att utveckla e-tjänster och en implementeringskoordinator har tillsatts som
arbetar på halvtid med att säkerställa att de tjänster som DiSa tar fram används i
förvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden genomfört av
förstudie inom Digital Dialog, finansierad av EU-medel genom Tillväxtverket för att
undersöka hur en fortsättning på DiSa kan se ut. En ny ansökan för ytterligare medel
för ett nytt projekt har skickats in till Tillväxtverket med syfte att genomföra de
förslag som tagits fram i förstudien.
Ekonomi
Prognos för helåret är ett underskott på 2 mnkr i förhållande till budget, vilket
innebär en förbättrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport 1.
Medarbetare
I förra årets medarbetarundersökning var resultatet något lägre jämfört med
föregående år för indexet psykosocial arbetsmiljö. Det framkom bland annat att det
var färre som upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde
att det fanns konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner
och aktiviteter som följs upp kontinuerligt.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

MBN § 194

Sjukfrånvaron är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Det är
framför allt sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre. Många enheter
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Delårsrapport 2

1 Sammanfattning
Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har haft och får fortsatt förändrade
arbetssituationer i och med spridningen av Covid – 19. Pandemin påverkar miljö och
byggnämndens (MBN) alla verksamheter men i synnerhet nämndens uppsökande
tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt. Delar av
verksamheten har ställts in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör riskgrupper
och primärproducenter av livsmedel. Arbetsmiljön påverkas också genom distansarbete,
inställda engagemang och primärt digitala möten. Coronaepidemin påverkar också den
ekonomiska prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen på sikt då en
konjunkturnedgång är att vänta, många av förvaltningens kunder är särskilt drabbade av
omständigheterna.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa- Digital Samhällsbyggnad. Fler enheter arbetar med att
utveckla e-tjänster och en implementeringskoordinator har tillsatts som arbetar på halvtid
med att säkerställa att de tjänster som DiSa tar fram används i förvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden genomfört av förstudie inom Digital
Dialog, finansierad av EU-medel genom Tillväxtverket för att undersöka hur en
fortsättning på DiSa kan se ut. En ny ansökan för ytterligare medel för ett nytt projekt har
skickats in till Tillväxtverket med syfte att genomföra de förslag som tagits fram i
förstudien.
Ekonomi
Prognos för helåret är ett underskott på 2 mnkr i förhållande till budget, vilket innebär en
förbättrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport 1.
Förvaltningen och enhet plan har under perioden arbetat tillsammans med tekniska
förvaltningen och regionstyrelseförvaltningen för att få till den ekonomiska processen kring
exploatering, vilket påverkar nämndens ekonomi på ett positivt sätt genom ökade intäkter
Nämnden ser effekt av de åtgärder som beslutades i samband med delår 1, vilket ger
minskade kostnader.
Under våren har det inkommit en hel del riktade bidrar på grund av rådande pandemi,
under höstens räknar inte nämnden med att några bidrag kommer utbetalas. Under hösten
kommer delar av verksamheterna fortsatt tappa intäkter på grund av pandemin.

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-09-08

Medarbetare
I förra årets medarbetarundersökning var resultatet något lägre jämfört med föregående år
för indexet psykosocial arbetsmiljö. Det framkom bland annat att det var färre som
upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde att det fanns
konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner och aktiviteter som
följs upp kontinuerligt.
Sjukfrånvaron är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför
allt sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Covid- 19 påverkar samhällsbyggnadsförvaltningen
Pandemin har påverkat samhällsbyggnadsförvaltningens arbete och medarbetare under
våren. För exempelvis enhet Alkohol- och livsmedel har sommarens trängseltillsyn
dominerat arbetet då trängselläget på Gotland under framförallt vecka 29 och 30 gjorde att
i princip allt annat fick prioriteras bort under perioden, vilket påverkar årets kontrollmål
negativt. Samhällsnyttan av denna prioritering överväger ändå klart den negativa effekten
på enhetens kontrollmål för 2020.
Den inställda Almedalsveckan har även påverkat livsmedels- och alkoholhandläggarnas
arbetsbörda, vilket påverkar de förväntade intäkterna negativt. Inom miljöteamet har
pandemin inneburit att tillsyner inte har kunnat genomföras eftersom företag har infört
besöksstopp, till viss del har tillsyn kunnat ske på distans. Nämnden beslutade tidigt i
pandemin att undvika att genomföra tillsyn hos primärproducenter. Till viss del har
enheten styrt om tillsynen till andra branscher men omställningsarbetet och planeringen har
bidragit till att tillsynstid gått förlorad och att inspektioner kommer att tappas.
Sammantaget kommer pandemin innebära att enheten inte kommer att komma upp i de
antal inspektioner som planerades.
Virusspridningen ökar också distansarbetet för förvaltningens medarbetare. Alla resor och
flera engagemang har ställts in, många interna och externa möten sker digitalt och i annan
form än först planerat.
DiSa – implementering och ansökan till ett nytt projekt, Digital Dialog
Arbetet med det EU-finansierade projektet DiSa (Digital Samhällsbyggnad) pågår för fullt
inom förvaltningen. Bland annat avslutades delprojektet 3D-visualisering under sommaren,
DiSa genomförde en omfattande utredning av DiSas hållbarhet och användarnytta, och har
arbetat framgångsrikt för att ta bort samhällsbyggnadsförvaltningens alla blanketter.
Enhet Förvaltningsstöd beviljades medel av Tillväxtverket för att genomföra en förstudie
om förvaltningens utvecklingsmöjligheter inom Digital Dialog, som avslutades under
augusti. En ansökan för ett nytt genomförandeprojekt baserat på insikterna i förstudien
skickas in till Tillväxtverket den 7 september 2020, med föreslagen projektstart 2021. Syftet
med Digital dialog är att öka förvaltningens effektivitet och service.
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DiSa har genom sitt arbete med att digitalisera förvaltningens processer, möjliggjort att
medarbetarna inom enhet Bygg och Plan under rådande pandemi har kunna arbeta på
distans, detta då arbetssätt, information och kommunikation nu sker och återfinns digitalt.
Detta hade inte varit möjligt utan DiSas arbete som påbörjades 2018.
Ny översiktsplan
Planeringen och det strategiska arbetet med den reviderade översiktsplanen har satt igång
inom förvaltningen tillsammans med funktioner från RSF.
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar ny planchef
Richard Löwenborg ersätter avgående planchefen Anders Rahnberg som ska gå i pension.
Han började arbeta efter sommarledigheten.
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Ny kartportal; GoKart
Alla samhällsbyggnadsförvaltningens karttjänster som verksamheterna behöver har tagits
fram i det nya kartsystemet GoKart som medarbetarna under våren och sommaren
utbildats i. Samtidigt har ett stort GIS-program avvecklats på förvaltningen, och under
hösten kommer det även avvecklas så långt som möjligt hos andra förvaltningar.
Licenserna är satta till att löpa ut vid årsskiftet.
Flytt av kontorsplatser
Enhet Bygg och Stadsarkitekten har flyttat till nya lokaler i Havde och flera enheter har fått
flytta kontorsplatser inom huset Graip. Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa
god arbetsmiljö för medarbetarna i det nya kontoret.
Enhet Förvaltningsstöd nya process
Enheten arbetar med samtliga förbättringsförslag som inkommer från övriga förvaltningen
via en intern e-tjänst som lanserades förra året. Enheten har nu en digital process på plats
kring arbetet med förslagen, när det gäller ärendehantering, kartläggning och utifrån detta
gör enheten en prioritering med ett helhetstänkande, där kundperspektivet och
nyttoberäkning finns med som grund.
Effektivisering av livsmedelskontrollen
Effektiviseringen av livsmedelskontrollen har fortsatt i samarbete med förvaltningsstöd.
Det nya arbetssättet i fördelning av objekt och hur handläggarna planerar sina rutter har
under januari och februari, innan pandemin förändrade förutsättningarna, haft en positiv
effekt gentemot kontrollmålet.
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FramSam – Framtidens samhällsbyggnadsprocess
Inom Region Gotlands effektiviseringsprogram har en process påbörjats för att kartlägga
samhällsbyggnadsprocessen över RSF, TKF och SBF. Medarbetare från förvaltningen
deltar och tar tillbaka nya insikter och kunskap till förvaltningen.
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3 Förväntad utveckling
Digitalisering och verksamhetsutveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen är genom förvaltningsstöd drivande när det gäller
utvecklingen av och förändringsarbetet inom digitalisering för Region Gotland.
Enheten kommer fortsatt arbeta med delar av sitt verksamhetsutvecklingsarbete utifrån den
strategi enheten har, det vill säga med hjälp av externa medel driva verksamhetsutveckling
för att på så sätt bidra till god ekonomisk hushållning. Det medför också att Region
Gotland kan använda mer skattemedel till sina kärnverksamheter.
Ansökan till Tillväxtverket har under augusti 2020 skickats in om ett nytt genomförande
projekt Digital Dialog, som är en fortsättning på projektet DiSa (Digital
Samhällsbyggnadsprocess). Förutsatt att ansökan blir antagen kommer enheten involvera
flera förvaltningar i detta arbete.
Svårt att nå uppsatta mål till följd av Covid – 19
På grund av förändrade förutsättningar under pandemin av Covid – 19 under våren 2020
påverkades flera enheter och dess verksamheter negativt, vilket kommer få långsiktiga
konsekvenser på måluppfyllelse och intäkter. Enhet Miljö- och hälsa kommer inte helt att
nå de tillsynsmål som sattes för året, då tappet från våren inte kommer att hinnas hämtas
igen under hösten och vintern. Ekonomiskt kommer intäkterna minska något med
hänvisning till att inte planerat antal inspektioner kommer kunna genomföras. Det kommer
också in färre ärenden än förväntat till verksamheten.
Enhet Livsmedel och Alkohol har genomfört ett förbättringsarbete under våren som de
inte kunnat räkna hem effekten utav. Indikationen fram till mars var ändå tydlig i att
enheten förväntas kunna komma betydligt närmare kontrollmålet för livsmedelskontrollen
än de senaste åren förutsatt att fokus för 2021 får ligga på livsmedelskontroll och inte
trängseltillsyn. Arbetet med trängseltillsynen förväntas naturligtvis fortsätta under hösten
men i mindre omfattning än under högsommaren.
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Nytt metadatasystem ger nya möjligheter
Under hösten kommer system för metadata att driftsättas på förvaltningen. Systemet
kommer underlätta hanteringen av geodata på förvaltningen och ge tydlighet i vad
databaserna innehåller och vem som ansvarar för dem. Systemet ger också mycket goda
möjligheter att tillgängliggöra öppna geodata, vilket är ett mål inom DiSa-projektet. Öppna
geodata kommer på sikt att minska administration av udda beställningar och gör det möjligt
för oss att tillhandahålla data utan att generera extra arbete för kartingenjörerna och
därmed kan vi släppa nyttig data avgiftsfritt.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
4.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål

Bedömning

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Kommentar:
Nämndens verksamheter har genom framför allt digitalisering ökat den externa
delaktigheten.
Enheterna arbetar framförallt genom projektet DiSa, vilket har gett och ger
ökad tillgänglighet via fler e-tjänster, webbaserade kartor digital brevlåda. Ett
arbete har påbörjats med att öppna upp 3d-data för allmänheten. Fler
datamängder kommer att göras tillgängligt för allmänheten i och med den
fortsatta implementeringen av DiSa, antingen som tjänster eller som öppna
data.
Medarbetare från flera enheter på förvaltningen har arbetat i en av EU
finansierad förstudie kring digital dialog som avslutades efter sommaren, där
delaktighet är centrala begrepp.
Medborgardialoger i projekt har genomförts under året, exempelvis program
Klintehamn för att öka delaktigheten. Planarbetet arbetar aktivt för mer och
utbyggd delaktighet från boende, besökare och företag.
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Förvaltningen förbereder också för en ny arkitekturstrategiskt arbete genom
den nya Översiktsplanen och arbetet med nytt handlingsprogram för LSO för
2022 och framåt påbörjas hösten 2020.
Flera enheter arbetar med tillsynsarbete, som bygger på och skapar god extern
delaktighet bland kunderna. Exempelvis har sommarens trängseltillsyn
genomförts i god dialog med branschen.
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Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda
kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt
och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland

Bedömning

Kommentar:
För bättre företagsklimat har förvaltningen deltagit i utbildning i samband med
satsningen "Topp-100" som drivs centralt på Regio Gotland, och inlett ett arbete med att
analysera NKI-resultaten från senaste mätningen. Resultatet är förmedlat till berörda
enhetschefer men på grund av ändrade arbetsuppgifter till följd av Corona har inget
initiativ tagits att samordna ett analysarbete.
Eftersom även förvaltningskommunikatören fått styra om sitt arbeta under perioden och
arbetat med hanteringen av Corona-viruset, har arbetet med kommunikationsplanen fått
stå tillbaka. Kommunikationsstrategi kommer integreras med Verksamhetsplan 2021,
därmed kommer aktiviteterna som planerats genomföras men skjutas fram till 2021.
4.3

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
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Mål
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen

Bedömning

Kommentar:
Under året har kommunekologen drivit arbetet med implementeringen av
grönstrategiplan enligt verksamhetsplanen, ett arbete Samtidigt har enheterna arbetat för
implementeringen av dagvattenstrategin, som nu används i enheten Miljö- och Hälsas
arbete med remissutlåtanden i exploateringsfrågor, och som per automatik kommer med
i arbetet med detaljplanerna. Arbetet med VA-planen har stoppats och kommer
framöver att ske i samverkan med TKF av organisatoriska skäl.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1

God ekonomisk hushållning

Nämnden har under året fortsatt att investera i digitalisering och kompetensutveckling för
att på sikt minska kostnader och samtidigt öka service nivån. Nämnden arbetar med
verksamhetsutvecklingen framför allt via externt sökta och beviljade EU-medel, därmed
bidrar nämnden till att driva utveckling samtidigt som man minskar belastningen eller har
behov av mer skattemedel.
5.2

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att
klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering,
innovationer och förnyelsesprång.
Mål
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång

Bedömning

Kommentar:
Förvaltningens implementeringskoordinator arbetar halvtid med att skapa bryggor mellan
projektet DiSa och förvaltningen för att säkerställa att den upprättade
implementeringsplanen följs med goda resultat.
Förvaltningen arbetar därför intensivt på alla enheter för att ta fram, testa och
implementera nya e-tjänster som ersätter de tidigare blanketterna. Arbetet fortskrider
också med implementering av digitala utskick, utbildningsinsatser i nya kartsystem och
planering av kunskap och resurser för införande av e-arkiv.
Under våren och sommaren har medarbetare på förvaltningen arbetat med en förstudie
om hur förvaltningen kan höja kvaliteten genom att utforska användarnas behov av digital
dialog, vilket ger ett omfattande underlag för att säkerställa att de tjänster som utvecklas
utifrån hur förvaltningen ser på kvalitet överensstämmer med de behov och åsikter som
användarna och kunderna har. Under slutet på året kommer också mer specifika nyckeltal
undersökas.
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Enhet förvaltningsstöd har tagit fram en ny process som kvalitetstestas löpande av de
interna användarna. Den interna e-tjänsten för förbättringsförslag används flitigt av
medarbetarna på förvaltningen.
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Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Bedömning

Kommentar:
De flesta enheter har tagit fram en handlingsplan och arbetar kontinuerligt med
aktiviteter utifrån medarbetarenkätsresultatet. Samtliga enheter och medarbetare nyttjar
friskvårdstimmen i hög grad.
5.3.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur (Mål 13)

Som ett led i organisationskulturarbetet skulle samtliga chefer gå den regionövergripande
utbildningen i förändringsledning under våren. På grund av covid-19 pandemin blev den
framflyttad och kommer att genomföras med start i september.
I medarbetarenkäten från förra året framkom det bland annat att flera av medarbetarna
upplever att förvaltningsledningen inte leder och kommunicerar på ett bra sätt. Under året
har det genomförts gemensamma förvaltningsträffar men i och med covid-19 pandemin
har dessa fått ställas in och kommer nu att genomföras digitalt. Information om
verksamheten och andra aktuella händelser lyfts i högre grad på intranätet eller via mail till
medarbetarna.
5.3.2

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete (Mål
14)

Förvaltningen har en ny kompetensförsörjningsplan sedan årsskiftet som gäller fram till
och med 2024. Den innehåller ett antal aktiviteter både på förvaltningsövergripande och på
enhetsnivå som förvaltningen arbetar kontinuerligt med.
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Ett arbete som har påbörjats under året är att få till ett långsiktigt samarbete med Campus
Gotland och samhällsplaneringsprogrammet. Förvaltningen har dialog med
Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen för att vidga det till arbetet med
FRAMSAM.
Under förra året genomfördes Campus Gotland en uppdragsutbildning i
Myndighetsutövning och den kommer att genomföras på nytt efter en viss revidering.
Förvaltningen tar emot en praktikant från samhällplaneringsprogrammet under hösten och
ser över möjligheten att eventuellt ta in en eller flera studentmedarbetare på sikt.
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Förvaltningen planerar att ta emot prao under hösten om det är möjligt utifrån Covid-19
pandemin.
Förvaltningen har tagit fram en karriärmodell för Miljöhandläggare utifrån en
regionövergripande modell. Syftet är att externt och internt kunna visa på vilka möjligheter
medarbetare har att utvecklas i sin yrkesroll.
Förvaltningen har i uppdrag att rekrytera Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).
Under september kommer Räddningstjänsten genomföra informationsträffar i Slite både
för regionanställda och för andra arbetsgivare.
En behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser som behöver vidtas för att
säkerställa kompetensen framöver inom förvaltningen har genomförts för att kunna söka
finansiering från KOM-KR.
5.3.3

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus (Mål 15)

I förra årets medarbetarundersökning var resultatet för indexet psykosocial arbetsmiljö
något lägre jämfört med föregående år. Det framkom bland annat att det var färre som
upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde att det fanns
konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner och aktiviteter som
följs upp kontinuerligt.
Ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram för att utgöra ett stöd för
cheferna.
Sjukfrånvaron är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför
allt sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre. Cheferna har samtal med
medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro. Rehabiliteringsutredning genomförs när
det är aktuellt allt enligt regionens systematiska arbetsmiljöarbete. Merparten av
sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade.
Under hösten planerar förvaltningen att få till stånd livsstilseminarier för medarbetarna på
temat stress, kost och motion och sömn. På grund av pandemin ser förvaltningen över
möjligheterna att genomföra dessa digitalt.
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De flesta medarbetarna säger att de utnyttjar sin friskvårdstimme i stor utsträckning.
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Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska
nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom
beslutad budget.
I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella (se nedan). De målen
avser Region Gotland som helhet och följs upp centralt.
Mål
16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden
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18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
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6 Väsentliga personalförhållanden
Under året har några enheter valt att inte återbesätta vakanser på grund av det ansträngda
ekonomiska läget. Därutöver är det några vakanser som är svårrekryterade. Det får till följd
att verksamheten behöver göra prioriteringar över vad som ska göras för att arbetsmiljön
för befintliga medarbetare ska vara hållbar.
Covid-19 pandemin har inte inneburit några större negativa effekter för förvaltningen. Alla
enheter har gjort riskbedömningar som kontinuerligt följts upp och reviderats. Majoriteten
av medarbetarna har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och flera av medarbetarna
har valt att arbeta på distans. Distansarbetet har ställt större krav på hur chefen ska leda på
distans.
Förvaltningen har som målsättning att under året förbättra kommunikationen med
medarbetarna inom förvaltningen med bland annat förvaltningsfika. Det har på grund av
Covid-19 pandemin inte varit möjligt att genomföra. Förvaltningsledningen behöver se
över andra former för detta.
Under perioden har vissa riktade kompetensutvecklingsinsatser inte genomförts dels på
grund av Covid-19 dels för att förvaltningen beslutade att under året dra ned på
kompetensutvecklingsinsatser och resor utifrån det ekonomiska läget.
Enhet förvaltningsstöd
Enheten förvaltningsstöd har inte återinsatt två medarbetare som har slutat på enheten
under 2020. Det innebär hårdare prioriteringar när det gäller verksamhetsutveckling och
stöd till enheterna. Under rådande pandemi har delar av personalstyrkan arbetat på distans.
Förvaltningskommunikatör som ingår i staben, har under perioden ingått i Region
Gotlands centrala beredskapsgrupp som bildats för att hantera och bevaka utifrån rådande
pandemi, det har påverkat förvaltningens egna kommunikations insatser, till följd av
minskad resurser.

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-09-08

Enhet stadsarkitekt
Under perioden har enheten arbetat på distans ca 75%. I praktiken innebär detta att 3
medarbetare arbetat hemifrån medan enhetschefen arbetat ifrån arbetsplatsen. De dialoga
kontaktvägarna och mötesfunktionerna har fungerat väl, och bedömningen är att det har
gått att upprätthålla ordinarie arbetstakt och funktion.
Enhet geografisk information
Under delår 2 har två av tre GIS-ingenjörer sagt upp sig. GIS-verksamheten kommer att
vara mycket pressad under återstoden av året och är redan nu ansträngd. Under sommaren
har en GIS-ingenjör rekryterats och kommer att börja på enheten 1:e oktober.
En mätningsingenjör i DiSa-projektet har också sagt upp sig under perioden och
ersättningsrekrytering sker under augusti.
Enhet livsmedel och alkohol
Team alkohol har haft en ordinarie och fyra sommarpersonal i tjänst under sommaren och
man har delvis varit behjälplig i trängseltillsynen men man har kunnat lägga fokus på tillsyn
enligt alkohollagen.
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Team livsmedel har haft minst två ordinarie och sju sommarpersonal i tjänst under större
delen av sommaren och med tanke på att livsmedelsinspektörerna haft ansvaret för
trängseltillsynen i Region Gotland så har arbetsbelastningen stundtals varit mycket hög.
Enhetschef och inspektörer har haft veckovisa och ibland dagliga avstämningar och
prioriteringar för att kunna upprätthålla tillsynen och bibehålla en acceptabel arbetsmiljö.
Medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb under sommaren!
Enhet miljöskydd
Rekrytering av biträdande enhetschef har uteblivit till följd av sparåtgärder beslutade av
miljö- och byggnämnden.
6.1 Lönebildning
Under delåret har förvaltningen genomfört löneöversyn för akademikeralliansen som har
ett befintligt avtal. I och med Covid-19 pandemin beslutade centrala parter att skjuta fram
avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna.
Avtalen prolongerades till den 31 oktober. För förvaltningen innebär det att majoriteten av
medarbetarna ännu inte fått någon ny lön för 2020.
Under de tre senaste åren har förvaltningen fått extra medel till bristyrkessatsningar. För
2020 äskade förvaltningen 638 400 kronor och fick 227 000 kr. Dessa kommer att fördelas
till bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, miljöinspektör och livsmedelsinspektör. Inför
2021 ser förvaltningen att det även finns ett behov av att lyfta GIS-, Mätnings- och
Kartingenjörer, Fysisk planerare och Brandmän. Dessa yrkesgrupper är svårrekryterade
samt ligger lönemässigt lägre i jämförelse med nationella löner.
När löneöversynen för 2020 är avslutad genomförs en analys av effekterna.
6.2

Personalvolym

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-09-08

Förändring i januari 2020 har att göra med nämndsammanslagningen som genomfördes vid årsskiftet.

13 (19)

Region Gotland
Miljö- och byggnämnden

Delårsrapport 2

2020 Jan-Jul
Alla
anställningsformer
SBF
Tv
Visstid

2019 Jan-Jul

115

2020 Jan-Jul
(Årsarbetare)
114

122

2019 Jan-Jul
(Årsarbetare)
121

108
7

107
7

116
6

115.5
5.5

Antalet anställda är något färre jämfört med föregående år. Det beror till stor del på att
enheterna har avvaktat med att återbesätta vakanser.
Faktiskt arbetad tid (*)
Jan-Jul 2020

Jan-Jul 2019

SBF
87.3
88
(*) Den faktiska arbetstiden är den budgeterade schemalagda tiden + all övertid och mertid
– all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro och semester).
Den faktiska arbetade tiden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

6.3

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Det är framför
allt sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre. Merparten av
sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade. Se kommentar under rubriken: Region Gotland
är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
SBF exkl Räddningstjänst

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-09-08

Alla kön
Kvinna
Man

Jan-Jul 2020
4,96
5,21
4,68

Jan-Jul 2019
7,07
6,52
7,59
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7 Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1

Periodens resultat

Under perioden har det inkommit riktade stadsbidrag, samt full ersättning för
sjuklönekostnader fram till och med juli månad. Detta gör att resultatet för perioden inte
speglar ordinarie verksamhet riktigt. Utöver detta har det under perioden inkommit mer
intäkter när det gäller internt arbete som förvaltningen genomför avseende exploatering.
Enheterna har också fått den väntade effekten utifrån de åtgärder nämnden beslutade om i
samband med delårsrapport 1. Det har medfört minskade kostnader för personal, resor
samt utbildning.
Miljö och byggnämnd
Resultaträkning

Budget Jan Aug
-17 412

Utfall JanAug
-17 400

Avvikelse JanAug
13

INTÄKTER

49 544

48 757

-787

KOSTNADER

-66 956

-66 157

799

(enhet TKR)
7.1.1

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-09-08

Två enheter har intäktsbortfall till följd av pandemin. Miljö- och Hälsa hindras från att
genomföra inspektioner och tillsyn då de inte fått tillträde till vissa verksamheter.
Livsmedel- och alkohol har hindrats från att göra livsmedelskontroller, och har också haft
ansvar för trängselkontroll på Gotland. En uppskattning som redovisats till Miljö- och
byggnämnden visar på att fram till juli 2020 har pandemin skapat uteblivna intäkter på ca 1
miljon SEK.
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Årsprognos

Miljö och byggnämnd

Budget 2020

Prognos 2020

Årsavvikelse

Resultaträkning

-26 116

-28 086

-1 970

INTÄKTER

74 316

69 880

-4 436

-100 432

-97 966

2 466

KOSTNADER
Kommentar

Prognos för helåret är ett underskott på 1,9 mnkr i förhållande till budget.
Under våren har det inkommit en hel del riktade bidrar på grund av rådande pandemi,
under höstens räknar inte nämnden med att några bidrag kommer utbetalas samt att det
under hösten kommer delar av verksamheterna fortsatt tappa intäkter på grund av
pandemin (se nedan).
Enheten livsmedel och alkoholtillstånd gick med ett underskott 2019 och det förändrade
arbetssättet i livsmedelskontrollen har inte fått effekt under hela perioden på grund av
pandemin och tillhörande arbetsuppgifter. Enhetschefen har sedan tidigare flaggat för att
livsmedelskontrollen i Region Gotland är underfinansierad vilket även Länsstyrelsen slagit
fast i sin revision. Enheten har en relativt hög självfinansieringsgrad vilken även förväntades öka under 2020 men det är oklart vilken effekt som kommer att nås på grund av
pandemin.
Enhet miljö och hälsas prognos bygger på lägre intäkter mycket till följd av pandemin.
Ytterligare intäktsbortfall kan komma under hösten till följd av ett utökat internt arbete
med kommande översiktsplan. Minskade intäkter uppvägs med något mindre kostnader till
följd av vakanser etc. Vidare synpunkter nämnda i samband med uppföljning av
verksamhet.
Förbättrad prognos jämfört med delår 1
Förvaltningen och enhet plan har arbetat väldigt mycket med att få till den ekonomiska
processen kring exploatering, detta har tillsammans med övriga förvaltningar börjat
fungera. Detta gör att enhet plan nu får betalt för nedlagd tid i förstudier samt
exploateringsprojekt som inom Region Gotland.

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-09-08

Nämnden ser effekt av de åtgärder som beslutades i samband med delår 1, vilket ger
minskade kostnader.
Nämndens nettobudget för 2020 är 25 216 tkr, den har förstärkts under perioden, med dels
tilläggsanslag för uteblivna intäkter avseende pandemin, vilket motsvarar 500 tkr, samt
förstärkts med medel från eget kapital under perioden med 400 tkr. Därav är nämndens
nettobudget 26 116 för 2020.
I prognosen är det även inräknat att nämnden fortsatt skall finansiera tillsynsverksamheten
inom enet bygg, vilket också det kommer ske från eget kapital.

16 (19)

Region Gotland
Miljö- och byggnämnden

7.3

Delårsrapport 2

Nettokostnadsutveckling

Att göra en nettokostnadsjämförelse mellan åren 2019 och 2020 på enbart siffrorna i
systemet blir inte korrekt, då förvaltningens var organiserad på helt annat sätt 2019 och
förvaltningens ekonomi låg under två nämnder. Under 2019 låg även enhet förebyggande
brand under miljö- och byggnämnden, som idag ligger under regionstyrelsen. Dessutom
har det under perioden för 2020 inkommit och bokförts riktade stadsbidrag som inte fanns
med för 2019 års period.
Förvaltningen ser dock att nettokostnaden har minskat 2020, det innebär att nämndens
nettokostnad år 2020 hittills är lägre än 2019 , det beror framförallt på
nämnsammanslagningen som minskat kostnaderna samt ökade intäkter för enhet plan.
7.4

Investeringar

Miljö- och byggnämnden har en investeringspott på 1 mnkr. Prognosen för helåret är att
den potten kommer nyttjas, dels då mycket investeringar genomförs i samband med flytt av
verksamhet till nya lokaler i hus Havde på Visborg.

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-09-08

Utöver investeringspotten har enhet Geografisk information en investeringsbudget på 1
mnkr för inköp av nya mätinstrument, detta inköp har skjutits på från år 2019 och där-med
tog nämnden beslut om kompletteringsbudget på motsvarande belopp inför 2020.
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8 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
8.1

Inkomna synpunkter

Miljö- och byggnämndens nämndesekreterare har till uppgift att samla in och administrera
de synpunkter som kommer in till verksamheterna. Synpunkterna presenteras löpande på
förvaltningens ledningsgrupp som fördelar ansvaret för hantering i gruppen för
återkoppling. De flesta synpunkter som kommer in har formen av frågor till förvaltningen.
8.2

Barnkonventionen






Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-09-08



Under våren var enhet Plan på en utbildning i tillsynsvägledning utifrån
barnkonventionen som hölls av Länsstyrelsen.
Ett förbättringsförslag lämnades in i den interna e-tjänsten om förvaltningsstöd satt
upp för att se över den nya lagens påverkan på verksamheterna. Förvaltningen har
haft kontakt med ansvarig på RSF som ska återkomma med förslag på handlingsplan.
Miljö- och byggnämnden för en diskussion om att anpassa mallarna för
tjänsteskrivelser för att säkerställa att barnperspektivet finns med i alla underlag till
nämnd. Diskussionen fortsätter under hösten.
Planarbetet med den nya översiktsplanen, bland annat genom sociotopkarteringen,
arbetar aktivt för att få in barn och ungas perspektiv i samhällsutvecklingen genom
att ge dem möjlighet att delta i skapandet av översiktsplanen.
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BUN § 84

BUN § 84

Delårsrapport 2020:2

BUN 2020/5
BUN AU §74

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Rapporten godkänns

Sammanfattning

Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både
privat och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Att förhålla
sig till rekommendationer och beslut har ställt krav på att hålla sig ajour och att vara
beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Corona överskuggar samtliga
väsentliga händelser och har sin påverkan på både kvalitet och ekonomi, idag och
med största sannolikhet resten av året.
Det finns tydliga tecken på att den psykiska ohälsan hos våra elever och studerande
ökar. Det har funnits tecken tidigare men har blivit tydligare under pandemin. Ett
samband finns med att antalet elever där det föreligger risk för att skolplikten inte
uppfylls har ökat första halvåret 2020 med 54 procent (från 32 ärenden till 59
ärenden). Den enskilt största anledningen är Covid-19.
Rekryteringsutmaningarna fortsätter att vara stora gällande lärare inom för- och
grundskola, inklusive fritidshemmen. Inför höstterminen 2020 utfärdades cirka 70
dispenser för obehöriga lärare inom grundskolan. Föregående år var siffran cirka 50.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar långsiktigt utifrån den av nämnden
beslutade kompetensförsörjningsplanen.
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att utreda framtidens
skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med minst bibehållen kvalitetsnivå.
I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Nulägesanalys
och strategier för lösning är presenterade och förslag till ny organisation presenteras
för arbetsutskottet den 29 september.
Läsåret 2019/2020 var 84 procent av eleverna i den kommunala grundskolan i
årskurs 9 behöriga till ett yrkesförberedande program. Det är samma resultat som
föregående läsår.
Skolinspektionens enkät våren 2020 ger höga siffror när elever, lärare och
vårdnadshavare ger ett omdöme om skolan. Det är tryggt, det finns tillit och skolan
tar tag i kränkningar, enligt enkätsvaren.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 84

Forts BUN §84
Sammanfattning ekonomi

Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 13,3 miljoner kronor.
Vid nämndens sammanträde1 i mars och i samband med delårsrapport 1 beslutade
nämnden att införa ett krav om ett förbättrat resultat för grundskolan motsvarande
6,9 miljoner kronor. Beslutet hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för
grundskolan vid delårsrapport 1 visade den samlade årsprognosen för grundskolan på
en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor.
Grundskolan har till delårsrapport 2 lämnat en negativ prognos på 7,6 miljoner
kronor, vilket är nära nämndens krav om ett förbättrat resultat. Förskolan har till
delårsrapport 2 lämnat en positiv prognos på 5,6 miljoner kronor och detta i ett läge
då förskolan har ett stort sparbeting för 2020. Inom avdelningen förskolan har ett
intensivt arbete pågått sedan våren 2019 med att se över organisationen och
bemanna, för att få en effektiv organisation som uttrycks genom att kvaliteten
bibehålls och kostnaden per inskrivet barn minskar.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans. Kommande investeringar
beskrivs i justerad strategisk plan och budget.
Alléskolans beslutade ombyggnation har efter nya fakta från upphandlad konsult
ändrat inriktning. Renovering och tillbyggnad fungerar inte och inriktningen är nu att
projektera för att riva befintlig byggnad och gå på alternativet nybyggnation.
Kostnaden var redan före den beslutade riktningsändringen beräknad att kosta mer
än budgeterade medel. Ett tilläggsäskande beräknat till 38 mnkr kommer att behöva
göras.
Södervärnskolan har fått ventilationsproblem. Beräknad kostnad 16 mnkr.
Nybyggnation på Alléskolan och ventilationsåtgärderna på Södervärnskolan kräver
en komplex evakuering av eleverna.
Inom hela BUN:s ansvarsområde har sjuktalet ökat från 5,34% i juni 2019 till 6,16%
2020, en ökning med 0,82 procentenheter. Samtliga verksamheter har haft en ökning
under våren kopplade till pandemin. Den största ökningen, tydligt kopplad till
pandemin, har skett inom särskolan med +7,76 enheter. Barn- och elevhälsan står för
den största minskningen med -5,96 enheter, där huvuddelen av minskningen kan
kopplas till minskat antal långtidssjukskrivningar.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion

1

Forts…

Sammanträde 2020-04-14, BUN § 42
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 84

Forts BUN §84
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming, Ekonomichef Jimmy
Söderström, HR-chef Eva Edin, Grundskolechef Jörgen Norström.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08
Delårsrapport BUN 2020:2
Bilaga sammanställning per RO
Bilaga Volymer prognos
Skickas till
Regionstyrelsen
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Sammanfattning
Prognosen för helåret 2020 baserad på augusti månads utfall visar ett positivt resultat på
drygt 13,3 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen för perioden minskar med 4,6 miljoner kronor och motsvarar
drygt en halv procent. Periodens resultat ökar från negativt 8,3 miljoner kronor till positivt
23,2 miljoner. Resultatet har förbättrats med 31,5 miljoner kronor för perioden.
Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett överskott på 5,5 miljoner kronor och
avser 17 färre barn och elever, vilket medför ett överskott i resursfördelningen.
Investeringsprognosen för året visar på balans.
Rekryteringsutmaningarna fortsätter att vara stora gällande lärare inom för- och grundskola,
inklusive fritidshemmen. Lärarbristen är ett nationellt problem. Inför höstterminen 2020
utfärdades cirka 70 dispenser för obehöriga lärare. Föregående år var siffran cirka 50.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar långsiktigt utifrån den av nämnden
beslutade kompetensförsörjningsplanen. Förhoppningen är att den rådande
kompetensförsörjningsutmaningen kan lösas genom en ny organisation för förskolan och
grundskolan – något som nämnden beslutar om den 20 oktober.
Coronapandemin har haft stor inverkan på nämndens verksamheter sedan det blev skarpt
läge under våren. Handlingsplaner, rutiner och information har tagits fram till medarbetare
och vårdnadshavare.
Ett preliminärt resultat visar att 84 procent av eleverna i den kommunala grundskolan i
årskurs 9 var behöriga till ett yrkesförberedande program vid läsårsslut i juni. Ett mål för år
2020 har varit att minska skillnaden mellan sämsta och bästa resultat vad gäller behörighet.
År 2019 var skillnaden 30 procent. I år är skillnaden 17 procent.
Antalet elever där det föreligger risk för att skolplikten inte uppfylls har ökat första halvåret
2020 med 54 procent (från 32 ärenden till 59 ärenden). Den enskild största anledningen är
Covid-19.
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Några utmaningar för nämnden är att Södervärnskolan har fått ventilationsproblem och
Alléskolans planerade ombyggnation. Kostnaden för ombyggnationen av Alléskolan i Visby
kommer att överstiga den tidigare gjorda beräkningen. Ventilationsåtgärderna på
Södervärnskolan kräver en komplex evakuering av eleverna.
Skolinspektionens enkät våren 2020 visar att vårdnadshavare och lärare i grundskolan
generellt ger ett högre betyg än vad eleverna gör. Det är höga siffror när elever, lärare och
vårdnadshavare ger ett omdöme om skolan. Det är tryggt, det finns tillit och skolan tar tag i
kränkningar, enligt enkätsvaren. Det område som behöver uppmärksammas mest är
studiero.
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1 Händelser av väsentlig betydelse
1.1
1.1.1

Förskola
Visborgsstaden

Inför periodiskt underhåll (PU) av förskolan Visborgsstaden lämnade utbildnings- och
förvaltningen som förslag till barn- och utbildningsnämnden (BUN) att avveckla förskolan
Visborgsstaden. Barnen på Visborgsstaden börjar istället på förskolorna Bullerbyn och
Myran hösten 2020 samt att alla 5 åringar i Lyckåkers förskoleområde tillsammans bildar en
5-årsavdelning i lokalen Dungen vid Lyckåkerskolan. Detta kommer att främja inskolning
inför förskoleklass.
1.1.2

Barnkonventionen

Barnkonventionen har blivit lag i Sverige och förskolan Gotland har valt att arbeta
övergripande med införandet kring den med hjälp av förskolans två (2) första förskollärare.
1.1.3

Våldspreventivt arbete och jämställdhet

Förskolan Gotland sökte medel från Länsstyrelsen för att arbeta med jämställdhet och
våldspreventivt arbete som en röd tråd i likvärdig förskola Gotland kopplat till Läroplanen
(Lpfö 18) och Barnkonventionen som blivit lag. Ansökan har blivit beviljat och arbetet har
startat upp med alla förskolor.
1.1.4

Coronapandemins påverkan på förskoleverksamheten

Coronapandemin hade stor inverkan på förskoleverksamheten när det blev skarpt läge
under våren. Rektorer och avdelningschef för förskolan samlades i ett tidigt skede och
skapade handlingsplaner, rutiner och information till medarbetare och vårdnadshavare.
Detta bidrog till att det blev ganska lite oro och mer fokus på att skapa lösningar för att
underlätta vardagen under pandemin för alla. Rektorsgrupp och avdelningschef träffades
med täta mellanrum för att kunna skapa en trygg och stark ledning vilket ledde till att
budskapen ut till förskolorna blev enhetlig utifrån de direktiv som fortlöpande kom från
Folkhälsomyndigheten (FHM). Valet att leda tillsammans under den här perioden blev
framgångsrikt och mycket uppskattat av både medarbetare och vårdnadshavare.
I början av pandemin var frånvaron hög både bland barn och medarbetare. Detta gjorde att
förskolorna inte behövde ta in så många vikarier vilket i det läget, vilket kändes tryggt.
Under en kortare period hade medarbetare högre sjukfrånvaro än barnen och då hjälptes
förskolorna åt sinsemellan då det alltid fanns någon annan förskola som hade färre barn än
medarbetare. Samarbetet mellan fack och arbetsgivare fungerade bra och allas mål var att
hjälpas åt för att lösa de situationer som uppstod.
1.2
1.2.1

Grundskolan
Coronapandemins påverkan på grundskoleverksamheten

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både kvalitet
och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
1.2.2

Skolinspektionens kvalitetsgranskning och tillsyn av grundskolan

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på Romaskolan. Där identifierades
ett antal utvecklingsområden för skolenheten. Vid uppföljning konstaterar inspektionen att
ny rektor tillsammans med sina medarbetare tagit tag i och gjort de åtgärder som krävdes.
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Polhemskolans etablering klar under etapp 2

I februari blev renoveringen av Polhemskolans mellanstadielokaler färdiga och skolan
kunde börja fylla på med elever upp till årskurs 6. Uppbyggnaden av en ny skola fortsätter
att påverka grundskolans ekonomi även under 2020. Skolan prognostiserar ett underskott
på 1,2 miljoner kronor och två miljoner kronor är avsatt i investeringsbudgeten.
1.2.4

Digitaliseringen av grundskolan

En konsekvens av coronapandemin är att grundskolan höjt sin digitala kompetens.
Medarbetare är nu mer förtrogna med de verktyg som finns för digitala möten och digitala
arbetssätt. Dock finns ett fortsatt behov av kompetenshöjande insatser överlag.
1.2.5

STL (skriva sig till lärande) – ett verktyg för digitaliseringen

För att kunna införa den nationella planen för digitalisering så har alla skolorna på Gotland
infört en ny pedagogisk modell där man använder sig mer av läsplattor. Verktyget heter
Skriva till lärande - STL och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner.
1.2.6

Utveckling av fjärrundervisning

Fjärrundervisning är ett alternativ när det råder lärarbrist. Grundskolan har del i det
utvecklingsarbetet som genomförs med stöd av IFOUS, ett fristående forskningsföretag
kopplat till Uppsala universitet. Följeforskning är kopplat till projekten som bedrivs.
Höjd kompetens och krav på utrustning för att kunna bedriva fjärr- och
distansundervisning medför ökade kostnader.
1.2.7

Södervärnskolans ventilation behöver bytas ut

Södervärnskolans har ventilationsproblem. Vid den obligatoriska ventilationskontrollen
(OVK) av Södervärnskolans A-hus underkändes samtliga luftbehandlingsaggregat och
fläktar förutom en, som installerades 2013. För att komma tillrätta med problemen behövs
nya ventilationsaggregat och ny kanal dras. Kostnaden för arbetet beräknas till närmare
14,4 miljoner kronor, varav 7,5 miljoner skulle tillfalla BUN. Någon evakueringskostnad är
inte inräknad. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tillsammans med
teknikförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en lösning för evakuering av två
årskurser med tolv klasser under byggtiden.
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1.2.8

Alléskolans ombyggnation kommer att sannolikt kosta mer

Kostnaden för ombyggnationen av Alléskolan i Visby kommer att överstiga den tidigare
gjorda beräkningen. BUN har tidigare av regionfullmäktige beviljats investeringsmedel på
82 miljoner kronor för en tillbyggnad av Alléskolan på befintlig tomt i Visby och då i form
av ett nytt skolhus och en renovering av befintligt skolhus för år 2020–2022 samt
tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 6,2 miljoner kronor per år. Faktorer som är
kostnadsdrivande är bland annat att det finns önskemål om en större matsal och att Region
Gotlands energikrav under 2020 inte tillåter en fristående modulbyggnad – det som varit
planen. Istället planeras det nu för ett platsbyggt hus som kan uppfylla kraven. Den
kostnadsberäkning som presenterades i juni av upphandlad konsult pekar mot en
totalkostnad på mellan 115–130 miljoner kronor.
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Framtidens förskola och grundskola

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utifrån beslut i regionfullmäktiges fått i uppdrag att låta utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Detta som en del av regionens
effektiviseringsprogram för åren 2020–2022. Den första delen av utredningen av
framtidens förskola och grundskola är klar. Det handlar om en nulägesbeskrivning som ska
ligga till grund för ett förslag på ny förskole- och grundskoleorganisation.
I nulägesrapporten, som godkändes av BUN den 14 maj 2020, beskrivs den nuvarande
grundskoleorganisationen för- och nackdelar, prognoser på barn- och elevtal, den rådande
kompetensförsörjningssituationen, elevresultat, resurser inom barn- och elevhälsan,
lokalkapacitet och behov av lokalåtgärder, skolskjutsbehov och elevernas resande för att få
undervisning i andra skolor, kostnadsutvecklingen och de kostnadsavvikelser som finns om
man jämför med riket och jämförbara kommuner med mera.
Bakgrunden till utredningen är att grundskolan behöver förändras för att möta ett antal
utmaningar: lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva
utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag på organisation
för för- och grundskolan utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet, men med minst bibehållen kvalitet i verksamheten. BUN
beslutar i ärendet den 20 oktober.
1.2.10 Lärarbristen är märkbar

Den största utmaningen för den gotländska skolan är kompetensförsörjningen framöver.
Det saknas utbildade/behöriga lärare för att bemanna skolorna. Nuläget beskrivs i detalj i
nulägesrapportens del 1 i uppdraget kring ”Framtidens förskola och grundskola”. Åtgärder
för att hantera kompetensförsörjningsproblematiken beskrivs under avsnittet medarbetare.
1.2.11 Projektet tillgängliga lärmiljöer lämnade sin slutrapport

Projektet Tillgängliga lärmiljöer har avslutats och nämnden tog del av slutrapporten den 9
juni. Projektet har inneburit en gengenomgripande satsning på att tillgängliggöra
utbildningen för alla elever. Bland annat genom att göra anpassningar av lärmiljön. I
grunden har projektet handlat om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i
arbetet med att ge alla elever en likvärdig utbildning. Detta arbete motsvarar ett
systematiskt arbetsmiljöarbete på en arbetsplats - i det här fallet på elevernas arbetsplats i
skolan. Förbättringsarbetet har stor betydelse för att förebygga utanförskap både i skolan
och senare i vuxenlivet.
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1.2.12 PRIO lämnade sin slutrapport

Vid nämndens sammanträde den 9 juni lämnade också projektet PRIO sin slutrapport.
PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner och
Stockholms stad sedan år 2012, med målet att höja kunskapsresultaten i den svenska
skolan. I fokus ligger utveckling av skolans interna processer och arbetssätt. 22 av 30
Region Gotlands grundskolor har genomfört utvecklingsarbetet. Slutrapport och
arbetsmaterial inom projektet är viktiga delar framåt i grundskolornas fortsatt viktiga
förbättringsarbete.
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Särskola

Särskolans linje har ett ökande elevunderlag där också eleverna har mer komplicerade
diagnosbilder. Det finns ett behov av att utöka personalstyrkan, både vad gäller
speciallärare och elevassistenter. Likaså behövs en översyn av lokalbehoven för elever i de
yngre åldrarna. Behörighetsläget för speciallärare i särskolan behöver även fortsättningsvis
bevakas. I dagsläget är "skarpt läge" för behörighetskrav den 1 juli 2021. Utifrån den
ökande andelen elever med flerfunktionsnedsättningar ser särskolan ett behov av ytterligare
fritidshemsverksamhet i särskolans regi. Förändringar i ledningsgrupp och administration
måste hanteras (varför?). I dagsläget är läget ovisst (vilket läge?), till exempel tillsättande av
avdelningschef för särskolan. Situationen är svåröverskådlig då förutsättningarna inte är
uppenbara.
1.4

Kulturskolan Gotland

Kulturskolan Gotlands verksamhet har trots coronapandemin kunnat fortsätt att fungera,
även om det inom vissa ämnen varit svårare att fullfölja planerad verksamhet på ett
önskvärt sätt. Utåtriktade evenemang har ställts in. Under våren har det nya
elevregistreringssystem SpeedAdmin införts. Även om det återstår en hel del funktioner att
aktivera, har de vitala delarna av systemet kunnat börja användas. Ansökningarna till
Kulturskolan Gotland kan till exempel numera göras digitalt.
1.5

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan hade flera medarbetare/skolsköterskor som under perioden arbetade
på sjukhuset i stället för i skolan på grund av coronapandemin. Resterande skolsköterskor
bildade team och arbetade tillsammans över större skolområden med prioriterade
arbetsuppgifter utifrån lagstadgat uppdrag. Konsekvensen är att elever, skolledning,
skolpersonal fått mindre närvaro och insatser av skolsköterskorna under våren. Det
medicinska basprogrammet inklusive vaccinationer har i största mån kunnat utföras.
Barn- och elevhälsan på gymnasiet, har under våren fysiskt inte kunna träffa eleverna.
Elevhälsoarbetet gjordes om med hjälp av digitala verktyg. Dock har eleverna inte kunnat
erbjudas en fullgod elevhälsa och oro finns för behov som inte tillgodosetts samt en risk
för ökat insatsbehov utifrån frånvaron av vanlig skolgång för eleverna.
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En inte obetydlig arbetstid har under våren tagits från verksamhetsrelaterade
arbetsuppgifter till att hantera coronasituationen. Ett krisläge där delar av ordinarie arbete
inte kunnat utföras då hanteringen av pandemin fått företräde.
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2 Förväntad utveckling
2.1
2.1.1

Förskola
Likvärdig förskola Gotland

Arbetet för en likvärdig förskola är långsiktig och vi ser hela tiden framåt med ett
femårsperspektiv. Nedanstående delar bidrar alla till likvärdigare förskola Gotland:
Bokstart

Den stora satsning som Bokstart tänkt att genomföra under hösten med en heldag där alla
förskolans medarbetare samlas kommer att planeras för att genomföras i ett annat format
än det tänkta från början.
Arbetsmiljö

Inom förskolan Gotland pågår ett arbete kring arbetstid och vad den ska innehålla samt hur
förskolan kan förbättra bemanningen för att minska stress och ohälsa.
Gemensamhetsperspektivet är gott och utifrån vårens situation med pandemi så har
förskolorna utvecklat arbetssätt där de har hjälpts åt mellan förskolorna med bemanning.
Mycket av förskolornas verksamhet flyttade ut och blev utomhusundervisning vilket har
fungerat över förväntan väl och är något som kommer att fortsätta på många förskolor.
Satsningen på gemensamma kompetensutbildningsdagar kommer att fortsätta och så även
nätverken med första förskollärarna då båda dessa satsningar är mycket uppskattade som
har gett en ökad känsla av samhörighet och uppdragsfokus.
Förste förskollärare och Barnkonventionen

Förskolans första förskollärare har arbetat med nätverk kring Barnkonventionen då den
blivit lag. De medverkar även i projektet ”Våldsprevention och jämställdhet” för att kunna
knyta samman barnkonventionen och projektet för förskolan Gotlands medarbetare.
Arbetet med ekonomiuppföljning

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

En stabil och god ekonomi borgar även det för en ökad likvärdighet för förskolorna.
Arbetet med att genom workshops och regelbundna genomgångar med intendent kommer
att fortsätta då det har gett goda resultat på förskolan Gotlands ekonomi. Framöver ser vi
att rektorernas och medarbetarnas ekonomiska kunskaper och medvetenhet kommer att
öka ytterligare genom detta arbetssätt. Utvecklingen av mallar och information kring det
ekonomiska arbetet kommer att fortsätta på det gemensamma planet. Att skapa system
som ger förskolorna större träffsäkerhet i sina prognoser är viktigt då förskolornas budget
till största del är beroende av en god prognos kring barnantal samt personalvolym. Det
som synts med de besparingskrav som ligger för året och tidigare år är att de fristående
aktörerna mer och mer utökat barnantalet i sina barngrupper för att ha en fortsatt god
balans ekonomiskt. Detta har i sin tur gjort att de kommunala förskolornas prognoser
gällande barnantal för vår och höst är svårare att beräkna. Därför är det glädjande att se att
det arbetssätt som varit under förra hösten och under våren 2020 skapat trygghet och
framförhållning vilket hittills i år gett ett mycket positivt ekonomiskt resultat.
Framtidens förskola och grundskola

Från och med hösten 2020 kommer alla rektorer att delta i förskolans ledningsgrupp då
förvaltningen går in i ett intensivt skede med uppdraget ”Framtidens förskola och
grundskola”. Detta för att möta upp de behov som kommer att dyka upp i processen och
att skapa en samsyn som kan förmedla lugn och trygghet ut i förskolorna.
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De utmaningar som Gotlands förskolor och grundskolor står inför är stora gällande
ledarskap, kompetensförsörjning och likvärdighet. Förskolan Gotland ser att ett ökat
gemensamhetsarbete är viktigt för att kunna hjälpas åt att hitta de bästa arbetssätten framåt
som gör att likvärdigheten ökar och att förskolan blir en attraktiv arbetsplats som lockar
människor att utbilda sig och arbeta inom förskola.
Insikter utifrån en coronaperspektiv

Utifrån de insikter som kommit under våren när coronapandemin drog igång så kommer
förskolan Gotland analysera vad som varit framgångsrikt och vilka rutiner och arbetssätt
som eventuellt ska fortsätta gälla när pandemin är över. Det handlar om:
 hur vi arbetar under hög sjukfrånvaro med färre vikarier genom att samarbeta mer
mellan förskolorna för att minska risken för smitta
 rutiner som hjälper till att minska smittspridning såsom tvättslussar, lämna och hämta
utomhus med mera.
 tydligare policys kring barn och hälsa, till exempel när ska ett barn vara hemma från
förskolan?
Systematiskt kvalitetsarbete

Regionens mål, läroplan och aktuell forskning ska samspela så att medvetenheten på
enheterna ökar och det systematiska kvalitetsarbetet ger önskad effekt. Förskolan har
kommit långt i ökad medvetenhet hos medarbetarna kring styrkedjan med regionens mål.
Det underlättar då att se sambanden mellan de olika styrdokument som ska samspela för
att nå maximal effekt.
2.2
2.2.1

Grundskola
Kompetensförsörjning är en stor utmaning

Lärarbristen kommer att öka. Även om varumärket är starkt och Gotland jämfört riket har
en något högre behörighetsgrad så är grundskolan på Gotland inget undantag. Det är
lärarbrist redan idag och den kommer att öka inom de närmaste åren. Inför läsåret 2020/21
har cirka 70 dispenser från legitimationskrav skrivits under.
För att mildra effekterna av bristen på utbildade lärare kommer arbetsmiljöfrågorna vara än
mer i fokus kommande år. Skolan måste bli en mer attraktiv arbetsplats, både för att
attrahera unga människor att utbilda sig till lärare men också för att behålla de lärare vi har i
yrket.
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Här är förvaltningens kompetensförsörjningsplan ett viktigt verktyg och i den beskrivs hur
det här arbetet skall se ut framöver. Några korta utdrag; För att attrahera nya lärare provas
nu tillsammans med Uppsala universitet, Campus Gotland, en så kallad Gotlandsmodell
med aspirantanställningar. Den studerande kan under studietiden ansöka om att få en
anställning en dag i veckan på en skola på Gotland. I månadsskiftet september/oktober får
vi svar på hur satsningen fallit ut.
Region Gotland har också ett samarbete med Teach-for-Sweden som går ut på att
människor med en högskole-/universitetsutbildning som vill växla karriär och bli lärare kan
göra det med lön på en av våra skolor. 100 procent lön, arbete på skolan fyra dagar och
studier för att bli legitimerad lärare en dag per vecka.
För att behålla lärare i yrket är anställning av alternativa kompetenser inom grundskolan
något som kommer att öka. Att avlasta lärare genom att anställa t.ex. lärarassistenter,
socialpedagoger och beteendevetare i skolan så att lärare kan fokusera på grunduppdraget,
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undervisning, är en konkret åtgärd. Att utveckla stödfunktioner för elever som behöver
förstärkt stöd är en annan. Här finns samarbete med andra förvaltningar och vår egen
Barn- och elevhälsa av stor vikt.
Kan fjärrundervisning komplettera och lösa delar av lärarbristen? Från läsårstarten 2019
provar grundskolan ett projekt med fjärrundervisning. Projektet har stöd från IFOUS
(innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), som är ett fristående
forskningsinstitut. Idag är fjärrundervisning enligt regelverket tillåtet i ämnena modersmål
och moderna språk. Känslan är att det kommer att öppnas upp för fler ämnen i en snar
framtid.
2.2.2

Likvärdigheten brister

Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av skolorganisationen på Gotland.
Utgångspunkt ska vara en likvärdig grundskola med god kvalitet för alla över hela ön. Det
här är ett uppdrag som grundskolan har efterfrågat. Lärarbristen blir alltmer påtaglig och
det i kombination med krav på effektiviseringar och nya reformer som medför kostnader
gör att det blir mycket svårt att erbjuda en god kvalitet i verksamheterna för samtliga elever
på Gotland. Likvärdigheten brister nationellt och så också på Gotland.
Det måste vara ett mål att oavsett var på Gotland man bor så skall en elev få samma
förutsättningar att lyckas och efter avslutad grundskola var behörig till ett
gymnasieprogram. Idag har vi 16 procent som inte är behöriga och det är underkänt när vi
vet betydelsen av en gymnasieexamen för att få ett gott liv.
2.2.3

Psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar

Grundskolan har ett ökat antal elever med antingen psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, ibland hänger det samman. Det här är oroande, framförallt för
eleven själv. Den stress det ofta är för dessa elever att delta i skolans arbete får ofta effekt
på trygghet och studiero för eleven själv och hens klasskamrater.
Antalet elever med hög frånvaro och elever där det finns risk för att skolplikten inte
uppfylls ökar. Det gör den även nationellt och det finns ett samband med coronapandemin.
Oavsett Covid-19 så behöver arbetet med att få tillbaka frånvarande elever intensifieras.
På Gotland finns ett gott upparbetat samarbete kring dessa elever liksom runt de elever
som har funktionsnedsättningar av något slag. Det är av yttersta vikt att det samarbetet
hålls i och utvecklas, speciellt i tider då varje förvaltning ser över sina kostnader.
I den egna förvaltningen är samarbetet med barn- och elevhälsan och arbetet med
tillgängliga lärmiljöer viktiga. För några få elever är den optimala lärmiljön en liten grupp
med särskilt utbildade medarbetare. Grundskolan har tre sådana
verksamheter/resursskolor. Dessa är Tal- och språkklasserna, Lövsta resursskola samt
Hamnen i Klintehamn.
När antalet elever som behöver särskilt stöd ökar så innebär det ökade kostnader.
Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

2.2.4

Digitaliseringen öppnar möjligheter

Digitalisering skapar nya arbetssätt och ger nya möjligheter. Med fortsatt gott ledarskap i
våra klassrum, vilket är en förutsättning för att digitaliseringen skall bli ett verktyg för
inlärning för ökad måluppfyllelse, så finns nyvunnen kunskap under den här våren som har
kommit för att stanna.
2.2.5

Framtidens förskola och grundskola

För att klara de utmaningar som finns och för att våra elever ska få så goda villkor och så
bra förutsättningar för fortsatt gott liv så är utkomsten av uppdraget kring "Framtidens
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förskola och grundskola" avgörande – exempelvis att bygga en organisation som utgår från
faktorerna för framgångsrika skolor, att skapa en organisation som ökar lärares möjligheter
att arbeta mer tillsammans/kollegialt för att öka det gemensamma lärandet och skapa
samsyn kring uppdraget: undervisningens innehåll och former, att eftersträva
åldershomogena undervisningsgrupper i alla årskurser F-6 och att avveckla alternativt
ersätta temporära lokallösningar med permanenta lokaler.
2.3

Särskola

Särskolan har ett ökat elevunderlag och eleverna har fler tilläggsdiagnoser och därmed
större behov av stöd. Detta medför ökat behov av personal. Verksamhetsanpassning av
lokalerna pågår och berör såväl inom- som utomhusmiljö. På grundsärskolan gäller det
Hackspettenområdet, bredvid Polhemskolan. På gymnasiet; i Desideriahuset där den nya
fritidsverksamheten startar höstterminen 2020.
Två lärare går speciallärarutbildning inriktning utvecklingsstörning och förväntas bli
examinerade inom 2–3 år. Särskolan har en tillförordnad avdelningschef under hösten
2020. I samband med uppdraget framtidens förskola och grundskola diskuteras också
särskolans framtida organisation. En rektor påbörjar rektorsutbildningen i januari 2021.
Administrativt stöd till rektorerna ses över och hanteras centralt. Vid skolstart träder
särskolans nya skolskjutsorganisation i kraft som upphandlades under förra läsåret.
Särskolan får ökade kostnader på grund av ökat elevantal, uppstart av ny fritidsavdelning
och ny skolskjutsorganisation. Det kan komma att påverka särskolans rambudget.
2.4

Kulturskolan Gotland

Kulturskolan är beroende av projektmedel för att kunna fortsätta i nuvarande omfattning.
Efter att bland annat en tidsbegränsad tjänst ändrats till en tillsvidareanställning, har
Kulturskolan Gotland i grunden en organisation som är större än vad ekonomin egentligen
medger. Situationen har hittills kunnat hanteras utifrån att ett antal lärare önskat gå ner i
tjänst. Dock leder detta i förlängningen till att den tillsvidareanställda personalens
kompetens får styra utbudet i högre grad än vad behov och efterfrågan gör.
2.5

Barn- och elevhälsan

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Bedömningen är att sannolikheten är hög för fortsatt ökat behov av Barn- och elevhälsans
insatser och kompetens. Detta bör beaktas i perspektiv av att Skolinspektionen i den
senaste granskningen av verksamheten under våren 2019, redan bedömt tillgången till
elevhälsa på Gotland som otillräcklig.
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3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Här följer förvaltningens övergripande uppföljning och sammanfattning av de aktiviteter
som genomförts och som är kopplade till respektive måluppfyllelse.
3.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
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Källa: Kolada för år 2017–2019, egen statistik från procapita för år 2020

Mål 1

Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar
för ett livslångt lärande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Förskola

De flesta förskolor har numera goda rutiner för samarbete mellan förskola och
grundskola gällande övergångar. För en ökad likvärdighet behöver dock förskolan
Gotland gemensamt med grundskolorna fortsätta utveckla arbetet tillsammans.
Grundskola

Målet med satsningen på tillgängliga lärmiljöer är att fler elever ska bli behöriga till
gymnasiet. Efter att resultatet stadigt förbättrats de senaste fyra åren från cirka 77
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procent år 2016 så är det preliminära resultat att 84 procent av eleverna är behöriga till
ett yrkesförberedande program. Det är samma resultat som år 2019.
Klinteskolan och Solklintskolan har gjort de största framstegen jämfört tidigare år.
Klinteskolan höjer andelen behöriga från 61 procent till 83 procent och Solklintskolan
klättrar från 78 procent till 98 procent. De goda resultaten är helt relaterade till att de
båda skolornas pojkar förbättrat sina resultat avsevärt.
Ett mål för året var att minska skillnaden mellan sämsta och bästa resultat vad gäller
behörighet. År 2019 var skillnaden 30 procent. Nu år 2020 är skillnaden 17 procent.
Endast 26 procent av eleverna med annan språkbakgrund klarar ett godkänt betyg. Nästa
steg i utvecklingen blir därför att satsa ytterligare på elever med svenska som andra språk.
Särskola

Särskolan har under senaste läsåren satsat mycket av kompetensutvecklingen på arbete
kring tillgängliga lärmiljöer. En översyn av lokaler, undervisningssituationer,
kommunikationssätt samt delaktighetsprocesser har varit en del av det arbetet. Särskolan
har utöver det även två försteläraruppdrag. Det ena uppdraget ligger inom
kommunikation och digitalisering. Det andra uppdraget ligger inom området hälsa i ett
livslångt perspektiv.
Andel avgångselever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2018
2019
2020

Kvinna
67%
100%

Man
50%
75%

Totalt
57%
88%
83%

Källa: Egen statistik från särskola

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Andel elever på Lärvux som fullföljt sina planerade studier
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Källa: Egen statistik från särskola

Under året har ytterligare arbete kring riktlinjerna för övergångar mellan årskurser, skolor
med mera utvecklats.
Fenomenalen

Erbjuder under 2020 program för förskola upp till åk 6 i programmering och digitalt
tänkande. Utformade enligt skolans läroplan och skall inspirera både elever och lärare.
Upphandlade av Skolverket att hålla utbildning i programmering. Fokus på högstadiet
med tema Microbit. Start hösten 2020.
Arbetar med alla skolformer. Gymnasieelever lär sig ett material kring hållbar energi för
att undervisa åk4-6 inom området. Start hösten 2020. Teknikcollege, Fenomenalen och
Fenix samarbetar för att erbjuda ungdomar möjligheten att "leka" och "träna" teknik på
fritiden.
Barn- och elevhälsan

Utökad likvärdighet och samarbete mellan skolenheterna kan lättare uppnås genom
Barn- och elevhälsans hälsofrämjande utbudskatalog. Barn- och elevhälsans har
förtydligat sitt uppdrag och sitt tjänsteutbud.
Central förvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under perioden 2017–2020-03-27
genomfört ett särskilt projekt kring tillgängliga lärmiljöer. Fokus har varit att skolan ska
vara tillgänglig för alla och alla skall ges möjlighet att lyckas. Genom kartläggning och
analys utvecklas tillgängligheten pedagogiskt, socialt och fysiskt.
Tillgängliga lärmiljöer har lämnat sin slutrapport. Inom det systematiska kvalitetsarbetet
har avdelning stöd och utveckling central förvaltning gjort en uppföljning av
verksamheternas pågående arbete med tillgängliga lärmiljöer vilket sedan sammanställts
som en del av analysrapport VÅR 2020. I rapporterna lyfts flera viktiga delar fram som
förvaltningen behöver arbeta vidare med och vad verksamheterna behöver stöd inom.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Övergångar sker genom kontinuerligt förbättringsarbetet och under 2020 har den
centrala förvaltningen haft fokus på:





Att bidra, stödja och skapa tydligare gemensamma rutiner för verksamheterna.
Framtagande av övergripande elevhälsoplan för förvaltningen, där övergångar
ingår.
Att medverka vid planering och genomförande av informations- och
utbildningsinsatser gällande övergångar. Till exempel möten mellan grundskola
och gymnasiet.
Uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet

14 (40)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Mål 2

Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Delårsrapport 2
för barn- och utbildningsnämnden

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Förskola

Förskolan har flera aktiviteter som pågår för att uppnå detta mål. Förskolan Gotland har
färdigställt en gemensam plan mot kränkande behandling och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram en e-tjänst som underlättar arbetet med att anmäla
in händelser. Förskolan Gotland har även sökt och fått beviljat pengar till ett projekt från
Länsstyrelsen "Våldsprevention och jämställdhet". Projektet startade i mars.
Utöver ovanstående projekt så har förskolorna goda rutiner för delaktighet. Även
genusarbetet har pågått under några år tillbaka.
Grundskola

Trots att Gotland sticker ut i statistiken kring psykisk ohälsa och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar så är resultaten för de gotländska eleverna genom senare år bättre
än riket. Grundskolan på Gotland klarar sitt kompensatoriska uppdrag väl. Det visar sig i
Salsavärdet på respektive skola.
Antalet elever där det föreligger risk för att skolplikten inte uppfylls har ökat första
halvåret 2020 med 54 procent (från 32 ärenden till 59 ärenden). Den enskild största
anledningen är Covid-19. Frånsett coronapandemin så är det en tendens att fler elever
har frånvaro och inte kommer till skolan. Koppling finns till ökad psykisk ohälsa hos
både barn och vuxna i samhället.
Anmälningar om kränkande behandling har ökat. Under första halvåret 2020 inkom 212
anmälningar (inklusive förskolan). Motsvarande period 2019 var det 133. Bedömningen
är att systematiken har blivit mycket bättre. Samtliga skolor rapporterar in ärenden och
processen är från i år digitaliserad vilket underlättar rapporteringen avsevärt.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Under våren 2020 skickades Skolinspektionens enkät ut till vårdnadshavare, lärare och
elever. Vårdnadshavare och lärare i grundskolan ger ett högre betyg i enkäten än vad
eleverna gör. Det område som behöver uppmärksammas mest är studiero. Det är höga
siffror när elever, lärare och vårdnadshavare ger ett omdöme om skolan. Det är tryggt,
det finns tillit och skolan tar tag i kränkningar enligt enkätsvaren. Eleverna i årskurs 9
skulle önska mer delaktighet, stimulans och att ordningsreglerna efterföljdes på ett bättre
sätt. I grunden är dock de vi är till för nöjda med sin skola.
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På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter
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Källa: Skolinspektionens enkät

För att hitta smidiga och tydliga samarbetsformer kring de elever som är i behov av
förstärkt särskilt stöd har grundskolan under året deltagit i framtagande av skriftliga
överenskommelser med Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhabiliteringen och
Logopedmottagningen.
Utvärderingen av barn- och elevhälsans arbete visar att samarbetet med grundskolan
fungerar väl.
Fenomenalen

Verksamheten ser allt arbete genom jämställdhetsglasögon. Förutsättningarna skiljer sig
dock från skolans då grupperna endast är en del av verksamheten för en kort stund.
Kräver öppenhet och en direkt förmåga att ta tillfällena i akt för att göra alla delaktiga.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Barn- och elevhälsan

Ett viktigt inslag för Barn- och elevhälsans arbete med att utveckla och öka kvalitet samt
likvärdighet är genom att satsa på att använda evidensbaserade hälsofrämjande metoder
och material. Barn- och elevhälsan har markant ökat sitt utbud i detta avseende.
Barn- och elevhälsan har arbetat med att utveckla samarbetet med socialtjänsten gällande
elever med hög frånvaro samt övertagit ansvaret för Skolfam/barn som av socialtjänsten
är familjehemsplacerade. Barn- och elevhälsan har deltagit i arbetet med förebyggande
policy mot att använda droger i samarbete med Mini Maria och socialtjänsten. Barn- och
elevhälsan har en dialog och ett gemensamt projektuppdrag med polis och Region
Gotland. Det finns ett samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) gällande
bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) återlämning till skolan från
BUP, med Barnhabiliteringen. Barn- och elevhälsan har också medverkat till ny
samverkansrutin med Logopedmottagningen samt har haft samverkansdialog med 1:a
linjen där samverkansrutin planeras att tas fram under hösten. Det finns ett behov av en
översyn av NPF samarbetet mellan skola och BUP. Barn- och elevhälsan har tagit
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initiativ och gjort nationell omvärldsspaning samt skapat ett underlag med fokus på
tydlighet i lagmässigt uppdrag för användning i fortsatt arbete.
Central förvaltning

Utifrån förvaltningens egna framtagna utvecklingsbehov och Skolinspektionens tillsyn på
huvudmannanivå under 2019 har central förvaltning bland annat arbetat med att
processen för anmälan och utredning av kränkande behandling är kartlagd, vilket är ett
viktigt arbete som har bidragit till att en e-tjänst för anmälning av kränkande behandling
är framtagen. Piloten för e-tjänsten lanserades under våren och har förenklat arbetet
både för rektorer och den centrala förvaltningen. Införs för alla för- och grundskolor
samt gymnasiet under hösttermin-20.
I samarbete med Barn- och elevhälsan och representanter från skolformerna pågår
arbetet med att ta fram en övergripande elevhälsoplan för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Syftet är att den ska vara ett stöd för rektorer och personal i
elevhälsoarbetet, samt säkra elevers rätt till likvärdig utbildning. Syftet är även att skapa
förståelse för att elevhälsoarbete inte bara är reserverat för Barn- och elevhälsan. Planen
ska ligga som en grund för skolornas lokala elevhälsoplan. Införande under 2021.
Mål 3

Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

Krisplanen används och har kommit extra väl till användning i samband med höjd
beredskap och kunskap kring coronapandemin. I samband med coronaarbetet har
information tagits fram på olika språk. Utbildningsinsats för chefer och
samverkansgrupper kring säkrare arbetssätt inom skolan har genomförts, men fortsatt
arbete behövs då viss avsaknad av fastställda rutiner har uppmärksammats.
Inom detta målområde finns ett kontinuerligt behov av att genomföra gemensamma
utbildningsinsatser. Övergripande handlingsplan(er) för förvaltningen bör arbetas fram.
Det är ett viktigt stöd för alla medarbetare. Samordning bör här ske med
säkerhetsansvariga inom förvaltning och region.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

3.2

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda
kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt
och nå en ökad befolkningsmängd.
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Bedömning
Delvis uppfyllt

Grundskola

För att öka befolkningen i arbetsför ålder är det avgörande att grundskolan har en god
kvalitet i verksamheten. När grundskolan håller god kvalitet bidrar det till att Gotland är
en attraktiv plats att bosätta sig på. Detta säkerställs och utvecklas kontinuerligt inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och i samråd med politik, avdelningar och
verksamheter.
Mål 5

Det finns goda förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland

Bedömning
Delvis uppfyllt

Kulturskolan Gotland

Kulturskolans personal är alla ambassadörer i kultursammanhang över hela ön.
Dessutom uppmuntras elever att själva ta ansvar för hela eller delar av Kulturskolans
evenemang. På sikt kan det bidra till att stärka nya kulturarbetares entreprenörs- och
etableringsförmåga.
Mål 6

Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens centrala verksamhet arbetar inte direkt med
bostadsförsörjningsfrågor. Däremot finns en indirekt delaktighet i samband med
planering, översyn, nyetablering och vid förändringar inom skolorganisation eftersom
tillgång till olika skolformer kan påverka medborgarna, samhället och bostadsplaneringen
inom regionen. Arbetet genomförs i samråd med politik, kommunledning och
verksamheter men även i samarbete med andra förvaltningar inom Region Gotland.
Samarbetet behöver kontinuerligt utvecklas. Utöver detta genomförs samråd med
medborgare om behovet finns.
Att förvaltningens verksamheter håller god kvalitet bidrar till att Gotland är en attraktiv
plats att bosätta sig på. Detta säkerställs och utvecklas kontinuerligt inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet och i samråd med politik, avdelningar och verksamheter.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

3.3

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
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Mål 7

Gotlands klimatavtryck minskar

Delårsrapport 2
för barn- och utbildningsnämnden

Bedömning
Delvis uppfyllt

Förskola

Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn, elever och deltagare
minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.
Mål 8

Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

Kunskap om tillgång till rent vatten ingår i undervisningen inom alla
skolformer. Fenomenalen science center genomför kontinuerligt olika utbildningsinsatser
där vattnets betydelse för människan har en viktig roll. Kranvatten erbjuds alltid vid
gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns ofta kylt kranvatten tillgängligt.
UAF delar från och med 2020 ut Vasallens miljöstipendium. Detta görs årligen och inom
två kategorier; Miljöstipendium för undervisning, grundskola och gymnasium samt
elevstipendium inom gymnasiet.
Mål 9

Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

För de arbetar inom central förvaltning finns det möjligheter att låna elcyklar eller två
biogasbilar för att transportera sig. Vikten av god hälsa och motion lyfts i samband med
medarbetarsamtal.

4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Här följer förvaltningens övergripande uppföljning och sammanfattning av de aktiviteter
som genomförts och är kopplade till respektive måluppfyllelse

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

4.1

God ekonomisk hushållning

Förvaltningen skall ha god ekonomisk hushållning och en långsiktigt hållbar ekonomi.
Verksamheterna ska ha god kvalitet och vara kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning
och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i
verksamheterna. Det innebär också krav på ständig prioritering, effektivisering och
förnyelse av verksamheten. Målen i verksamhetsperspektivet skall vara liktydiga med målen
för god ekonomisk hushållning. I följande delar redovisar förvaltningen arbetet inom
områdena kvalitet och medarbetare. Målområdet ekonomi, inom verksamhetsperspektivet,
redovisas inte här.
4.2

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
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förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att
klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering,
innovationer och förnyelsesprång.
Mål 10

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att
det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet
inom regionen

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Särskola

Särskolans expedition är alltid bemannad genom fysiska kontakter eller tillgänglighet via
telefon. Information om verksamheten finns på Regionens hemsida.
Central förvaltning

Utsedd samordnare för förvaltningen e-tjänster är placerad inom central förvaltning. Det
har bidragit till att det nu finns e god överblick över behov och de framsteg som görs.
Flera e-tjänster är framtagna och införda och det finns ett stort antal som väntar. Att
utveckla e-tjänster på andra språk än svenska är ett fortsatt utvecklingsområde.
Under höstterminen 2020 startas en förstudie av lärplattformar. Förstudien ska omfatta
kartläggning av nuvarande plattformar med fördelar och nackdelar. Förstudiens
projektdirektiv är framtaget. Behovet av information och utbildning inom området
"Tillgänglighet via webb" har ytterligare uppmärksammats i samband med projektet
tillgängliga lärmiljöer. Riktlinjer finns, men är tyvärr inte tillräckligt väl kända inom alla
verksamheter.
Servicemätningen följs upp kontinuerligt varje år i samband med verksamhetsberättelse.
Sammanställning görs av central förvaltning och detta överförs, kommuniceras och
analyseras med förvaltningens olika skolformer och verksamheter för att
uppmärksamma, stödja och ta fram områden som behöver utvecklas och bibehållas.
Detta presenteras även för respektive nämnd.
Mål 11

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Grundskola

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Det finns endast tre aktuella ärenden för anmälningar till BEO och Skolinspektionen,
vilket är en minskning från föregående år. De ärenden som inkommer tas om hand
genom klagomålshanteringen och direkt dialog med vårdnadshavarna.

Central förvaltning
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Förvaltningen ansvarar för att ett stort antal enkäter sammanställs, genomförs och även
utvecklas. Följer till exempel upp enkäter från Skolinspektionen och egna framtagna
enkäter. Enkäterna genomförs av medarbetare, elever, vårdnadshavare. Resultat
rapporteras och analyseras inom det systematiska kvalitetsarbetet, till nämnder,
förvaltningsledning och berörda verksamheter.
Synpunkter och klagomål besvaras och följs upp vilka rapporteras till nämnden
kontinuerligt. Sammanställningar, analyser och förbättringsområden tas fram både
centralt och i samråd med berörd verksamhet.
I arbetet med Analysrapport VÅR 2020 så framkom det att skolledare/chefer önskar
ökad transparens och större tydlighet när det gäller processer inom förvaltningen. Bättre
framhållning och ökad tydlighet när det gäller kommunikation lyfts också fram som
viktiga delar att utveckla.
Mål 12

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Förskola

Alla förskolor arbetar mycket gott med det systematiska kvalitetsarbetet och
medarbetarna har god insikt i mål och ekonomi. Förskolan Gotland har under våren
tillsammans tagit fram en Powerpoint presentation om ekonomi och hur det styr vår
dagliga verksamhet. Det har varit mycket uppskattat av medarbetarna att få en större
insikt i vad som påverkar ekonomin och en större känsla av vi och delaktighet när man
vet vad man kan vara med och påverka.
Grundskola

I samband med att Regionen fick ett nytt beslutsstödsystem så har struktur och
ansvarsfördelning gällande de "tunga processerna" på förvaltningen blivit tydligare.
Systematiken vad gäller uppföljning har utvecklats. Implementeringen av
digitaliseringsplanen fortlöper enligt plan. Den digitala kompetensen hos medarbetarna
har höjts som en följd av coronapandemin den här våren. Nya arbetssätt används och
möten har blivit effektivare.
Särskola

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Hela Särskolans linje är representerad i Digitaliseringsgruppen. Fortbildningsinsatser sker
bland annat utifrån skolledningens omvärldsbevakning där särskolan försöker knyta an
till aktuell forskning. Ett konkret mål under året är att genomföra en utbildningsserie i
"Lära för livet". Här ingår litteraturläsning, föreläsning av författare, workshop och
efterföljande reflektioner. Genom utvärderingar görs aktiviteter för att förbättra
verksamheten. Insatserna följs upp och dokumenteras i samverkan.
Kulturskolan Gotland

I princip alla delar av verksamheten är nu digitaliserade. All personal deltar i det inre
kvalitetsarbetet som dokumenteras och genomförs på nätet. Under våren 2020 togs det
nya elevadministrativa verktyget i bruk. Ansökningar, placeringsbeslut, schemaläggning,
närvarohantering och kommunikation med elever och vårdnadshavare kan numera ske
helt i verktyget.
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Fenomenalen

Erbjuder program kopplade till läroplan. I projektet ”Makertour mot nya höjder” åker
två pedagoger till skolor och jobbar med digital teknik.
Medlem i svenska och nordiska Science Center föreningen. Ingår i styrelsen i den
Nordiska. Kontakter i nätverk har stor betydelse för omvärldsspaning och
verklighetsförankring. Genomför seminarieserie kring de globala målen.
Specialkompetenser bjuds in. God kontakt med Uppsala Universitet, Områden som
hållbar energi och barns klimatoro har ingått.
Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan har infört ett digitaliserat system för hälsosamtal. Resultaten är nu
lättare att följa upp, vilket gör dem lättare att analysera. Det gäller både på
operativ/skolnivå och strategisk/gotlandsnivå för att förbättra och förebygga elevernas
mående, hälsa och skolgång.
Barn- och elevhälsan har startat ett projekt för att införa nationell patientöversikt (NPÖ),
som innebär ökad patientsäkerhet, effektivare processer och ökad kvalitet för
elever/vårdnadshavare som har pågående kontakter både i elevhälsa samt hälso- och
sjukvård. Projektet sker i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens digitaliseringsgrupp och
regionstyrelseförvaltningens verksamhetsledare för e-hälsa.
Central förvaltning

Arbetet med förvaltningens handlingsplan digitalisering pågår. För närvarande pågår
även arbete med översyn, uppdatering, förtydligande och förankring av handlingsplanen.
Förvaltningen har ett arbete att göra för att kartlägga nuvarande kostnader inom
digitaliseringen och de verktyg som används. Vilka anses vara de mest lämpade
pedagogiska verktygen och vad skall vara avgörande för vägvalen framöver.
Utifrån GDPR (General Data Protection Regulation) arbetar förvaltningen systematiskt
med att kartlägga system, applikationer och avtal. I arbetet ingår det även att informera
medarbetare om hur personuppgifter skall hanteras på ett korrekt sätt. Region Gotland
behöver här ha ett gemensamt förhållningssätt och arbeta förvaltningsövergripande för
att tillsammans skapa säkra lagringsytor och tryggare medarbetare.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra tillgänglighetsarbetet och möjlighet att
komma i kontakt med förvaltningens olika delar. Vid brister i tillgänglighet görs
uppföljningar. God och kontinuerlig dialog med regionupplysningen ingår. Central
förvaltning samråder med verksamheter i arbetet, föreslår åtgärder och är ett stöd.
Från och med mars 2020 har digitaliseringens olika områden hamnat än mer i fokus med
anledning av coronaviruset. Fler ser betydelsen av system och infrastruktur, av
tillgängliga stödfunktioner och att kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt
för att lära sig ny teknik och alternativa arbetsmetoder.
Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska uppdraget, dels
inom olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa mer effektiva
processer. För organisationens framtida kompetens och utveckling är det kollegiala
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lärandet och samarbetet mellan personal en av de viktigaste ingredienserna. Vi kan ta
stora steg i den digitala utvecklingen om vi planerar för att göra en investering i den egna
utvecklingen och in i framtiden.
4.3

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål 13

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Bedömning
Delvis uppfyllt

Förskola

De flesta förskolor har ett klimat där det är högt i tak och där man vågar delge både
framgångar och misslyckanden. Några förskolor har inte kommit lika långt, men arbetar
gott för att öka tryggheten på förskolorna. Begreppet tillit behöver fortsätta att
diskuteras, både med ledningen och medarbetare.
Grundskola

Ny organisation av den centrala förvaltningen beslutades gälla från 1/7. Utvärdering av
den konsekvensanalys som gjordes inför beslut skall genomföras under hösten. I
samband med nästa medarbetarenkät visar det sig om den nya organisationen blev så bra
som det var tänkt. Just nu positivt gensvar och hopp om framtiden.
Särskola
Hela Särskolans linje är goda ambassadörer och har mycket engagerade medarbetare som
tar stort ansvar i att förbättra och utveckla verksamheten. Vårt mål är att behålla fortsatt
högt nöjdhetsindex i de enkäter vi ingår i.
Särskolan har en tillåtande organisationskultur där det är en stor tillit och förtroende till
alla medarbetares professionella utförande. Uppföljning av medarbetares utförande sker
via verksamhetsbesök, i medarbetarsamtal och tematiska pedagogiska diskussioner i
arbetsenheten.
Genom stor transparens nås hög tillit och en god dialog på APT och samverkan där
processer och beslut förankras och där alla ser sin roll i en tillitsbaserad
organisationskultur.
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Kulturskolan Gotland

Ett ständigt pågående arbete mot målet sker bland annat via hög transparens och
delaktighet i kompetensutvecklings- och kvalitetsprocesserna. Enligt senaste
medarbetarenkäten upplever dock en hög andel att det ännu finns konflikter som
påverkar arbetet negativt.
Fenomenalen

Arbetar för att verksamheten ska bli en angelägenhet för hela Region Gotland.
Visualisera nya tekniska projekt, testa nya metoder, väcka intresse och öka nyfikenheten.
Upplever ett starkt "bottoms-up" perspektiv. Däremot önskas lite tankar och styrning
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från politiker och tjänstemän. Hur vill BUN och förvaltningen att Fenomenalen
utvecklas?
Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan har arbetat med Region Gotlands värdegrund och gemensamt tagit
fram prioriterade kopplade aktiviteter. Nästa steg är en avdelningsgemensam bokcirkel
med diskussionsunderlag på APT som facklig samverkan medverkar i att ta fram. Temat
är organizational behavior management/verktyg för bra relationer/teambuilding.
Central förvaltning

UAF har i arbetet med Analysrapport VÅR 2020 fokuserat på tillitsbaserat ledarskap och
kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet samt tillgängliga lärmiljöer.
Kvalitetsuppföljningssamtal har genomförts med samtliga chefer inom förvaltningen och
det har resulterat i ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Fokusområden under
2020–2021 är tillitsbaserat ledarskap, kommunikation och information, systematiskt
kvalitetsarbete samt tillgängliga lärmiljöer.
Det är mycket viktigt att rektorer/chefer och medarbetare får tydlig och kontinuerlig
information från förvaltningsledningen. Informationen behöver vara lättillgänglig och
kommunikationsvägarna väl kända. Förvaltningsledningen behöver se över
kommunikationsvägarna för att uppnå ökad tillgänglighet.
Mål 14

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

Region Gotland, liksom övriga Sverige, står inför en nationell brist på lärare. Enligt
Skolverkets prognos beräknas antalet saknade legitimerade lärare till cirka 45 000 år 2033.
På Gotland beräknas rekryteringsbehovet vara cirka 440 lärare fram till 2023, lärare i
förskola och fritidshem inräknat. Förvaltningen arbetar brett på flera olika fronter för att
möta kompetensförsörjningsutmaningen. Arbetet beskrivs i den strategiska
kompetensförsörjningsplanen, som också innefattar de årliga aktiviteterna. Vissa
aktiviteter är verksamhetsövergripande och andra är mer verksamhetsanpassade. Bland
de övergripande aktiviteterna finns flera inom området "attraktiv arbetsgivare", där fokus
under våren varit lärares arbetsmiljö och lönebildning.
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Förskola

Förskolan Gotland har påbörjat arbetet och utvecklingen för att nå de mål som finns,
men kommer inte att kunna genomföra alla mål inom år 2020 då en del av det är ett
långsiktigare arbete. Samarbetet med Campus Gotland är gott och dialog kring samarbete
pågår ständigt. Ett forskningsprojekt inom projektet Bokstart är påbörjat och ger
förskollärarstudenterna möjlighet att delta under sina VFU perioder. I samarbete med
HR utvecklas nya rekryteringskanaler.
Grundskola

Grundskolans ledare och medarbetare tar stort ansvar för den här aktiviteten, men
andelen behöriga lärare har inte ökat. Glädjande är att fler söker sig till lärarutbildningen
på Campus Gotland.
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Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan samarbetar med Uppsala universitet/Campus Gotlands
socionomutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning där vi bland annat tar emot
studenter som behöver praktik som ingår i deras utbildning.
Mål 15

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

På övergripande nivå har det riktade arbetsmiljöarbetet främst rört lärares arbetsmiljö
och arbetet i den särskilda arbetsgrupp som bildats med deltagande av fack och
skolformschefer. Arbetet resulterade under våren i en handlingsplan med aktiviteter per
skolform, varav flera är gemensamma. Aktiviteterna handlar bland annat om alternativa
kompetenser, ökad grundbemanning för minskat vikariebehov och mötesformer. Det
senare kommer att kopplas ihop med det nyligen avslutade PRIO-arbetet, där
erfarenheterna gällande mötesformer och strukturer passar väl ihop med
arbetsmiljöarbetet inom skolan.
Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan har bildat en arbetsgrupp med representation från facklig
samverkan som tar fram friskvårds- och personalaktiviteter. Vårens pandemi-situation
gjorde att de planerade aktiviteterna inte realiserades.

5 Väsentliga personalförhållanden
Pandemin har påverkat arbetsmiljön på många av förvaltningen arbetsplatser. Framförallt
har många chefer fått hantera uttryck för oro hos enskilda medarbetare. Arbetsplatserna
har gjort risk- och konsekvensanalyser för att hitta möjligheter att minska smittspridning
och oro, med verksamhetsanpassade åtgärder. Veckovisa möten med den centrala
samverkansgruppen med anledning av pandemin har bidragit till att förvaltningsledningen
har kunnat fånga upp signaler från verksamheten, med samverkansgruppen som ett
diskussionsforum om lämpliga åtgärder. Sjukfrånvaron förorsakad av pandemin och
rädslan för smittspridning i samband med byten av personal då vikarier kommer in, har
också väckt frågor om bemanning och arbetssätt för ett minskat behov av vikarier.
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Grundskola

Arbetsmiljöfrågorna är avgörande i en tid då vi måste ha extra fokus på att behålla och
nyrekrytera medarbetare. Kompetensförsörjning är grundskolans största utmaning. Att
arbetsmiljöfrågorna är viktiga visar också resultatet av 2019 års medarbetarenkät.
Förbättringsområden har identifierats och en handlingsplan med konkreta åtgärder är
skriven. Nu återstår att få verkstad av de föreslagna åtgärderna. Förhoppningsvis visar det
sig i ett förbättrat resultat på nästa års medarbetarenkät.
Covid-19 har naturligtvis påverkat arbetsplatserna. I perioder har sjukfrånvaron varit så hög
som 20 %. Glädjande är att medarbetarna haft fokus på att lösa den här exceptionella våren
genom att ställa upp för dem vi är till för och för varandra. I och med att elever också varit
frånvarande så har behovet av vikarier faktiskt minskat under perioden. Medarbetare och
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ledare har ställt om och ställt upp på frivilliga förflyttningar mellan elevgrupper och
avdelningar.
Kulturskola

Kulturskolan har klarat vårens utmaningar förhållandevis bra. Huvuddelen av
undervisningen kunde genomföras, även om en del flyttades till nätet, en del utomhus och
enstaka grupper fick pausas eller avslutas tidigare. Vikarier har inte behövt sättas in i någon
nämnvärd omfattning.
Barn- och elevhälsa

Mindre tillgång på skolsköterskor till följd att skolsköterskor "lånades ut" till
HSF/sjukhuset. Ett antal medarbetare tillhörande så kallad riskgrupp där särskild
handlingsplan med anpassade arbetsuppgifter/arbetsförhållanden arbetades fram.
Kartläggning tillsammans med facklig samverkan av varje yrkesgrupps möjligheter till
hemarbete arbetades fram och resultatet implementerades. Investering/inköp av teknik för
bästa möjligheter till digitala möten gjordes. Beställning av tillgång till
fjärranslutning/tillgång till behövliga portaler för hemarbete gjordes för samtliga
medarbetare. Kris- info- planeringsmöte hölls under våren varje måndag mellan Barn- och
elevhälsans ledningsgrupp och facklig samverkan. Barn- och elevhälsans kalendarium
planerades om med resultat av färre fysiska möten, kortare möten och även fler möten i
ökad digital form. Medarbetare som uppvisade/uttryckte oro hanterades genom bland
annat stöd genom företagshälsovården/previa samt särskilda arbetsmiljöanpassningar.
5.1

Lönebildning

Inför löneöversynen 2020 fick BUN extra tillskott för lönesatsningar på yrkesgrupper med
obalanser kopplade till jämställdhet och bristyrken. De särskilda satsningarna gjordes på
samtliga lärargrupper, med extra jämställdhetssatsningar på förskollärare och lärare 1-6,
samt på skolsköterskor och skolledare. Inom hela förvaltningen var löneutfallet för berörda
grupper totalt 3,23%, i förhållande till 2,50% som var det beräknade ökningsutrymmet för
regionens samtliga förvaltningar. Satsningarna har inneburit att medianvärdena har närmat
sig riket, men det är viktigt att fortsätta satsa för lönenivåer som kan matcha marknaden.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Under vårens rekryteringar av nya lärare inför läsåret 20/21 blev det uppenbart att det blir
allt svårare att matcha förväntningar på lönenivåer vid nyrekryteringar, framförallt då det
gäller sökande från fastlandet. Lönerna pressas uppåt vilket påverkar den inre balansen där
egna erfarna lärare hamnar ”för lågt” i jämförelse. Att hålla kvar vid tidigare nivåer innebär
att vi riskerar att inte kunna nyrekrytera lärare och det är inte ett alternativ. Lönefrågan har
också ytterligare försvårat möjligheten att rekrytera skolledare, framförallt biträdande
rektorer, där lönenivåerna hamnar i närheten av lönenivåer förstelärare inom förvaltningen
får idag.
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Personalvolym

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

Antal

Antal

anställda
2019

anställda
2020

BUN alla

1671,0

1 641

varav tillsvidare

1394,0

varav tidsbegränsade

Differens

Antal

Antal

Differens

årsarbetare
enl. anst.
avtal 2019

årsarbetare
enl. anst.
avtal 2020

-30,0

1622,2

1602,8

-19,4

1362,0

-32,0

1362,2

1334,0

-28,2

281,0

279,0

-2,0

260,0

268,8

8,8

Förskola

564,0

532,0

-32,0

550,3

522,1

-28,2

Grundskola

914,0

929,0

15,0

884,9

907,5

22,6

Särskola

70,0

64,0

-6,0

69,8

63,9

-5,9

Kulturskola

28,0

30,0

2,0

24,8

25,8

1,0

Barn- och
elevhälsan
Ledning, stöd

51,0

44,0

-7,0

48,5

42,2

-6,3

45,0

42,0

-3,0

44,1

41,3

-2,8

UAF

2089,0

2080,0

-9,0

2018,5

2021,2

2,6

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Det totala antalet anställda inom BUN:s ansvarsområde har minskat med -30 personer från
juli 2019 till juli 2020. Den största minskningen har skett inom förskolan med -32 personer.
Minskningen beror främst på att vakanser som uppstått inte återbesatts och att man sett
över arbetssätt för en effektivare organisation. Den största ökningen med 15 personer har
skett inom grundskolan. Ökningen kan främst kopplas till rekryteringen av extra resurser av
typen lärarassistenter där det funnits finansiering i form av statsbidrag.
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Heltidsarbetare per juli (faktisk
arbetad tid)
Utbildningsdirektör samt ledningsstöd

2019

2020

18,2

18,1

Differens
-0,1

Förskola

382,2

366,7

-15,5

Grundskola

565,1

579,4

14,3

46,7

36,3

-10,4

15

14,1

-0,9

BEH

32,3

31,9

-0,4

Avdelningen stöd och utveckling

13,5

14,3

0,8

Timanställda BUN

84,8

74,3

-10,5

Totalt exkl timmisar

1073

1060,8

-12,2

Totalt inkl timmisar

1157,8

1135,1

-22,7

Särskola
Kulturskola

Sett till faktiskt arbetad tid omräknat till heltidsarbetare motsvarar den totala minskningen
inom BUN:s ansvarsområde -12,2 från 1 073 heltidsarbetare 2019 till 1 060,8
heltidsarbetare 2020. Noteras att det dessutom tillkommer timanställda vikarier
motsvarande 84,8 heltidsarbetare 2019 och 74,3 per juli 2020. Det är en minskning
motsvarande -10,5, vilket är en relativt stor andel av arbetskraftsbehovet som täcks via
timanställningar, främst inom för- och grundskolan. Det finns en stor variation av
användandet av timvikarier mellan arbetsplatserna.
Kulturskola

Kulturskolan har i grunden en något för stor personalorganisation i förhållande till budget.
Situationen har hittills kunnat hanteras genom att flera lärare valt att söka partiella
tjänstledigheter. Det finns också deltidsanställda som uttryckt önskemål om utökning av
sina tjänster, men som hittills inte har kunnat få detta.
Förskola

Förskolan Gotland har arbetat mycket medvetet kring de mättal som finns i förskola. Ett
av mättalen är barn/årsarbetare. Där har förskolorna legat högre än riket men har börjat
närma sig rikets siffror. Många tjänster där det varit naturliga avgångar har inte förnyats
samt att det skett effektiviseringar på förskolorna kring arbetssätt som gjort att tjänster som
inte varit heltid har kunnat tas bort. Totalt på öns alla förskolor så rör det sig om 17
heltidstjänster.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

5.3

Sjukfrånvaro
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2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)
Sjuktal %
Jan - Jul 2020
Alla kön
Kvinna
Man

Sjuktal
% Jul
2020
Alla kön

7.88%
8.40%
5.73%

BUN
totalt

Förskola

Grundskola

Särskola

Kulturskola

Barn- och
Elevhälsan

3,51%

3,48%

4,38%

0,64%

5,30%

1,32%

Kvinna

3,92%

3,60%

5,70%

0,73%

Man

1,63%

0,00%

2,16%

0,06%

1,46%
10,54%

Sjukfrånvaron uppdelad per kön visar att kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen.
Genomsnittligt 8,40% för kvinnorna under perioden januari till juli 2020, i förhållande till
5,73 % för männen. Detta korrelerar med bilden över sjukfrånvaron inom hela
kommunsverige där kvinnorna har högre sjukfrånvaro än män.
Sjukfrånvaro per
juni och juli
BUN

2019
juni
5,34%

2020
juni
6,16%

Differens
0,82

2019
juli
4,01%

2020
juli
3,51%

Förskola

7,30%

Grundskola
Särskola

7,70%

0,4

4,64%

3,48%

-1,16

3,99%

5,29%

1,3

3,10%

4,38%

1,28

2,38%

10,14%

7,76

0,31%

0,64%

0,33

Kulturskola
Barn- och elevhälsa

1,55%
11,20%

5,24%

Differens
-0,5

5,30%
-5,96

10,18%

1,32%

-8,86

Inom hela BUN:s ansvarsområde har sjukfrånvaro ökat från 5,34% i juni 2019 till 6,16%
2020, en ökning med 0,82 procentenheter. Samtliga verksamheter har haft en ökning under
våren kopplade till pandemin. Den största ökningen, tydligt kopplad till pandemin, har
skett inom särskolan med +7,76 enheter. Barn- och elevhälsan står för den största
minskningen med -5,96 enheter, där huvuddelen av minskningen kan kopplas till minskat
antal långtidssjukskrivningar. (Respektive chefs analys av sjukfrånvaron bygger på uppgifter
per juni.)
Mätningen per juli visar ett sjunkande sjuktal, -0,50 enheter för hela ansvarsområdet i
förhållande till juli 2019. Ett minskat sjuktal är förväntat då en stor del av verksamheten
minskar i betydande omfattning under sommarperioden.
Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Förskola

Sjukfrånvaron i förskola var hög i början på året och det var många som var hemma när
pandemin satte igång. Sedan har sjukfrånvaron minskat och legat lägre än förra året.
Förskolan Gotland kan konstatera att de influensor som brukar finnas i vanliga fall
försvann ganska fort i år. Vinterkräksjuka, influensa och förkylningar har florerat i mycket
mindre utsträckning på förskolorna under våren. Detta kan vara en effekt av rutiner i form
av handtvättsslussar, striktare regler kring barn att vara hemma vid lättare symptom,
verksamheten har bedrivits mer utomhus samt att vårdnadshavare har lämnat och hämtat
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utomhus. Förskolan Gotland kommer under hösten att analysera och besluta kring hur det
fortsatta arbetet ska se ut efter pandemin utifrån dessa erfarenheter.
Grundskola

Innan Covid-19 såg grundskolan en positiv trend de två första månaderna 2020 med lägre
sjuktal jämfört samma period 2019. Sedan kom Covid-19 och sjuktalen sköt i höjden. Nu
minskar talen igen och förhoppningsvis slipper vi en andra våg av Corona och att sjuktalen
kan komma ner på en normal nivå igen. Kvinnors sjuktal är högre än mäns och det kräver
en fördjupad analys.
Kulturskola

Under en period i mars och april - utifrån riktlinjer om att stanna hemma vid eventuella
covid19-symptom - ökade sjuktalen temporärt för att senare under terminen återgå till mer
normalt låga sjuktal.

6 Ekonomisk uppföljning och prognos
6.1

Periodens resultat

Resultatrapport per den 31 augusti 2020
Resultaträkning

Budget

Utfall

Just,
utfall

Just,
resultat

Prognos
delår 2

Intäkter

107 118

109 433

109 433

2 315

-5 800

Flödesbidrag rörligt

393 983

394 359

394 359

377

-5 492

48 634

53 677

53 677

5 043

7 567

-566 305

-530 648

-562 223

4 082

2 442

-92 506

-94 286

-94 286

-1 779

-1 251

-149 539

-133 292

-133 288

16 251

11 127

-399 088

-394 359

-394 359

4 729

13 412

-53 149

-53 677

-53 677

-528

-800

-106 831

-114 104

-114 104

-7 273

-7 922

-817 683

-762 897

-794 467

23 216

13 283

Flödesbidrag fast
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag
rörligt
Internt flödesbidrag fast
Enskild verksamhet
Summa

Utfall - Exklusive kommunbidrag, inklusive semesterlöneskuldsförändring
Just, utfall - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Just, resultat - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
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Resultatrapport per den 31 augusti 2019
Resultaträkning
Intäkter

Budget

Utfall

Just,
utfall

Just,
resultat

Bokslut
19

92 063

89 300

89 300

-2 762

2 753

390 128

387 819

387 819

-2 309

-8 633

50 262

53 023

53 023

2 761

3 607

-551 366

-525 007

-556 444

-5 078

-4 219

-93 796

-92 662

-92 662

1 134

1 215

-143 828

-130 762

-130 762

13 066

12 144

-386 145

-387 819

-387 819

-1 674

2 653

Internt flödesbidrag fast

-54 165

-53 023

-53 023

1 142

2 247

Enskild verksamhet

-93 990

-108 537

-108 537

-14 547

-23 317

-790 836

-767 668

-799 105

-8 269

-11 550

Flödesbidrag rörligt
Flödesbidrag fast
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag
rörligt

Summa

Utfall - Exklusive kommunbidrag, inklusive semesterlöneskuldsförändring
Just, utfall - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
Just, resultat - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag

Tabellerna visar periodens omslutning, januari-augusti, för åren 2020 och 2019.
Nettokostnaden har för perioden minskar med 4,6 miljoner kronor och motsvarar drygt en
halv procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från negativt 8,3 miljoner
kronor till positivt 23,2 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med
31,5 miljoner kronor.
Intäkter

Intäkterna för 2020 är 20,1 miljoner kronor högre för 2020 i jämförelse med 2019,
ökningen förklaras bland annat av regeringens beslut att alla arbetsgivare ska få ersättning
för sina sjuklönekostnader1 under coronapandemin, i och med detta har nämnden
kompenserats med 11,6 miljoner kronor. Utöver detta så har de interna ersättningar ökat
(bland annat Lövsta resursskola) och statsbidrag från Skolverket (såsom lärarassistenter). I
dagsläget kan inget annat ses än att det prognostiserade resultatet för intäkterna blir ett
negativt resultat på 5,8 miljoner kronor.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för barn och elever i de olika skolformerna,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till respektive
rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Rektor har en nollbudget, med det
menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten
avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisningpersonalkostnader, och lärverktyg.
De fasta bidragen avser modersmålsundervisning och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver
grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska
funktionsnedsättningar.

Sjuklönekostnader som redovisats i arbetsgivardeklarationen till skatteverket för perioden april-juli månad 2020. Utbetalas av
Försäkringskassan
1
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Utfallet för det rörliga bidraget år 2020 är 6,5 miljoner kronor högre än 2019, vilket
förklaras bland annat av en högre ersättning per barn och elev för samtliga skolformer
förutom förskolan som fått en lägre ersättning per barn i och med det sparbeting som
ålagts förskolan år 2020. Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymer i juni månad.
En sammanlagd liten minskning kan ses på förskolan, fritids, förskoleklass och en ökning
av elever i skolan åk 1-9.
Barn- och elever juni månad, kommunal
verksamhet
Verksamhet
2020
2019

Differens

Förskola år 1-2,5

487

519

Förskola år 2,5-5

1 815

1 788

27

Fritidshem

2 186

2 262

-76

532

575

-43

Grundskola åk 1-3

1 737

1 731

6

Grundskola åk 4-6

1 666

1 622

44

Grundskola åk 7-9

1 523

1 512

11

9 946

10 009

-63

Förskoleklass

Totalt

-32

Samma mätvärde för juli och
augusti
ny mätning görs i september
månad

Intäkterna för de rörliga flödena för året är en negativ prognos på 5,5 miljoner kronor.
Intäkterna för de fasta flödena för året är i jämförelse med föregående år något högre,
prognosen pekar mot ett balanserat resultat.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2020, i jämförelse med år 2019, ökat
med 5,8 miljoner kronor motsvarande en procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas
till att cirka 14 miljoner kronor avser justerade löneökningar för de båda åren. På totalen
innebär detta att personalkostnaderna har minskat om hänsyn tas till justering av
löneökningar. Samtliga enheter minskar sin personalkostnad förutom grundskolan som
ökar något. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 2,4 miljoner kronor. I utfallet
ligger även till viss del obudgeterade lönekostnader för projekt.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna 1,6 miljoner kronor högre i en jämförelse med år
2019. Det högre utfallet på lokalkostnaderna har delvis sin förklaring i att internhyran i
Region Gotland höjdes med en procent år 2020 samt att kapitalkostnader för investeringar
i lokaler som gjorts under 2019 och har nu lagts på hyran. Prognosen för året beräknas bli
negativ 1,3 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras av att lokalkostnaderna för
Polhemsskolan är obudgeterade för året.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 2,5 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. Hälften
av ökningen ligger på särskolan och avser interna köp av huvudverksamhet2 här avser detta
Lövsta resursskola. En viss ökning kan ses i kostnaden för skolmåltider och på
2

Tidigare var det en personalkostnad hos särskolan då de hade huvudansvaret för Lövsta resursskola.
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avdelningen för Stöd och Utveckling här är det budgeterade kostnader för skolbibliotek
samt högre kostnad för rektorsutbildning. I övrigt kan inget extraordinärt ses för perioden
en del ansvar har något högre kostnader och en del har något lägre. Prognosen för året är
positiv på cirka 11,1 miljoner kronor det som väger upp resultatet är bland annat nämndens
buffert.
De rörliga och fasta flödesbidragen skjuts ut som en kostnad per barn, elev och månad från
resursfördelningen till rektor och förskolechef, se avsnitt intäkter rörliga och fasta
flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de rörliga flödena positiv 13,4 miljoner kronor
detta på grund av buffert för volymökningar samt lägre antal barn och elever än förväntat.
De fasta flödesbidragen prognostiseras till ett negativt resultat på 800 000 kronor.
Enskild verksamhet

Utfallet för perioden är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är 5,6
miljoner kronor högre och förklaras av fler utbetalningar för barn och elever i förskola,
fritidsverksamhet och F-9. Prognosen för året är negativ på åtta miljoner kronor. Nedan
tabell visar utfallet för barn och elevvolymer i juni månad. En sammanlagd ökning kan ses
på förskolan, fritids, förskoleklass och en ökning av elever i skolan åk F-9.
Barn- och elever juni månad, extern verksamhet
Verksamhet

2020

2019

Förskola år 1-2,5

96

156

-60

Förskola år 2,5-5

520

423

97

10

16

-6

378

364

14

83

77

6

Grundskola åk 1-3

244

247

-3

Grundskola åk 4-6

230

208

22

Grundskola åk 7-9

277

260

17

1 838

1 751

87

Ped oms 1-5
Fritidshem
Förskoleklass

Totalt

Differens

Samma mätvärde för juli och augusti ny mätning görs i
september månad

6.1.1

Periodens resultat per avdelning, tkr

Organisation 3pos
410 Ordförande

2019

Bokslut
19

160

-121

-141

9 870

598

735

-382

10 148

6 986

413 Förskola

10 973

637

-3 164

414 Grundskola

-2 102

-8 400

-3 356

1 966

1 785

1 765

425

-136

183

417 Barn- och elevhälsan

2 621

143

835

418 Kvalitet och utveckling

2 759

2 156

3 024

Internt flödesbidrag, rör

4 729

-1 674

2 653

Internt flödesbidrag, fas

-528

1 142

2 247

-7 273

-14 547

-23 317

23 216

-8 269

-11 550

411 Utbildningsdirektör
412 Ledningsstöd

415 Särskola
Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

2020

416 Kulturskola

Enskild verksamhet
Totaler
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Resursfördelning avser rörliga och fasta flödesbidrag (tilläggsbelopp)
HR och ekonomichef flyttades 2019 från ledningsstöd till utbildningsdirektör
HR och ekonomichef flyttades 2019 från ledningsstöd till utbildningsdirektör
Ledningsstöd samt kvalitet och utveckling är from 1/7 en avdelning

Förskolan har för perioden förbättrat sitt resultat jämfört med 2019, resultatet är positivt
med en kraftig förbättring. Nettokostnaden för förskolan har minskat med 10,3 miljoner
kronor, utvecklingen gällande personalkostnaderna och övriga kostnader är negativ (lägre
än tidigare). Grundskolan har ett förbättrat resultat för perioden i jämförelse med 2019.
Nettokostnaden för grundskolan har minskat med 4,1 miljoner kronor motsvarande 16,4
procent, utvecklingen gällande personalkostnaderna och övriga kostnader är positiv (högre
än tidigare) detta i kombination med ökade intäkter för fler elever. För grundskolan är
ökningstakten för de egna kostnaderna 4,2 procent och intäkterna 5,8 procent, vilket är en
förbättring i jämförelse med delårsrapporten föregående år då ökningstakten var högre på
kostnadssidan och lägre på intäktssidan. Övriga avdelningar har ett förbättrat resultat
förutom ledningsstöd.
6.1.2

Barn och elevvolymer

Kommunalhuvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

226 935 223 583
75 748
73 815
26 430
24 580
269 489 263 212
598 602 585 190

3 352
1 933
1 850
6 277
13 412

Budget
volym
2 196
2 397
539
4 955
10 087

Prognos
volym

Differen
s volym

2 171
2 335
538
4 930
9 974

-25
-62
-1
-25
-113

Prognos
volym

Differen
s volym

Bokslut
tkr
2019
5 192
3 776
-105
-6 211
2 652

Bokslut
vol.
2019
-49
-121
-1
65
-106

Bokslut
vol.
2018
116
-1
188
10
112
425
319

Exkluderar särskild undervisningsgrupp, buffert ingår med 8 600 tkr

huvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Förskola
Ped. Oms
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

69 719
76 966
1 049
844
12 868
13 989
6 170
6 246
70 432
70 115
160 238 168 160

-7 247
205
-1 121
-76
317
-7 922

547
12
370
81
746
1 756

603
10
402
82
755
1 852

56
-2
32
1
9
96

Bokslut
tkr
2018
-11 389
119
-4 442
318
-9 986
-25 380

5 490

11 843

11 826

-17

-22 728

Fristående-

Budget
volym

Buffert ingår i grundskola med 537 tkr

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Totalt

758 840 753 350

Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett överskott på 5,5 miljoner kronor och
avser 17 färre barn och elever.
Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att
periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräkning för
nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och
påräknas den totala prognosen.
Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig
beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs nio på våren
ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma mönster är för förskolan
där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.
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Periodiseringar

Kategori
Maxtaxa, Skolverket

Belopp
1 630

Kvalitetssäkrande åtgärder, Skolverket

388

Karriärtjänster, Skolverket

791

Lärarlönelyft, Skolverket

1 734

Likvärdig skola, Skolverket

3 679

Upplupna intäkter

Intäkter som påförts perioden

8 222

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Med upplupna intäkter här menas att 8,2 miljoner kronor påförs perioden som inkomna
intäkter.
6.1.4

Förskolan

Förskolan har en ekonomi i balans och prognosen för året är ett positivt resultat på 5,6
miljoner kronor. Under två års tid har ett strategiskt ekonomiskt arbete pågått där
förskolan arbetat gemensamt och övergripande för att komma tillrätta med budgeten på
totalen. Rektorerna har deltagit i olika former av workshops där det kollegiala lärandet har
bidragit till det i år förväntade plusresultatet. Den ekonomiska medvetenheten och
tryggheten har ökat markant i gruppen och idag arbetar förskolan Gotland med
regelbundna uppföljningsmöten kring ekonomin tillsammans med förskolans intendent.
6.1.5

Grundskolan

Grundskolans prognos för året är ett negativt resultat på 7,6 miljoner kronor.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Vid ekonomiuppföljning i samband med delårsrapport 1 var periodens utfall för
grundskolan jämfört periodisk budget mycket illavarslande. Årets tre första månader hade
avvikit negativt med i runda tal tre miljoner kronor. Åtgärder var nödvändiga om inte
grundskolans bokslut skulle sluta på ett historiskt stort minus.
Ett åtgärdsprogram för ett bokslut i balans lades för verksamheterna att gälla från den 17
april. Grundskolans negativa prognos beror på dels minskade statsbidrag år 2020 samt
skolområden som 2019 gjorde stora överskott som i år prognostiserar en budget i balans.
Jämfört med 2019 så har följande förändringar skett i statsbidrag fritidshemssatsning
upphört, lågstadiesatsningen upphör hösten 2020, specialpedagogik för lärande, läslyftet
samt fjärrundervisning vilket gör en minskad nettoeffekt på 6,1 miljoner kronor. Vid
bokslutet 2019 så hade tio skolområden ett positivt resultat på sammanlagt 7,1 miljoner
kronor. Sammanlagt innebär dessa förändringar en resultatpåverkan på 13,2 miljoner
kronor.
Barn och utbildningsnämnden godkände analysen kring grundskolans negativa prognos
och gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet i maj med
konsekvensbeskrivningar från skolområdena gällande kravet om förbättrat resultat för
grundskolan.
Berörda skolområden har redovisat planerade åtgärder samt konsekvenser till
förvaltningen. Sammanlagt handlar det om att 26 tidsbegränsade tjänster som upphör till
sommaren inte återbesätts. Konsekvenser och åtgärder för respektive område har
redovisats.
35 (40)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Delårsrapport 2
för barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningens bedömning är att de föreslagna åtgärderna med minskad bemanning kan få
konsekvenser i form av minskat stöd till eleverna. Förvaltningen bedömer ändå att
verksamheten kommer att kunna bedrivas utifrån de lagar och förordningar som gäller.
6.1.6

Kulturskola

Prognosen är att Kulturskolan klarar ett balanserat resultat för 2020. Dock kan
vårterminens del av de projektmedel som beviljats för läsåret 20/21 komma att behöva
användas redan under hösten 2020, vilket i så fall kan leda till behov av besparingsåtgärder
under året och eventuellt under 2021.
6.1.7

Barn- och Elevhälsan

Prognostiserar ett överskott.
6.1.8

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Uppdraget till verksamheterna har varit att redovisa de extra kostnader som uppstått på
grund av pandemin. Belopp som har kostnadsförts på projektkoden är 425 000 kronor.
Statsbidrag som erhållits för att täcka kostnaderna är regeringens satsning på att ge
ersättning för sjuklönekostnader, nämnden har erhållit 11,6 miljoner kronor. Utöver detta
har nämnden tilldelats 200 000 kronor från regionfullmäktige avseende förstärkningar i
folkhälsoåtgärder med anledning av coronapandemin till barn- och elevhälsan.
6.2

Årsprognos

Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 13,3 miljoner kronor.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Vid nämndens sammanträde3 i april och i samband med delårsrapport 1 beslutade
nämnden att införa ett krav om ett förbättrat resultat för grundskolan motsvarande 6,9
miljoner kronor. Beslutet hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för
grundskolan vid delårsrapport 1 visade den samlade årsprognosen för grundskolan på en
negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor. Grundskolan har till delårsrapport 2
lämnat en negativ prognos på 7,6 miljoner kronor, vilket är nära nämndens krav om ett
förbättrat resultat. Förskolan har till delårsrapport 2 lämnat en positiv prognos på 5,6
miljoner kronor och detta i ett läge då förskolan har ett stort sparbeting för 2020. Inom
avdelningen förskolan har ett intensivt arbete pågått sedan våren 2019 med att se över
organisationen och bemanna, för att få en effektiv organisation som uttrycks genom att
kvaliteten bibehålls och kostnaden per inskrivet barn minskar.
Det som kan förbättra prognosen ytterligare för året är om regionfullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag att bevilja tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för de
nya välfärdsmiljarderna4 som kommit Gotland till del. För nämnden var detta ett äskande
som fastställdes vid sammanträdet5 den 17 mars och avser förstärkning till särskolan med
en miljon kronor på grund av förändrad tolkning av regelverket vid Försäkringskassan
angående LSS (kostnader för elevassistenter) samt 2,1 miljoner kronor för minskat riktat
statsbidrag för lärarassistenter i grundskolan.

3
4
5

Sammanträde 2020-04-14, BUN § 42
Presenterades av regeringen i januari 2020
BUN § 34
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Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

Prognostiserade intäkter som är kopplade till pandemin är i dagsläget svårt att förutsäga.
Se även avsnitt 7.1.10.
6.3

Nettokostnadsutveckling

Analyser har gjorts utav kostnadsutvecklingen kopplat till kategorier som exempelvis
intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.
Se avsnitt 7.1.
6.4

Investeringar

Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser perioden
januari-augusti med årsprognos.

Investeringspott
Lokalinvesteringar
Anpassning Polhemsskolan
Nya förskoleplatser

Utfall

Resultat

-4 578

-4 668

-90

263

-1 120

-1 383

-1 383

-1 646

-

1 570

0

1 570

-

-1 570

Resultat Prognos
helåret
2021
76
-4 502

Södervärnsskolan

-300

-4

296

-300

0

Summa lokaler

-1 607

-1 124

483

-1 683

-76

-6 500

-5 970

530

-6 500

0

-

-6 500

-5 970

530

-6 500

0

0

-12 685

-11 762

923 -12 685

0

0

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa kvar BUN/UAF
Överflyttat till TKN
Anpassning Polhemsskolan

-3 500

Lunden förskola Väskinde

-12 000

Alléskolan

-12 000

Roma förskola Skogsgläntan

-2 000

Nya förskoleplatser
Investeringspott

-1 685

Överflyttat till TKN
Summa totala
investeringar

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Progno
s
2020

Budget

-430
-31 615
-44 300

Investeringspotten avser återanskaffning och lärverktyg - förekommande investeringar i
utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera. Delar av
investeringspotten är överflyttat till tekniska nämnden och avser verksamhetsanpassningar
för grundskolan. Investeringspotten beräknas lämna ett litet överskott för 2020.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
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enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Överflyttade investeringsmedel till tekniska nämnden har hittills varit 31,7 miljoner kronor.
Nya förskoleplatser löper på enligt plan och avser alla verksamhetsanpassningar, för att
skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna och i viss mån även fler förskoleplatser.
Det gäller exempelvis ombyggnation av entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera och
innefattar också möjligheten att ta mot fler förskolebarn. Överskjutande
investeringsmedlen får balansera underskottet för investeringar gjorda i Polhemsskolan.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning. Investeringsmedlen beräknas åtgå under 2020.

7 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
7.1

Inkomna synpunkter

Inom BUN:s ansvarsområde har det till och med 2020-08-18 inkommit totalt 27
synpunkter. Det är övervägande klagomål som inkommer och flertalet synpunkter rör
Corona.
Vårdnadshavare som framför synpunkter per telefon erbjuds, beroende på synpunkternas
allvar, ett möte på förvaltningen för att åtgärder snabbt ska kunna sättas in.
Positiva synpunkter kring förskola

Inom förskolans område har det inkommit ett (1) beröm från vårdnadshavare till personal.
Negativa synpunkter kring förskola

Inom förskolans område har det inkommit tio (10) negativa synpunkter som handlar om
bemötande, Schoolsoft, kränkningar, personal som röker inom området och
utomhusmiljön.
Inom grundskolans område har det inkommit fyra (4) ärenden, oro för trygghet och
studiero i klass, skolbusstider, önskemål om skolklockans avstängning vid lov. Ett (1)
klagomål gällde förskoleklass och två (2) fritidshem. Det handlar om fritidshemmens behov
av anpassade lokaler både utom- och inomhus. Sju (7) inkomna synpunkter/klagomål berör
coronapandemin och det handlar mycket om både elevers och vårdnadshavares oro.
Synpunkterna inkom vid tiden då coronaviruset fick sitt fäste i Sverige.
En (1) synpunkt gäller Fenomenalen angående felaktiga öppettider på hemsidan.
En synpunkt (1) är ett förbättringsförslag om att alla flickor i åldern 12 år och uppåt bör
kunna få hämta ut en gratis menskopp vid skolsköterskan.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Åtgärder

Förvaltningen kontaktar anmälare, oftast vårdnadshavare, omgående för att komma
överens om åtgärd och vidare kontakter. En del ärenden avslutas därmed. Andra ärenden
går vidare i möte med alla inblandade. Alla ärenden omhändertas och åtgärdas inom rimlig
tid. En del klagomål leder till beslut om att en interntillsyn påbörjas av den centrala
förvaltningen. Anonyma synpunkter omhändertas enligt rutin men anmälare får inget svar.
7.2

Barnkonventionen

I verksamhetsplanen 2020 står beskrivet under nulägesbeskrivning 2.2.1.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens lag i Sverige. Barnkonventionens
grundprinciper är:
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Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt,
moraliskt och socialt.
Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
Skollagen (2010:800) är grunden för alla våra skolformer och den bygger på
barnkonventionen.
Barn- och elevperspektiv – I synpunkthanteringen tas alltid barn- och elevperspektivet med
i svar, uppföljning och eventuell utredning av respektive ärende. Alla tjänsteskrivelser till
nämnd har med barn- och elevperspektivet i respektive ärende.
Vikarieförmedlingen genomför varje vecka introduktion av nya timvikarier och de får
information om Barnkonventionen och material att läsa in sig på innan de går ut och
arbetar inom våra verksamheter.
Då Barnkonventionen i år blev lag så har förskolan valt att arbeta övergripande med
införandet kring den med hjälp av förskolans två (2) första förskollärare. Nätverksträffar
för kollegialt lärande hann precis starta igång för att sedan pausas pga pandemin. Förste
förskollärarna planerar nu för hur de ska kunna genomföra träffarna i höst utifrån rådande
bestämmelser. Barnkonventionen stärker barnet i fokus och förskolan Gotland har med det
i det systematiska kvalitetsarbetet.
Barn- och elevhälsans kuratorer erbjuder alla rektorer att genomföra ett psykosocialt
program i grundskolans årskurs med huvudtemat Barnkonventionen. Målet med arbetet i
årskurs 2 är att göra eleverna inom Region Gotland medvetna om sina rättigheter och
samhällets skyddsnät.
Under vårterminen har rektorer och chefer tillsammans med medarbetare tittat på film,
olika utbildningsmaterial (främst från Barnombudsmannens hemsida) och fört dialog på
temat Barnkonventionen. Dessutom har rektorer och enhetschefer deltagit i SKRs
utbildningsinsats kring Barnkonventionen.

Ärendenr BUN 2020/5 Datum 2020-09-15

Bilagor: Volymer prognos BUN 2008, BUN sammanst per ro Delår 2 2020

39 (40)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

GVN § 79

GVN § 79
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Delårsrapport 2020:2 inklusive bilagor godkänns

Rådande Corona pandemin har präglat nämndens enheter under hela våren och
kommer även göra så under hösten. Den 17 mars togs beslut om att skolförlagd
utbildning inom gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan skulle bedrivas via
distans/fjärrundervisning. Beredskapen hos de enskilda enheterna var god vilket
bidrog till att nya rutiner och arbetssätt snabbt kunde tas fram, den digitala
kompetensen hos elever och personal har gynnats positivt. Den 15 juni meddelades
att det var möjligt att återgå till traditionell undervisning men med Corona
anpassningar. I pandemins fotspår kommer Wisbygymnasiet behöva se över
elevernas behov av kompensatorisk undervisning och psykosocialt stöd.
Som en del av krispaketet för Gotlands näringsliv togs initiativ att erbjuda
gymnasielever möjlighet att hämta varm eller kall lunchlåda hos restauranger och
matbutiker på ön. Initiativet blev väldigt uppskattat och pågick från den 14 april till
den 15 juni.
För att förhindra eventuell smittspridning genomfördes ett alternativt studentfirande
med bland annat ett utspring på Solrosenområdet med två stycket anhöriga per
student närvarande. Hela arrangemanget livesändes via helagotland.se
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen blir projektägare för
Finsamprojektet JobbSam 3.0. Projektstart sker hösten 2020 och har som inriktning
att skapa möjlighet till arbetsträning för individer som står långt från
arbetsmarknaden.
Folkhögskolan har genomfört en omfattande omorganisation efter beslutat besparing
om 3,5 miljoner kronor. Fyra olika verksamheter har avslutats och de administrativa
funktionerna liksom ledningsresurs har reducerats.
I samband med Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid små
symtom ökar sjukfrånvaro inom nämndens område, dock inte dramatiskt
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att informationen tas emot och ärendet återkommer till
nämnden i september samt att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka om
caféverksamheten på vuxenutbildningen strider mot konkurrenslagstiftningen

Forts.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

GVN § 79

Forts. GVN § 79
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström, HR-chef Eva Edin,
utbildningsdirektör Torsten Flemming.
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog delårsrapport 2020:2 godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2020:2
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1. Sammanfattning
Gymnasie- och vuxenutbildningens ekonomiska prognos för helåret 2020 baserad på
augusti månads utfall visar ett negativt resultat på drygt 5,3 miljoner kronor.
Nettokostnaden minskar för perioden med 2,6 miljoner kronor den procentuella
minskningen är 1,3 procent. Periodens resultat ökar från negativt 2,7 miljoner kronor till
positivt 6,4 miljoner kronor, en resultatförbättring med 9,1 miljoner kronor.
Prognosen för elevvolymer beräknas bli 9 elever färre i den kommunala gymnasieskolan
och hos andra huvudmän beräknas elevtalen öka med 4 elever.
Investeringsprognosen för året visar på balans.
Rådande Corona pandemin har präglat nämndens enheter under hela våren och kommer
även göra så under hösten. Den 17 mars togs beslut om att skolförlagd utbildning inom
gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan skulle bedrivas via
distans/fjärrundervisning. Beredskapen hos de enskilda enheterna var god vilket bidrog till
att nya rutiner och arbetssätt snabbt kunde tas fram, den digitala kompetensen hos elever
och personal har gynnats positivt. Den 15 juni meddelades att det var möjligt att återgå till
traditionell undervisning men med Corona anpassningar. I pandemins fotspår kommer
Wisbygymnasiet behöva se över elevernas behov av kompensatorisk undervisning och
psykosocialt stöd.
Som en del av krispaketet för Gotlands näringsliv togs initiativ att erbjuda gymnasielever
möjlighet att hämta varm eller kall lunchlåda hos restauranger och matbutiker på ön.
Initiativet blev väldigt uppskattat och pågick från den 14 april till den 15 juni.
För att förhindra eventuell smittspridning genomfördes ett alternativt studentfirande med
bland annat ett utspring på Solrosenområdet med två stycket anhöriga per student
närvarande. Hela arrangemanget livesändes via helagotland.se
Under våren 2020 genomfördes Skolinspektionens enkät på gymnasiet. Överlag är eleverna
på Wisbygymnasiet nöjda med sin skola. Den övergripande nöjdheten har ett indexvärde på
7,5 av 10, vilket är detsamma som år 2018. Wisbygymnasiet ligger över riksgenomsnittet på
nio av de 14 undersökta områdena i enkäten.
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Wisbygymnasiet tog under våren initiativ att tillsammans med Vuxenutbildningen erbjuda
personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Socialförvaltningen intensivkurser
för enklare vård- och omsorgsuppgifter. Detta för att avlasta befintlig personal och vid
behov fungera som en extra resurs.
Särskild utbildning för vuxna blev en del av komvux från 1 juli 2020. Det nya namnet är
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Det övergripande målet för komvux
kompletteras med två punkter från1 juli 2020. -Komvux ska ge en god grund för elevernas
fortsatta utbildning samt Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet.
Med anledning av den förmodade ökningen av arbetslösheten har det beslutats om flera
statsbidragssatsningar på regionalt yrkesvux/lärlingsvux. Utbudet av utbildningar har därför
setts över för att matcha statsbidragen.
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Regionstyrelsen beviljade extra pengar till feriejobb vilket gav 50 fler ungdomar feriejobb
under sommaren. Även Ungdomsenheten fick extra medel för att bedriva mer verksamhet
för unga.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen blir projektägare för Finsamprojektet Jobbsam 3.0.
Projektstart sker hösten 2020 och har som inriktning att skapa möjlighet till arbetsträning
för individer som står långt från arbetsmarknaden.
Folkhögskolan har genomfört en omfattande omorganisation efter beslutat besparing om
3,5 miljoner kronor. Fyra olika verksamheter har avslutats och de administrativa
funktionerna liksom ledningsresurs har reducerats.
I samband med Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid små
symtom ökar sjukfrånvaro inom nämndens område, dock inte dramatiskt.

2. Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Wisbygymnasiet

För att minska smittspridningstakten av covid-19 togs den 17 mars beslut om en övergång
från skolförlagd till fjärrundervisning för samtliga elever på Wisbygymnasiet. Skolledningen
hade redan i februari tagit fram en pandemiplan att arbeta efter vid en eventuell stängning.
Dagarna innan beslutet var kritiska på grund av eskalerande sjuktal. Sista eftermiddagen var
närmare 500 elever sjukanmälda på grund av direktiven att stanna hemma även vid små
symtom. Omedelbart efter övergången var frånvarotalen åter på normala nivåer.
På grund av distansundervisningen fick Wisbygymnasiets elever möjlighet att hämta lunch
hos restauranger och matbutiker på ön. Erbjudandet sträckte sig från den 14 april till den
15 juni och var en del av ett krispaket för Gotlands näringsliv.
För att förhindra eventuell smittspridning genomfördes ett alternativt studentfirande med
bland annat ett utspring på Solrosenområdet med två stycket anhöriga per student
närvarande. Hela arrangemanget livesändes via helagotland.se. Skolan planerar en
studenthögtid med fackeltåg till Wisby Strand under julledigheten.
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Vid utvärderingen i juni konstaterades att avsaknaden av en tydlig gräns mellan skola och
fritid skapade stress hos eleverna. Man konstaterade också att elevernas behov av
gemenskap behöver beaktas vid planeringen av undervisningen. Skolans goda tekniska
plattform visade sig vara av avgörande betydelse vid övergången till distans- och
fjärrundervisning.
I början av höstterminen kommer elevernas behov av kompensatorisk undervisning och
psykosocialt stöd att utredas och omhändertas. Distansundervisning gynnar en mindre
andel elever och det kan därför vara intressant att undersöka förutsättningarna för att
upprätta en permanent distansutbildning på något av de nationella programmen.
Wisbygymnasiet tog under våren initiativ att tillsammans med Vuxenutbildningen erbjuda
personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Socialförvaltningen intensivkurser
för enklare vård- och omsorgsuppgifter. Detta för att avlasta befintlig personal och vid
behov fungera som en extra resurs. Totalt utbildades 50 personer.
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Sedan augusti 2019 arbetar lärarna på två program under ett lokalt arbetstidsavtal som
tecknats mellan Region Gotland och Lärarförbundet. Intentionen med avtalet är att skapa
goda förutsättningar för samarbete i syfte att utveckla skolverksamheten med ökad
måluppfyllelse för eleverna och en förbättrad arbetsmiljö för lärarna. Parterna har kommit
överens om att förlänga avtalet till halvårsskiftet 2021.
2.2 Vuxenutbildningen

Besparingarna och konsekvenserna på Vuxenutbildningens verksamhet präglade de första
tre månaderna. Till viss del kommer underskottet balanseras upp av de statliga satsningarna
på grund av pandemin.
Från den 18 mars till 15 juni har all undervisning bedrivits på distans i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendation. Vissa undantag har gjorts för praktiska moment
och elever i behov av stöd. Detta har inneburit en mycket stor omställning för såväl elever,
medarbetare och skolledning.
I samarbete med Wisbygymnasiet, SOF och HSF har Vuxenutbildning bedrivit en kort
utbildning med fokus på förberedelse för arbete inom vården (utifrån Socialstyrelsens
nationella riktlinjer).
Med anledning av den förmodade ökningen av arbetslösheten har det beslutats om flera
statsbidragssatsningar på regionalt yrkesvux/lärlingsvux. Utbudet av utbildningar har därför
setts över. I samarbete med SOF planeras det för utbildning mot
vårdbiträde/undersköterska med start i höst för 70 individer.
Särskild utbildning för vuxna blev en del av komvux från 1 juli 2020. Det nya namnet är
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.
Det övergripande målet för komvux kompletteras med två punkter från1 juli 2020.
 Komvux ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
 Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till
arbetslivet.
2.3 Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Mottagandet av anvisade flyktingar är fortfarande pausat och under perioden har ingen
mottagning skett, vilket medfört minskade intäkter från Migrationsverket.
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Utifrån rådande läge beslutade Regionstyrelsen om extra pengar till feriejobb för att 100
nya arbetstillfällen skulle kunna skapas, ett uppdrag som till viss del lyckades då 50 fler
ungdomar erbjöds feriejobb under sommaren. Även beslut gällande unga vuxna har tagits
och en verksamhet för att erbjuda stöd till unga upp till 25 år mot arbete eller studier har
påbörjats i juli och kommer pågå till årsskiftet.
Beslut har tagits att Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen blir projektägare för
Finsamprojektet Jobbsam 3.0. Projektstart sker hösten 2020 och har som inriktning att
skapa möjlighet till arbetsträning för individer som står långt från arbetsmarknaden.
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2.4 Folkhögskolan

Folkhögskolan har genomfört en omfattande omorganisation efter beslutat besparing om
3,5 miljoner kronor. Fyra olika verksamheter har avslutats och de administrativa
funktionerna har minskats ner, även ledning och utveckling har kraftigt reducerats. Denna
omställning har präglat delåret i betydande omfattning.
Coronapandemin med beslutade restriktioner och distansundervisning ökade arbetsbördan
för många medarbetare. Folkhögskolan beslutade att inte genomföra sommarterminen
eftersom det fanns reserestriktioner och risk för ökad smitta. Restaurangerna på de båda
enheterna tog inte emot externa gäster. Åtgärderna innebär ett betydande intäktsbortfall.
2.5 Ungdomsenheten

Utifrån Corona-pandemin har verksamheten fått ändra planerad verksamhet utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stora evenemang som kunde antas ta mer än
50 besökare har fått ställas in så som skolavslutnings evenemanget på Gutekällaren.
Verksamheten har noterat en ökning av besökande i och med att gymnasieskolan bedrivit
distansstudier. Utifrån Corona-pandemin har ungdomsenheten fått extra medel för att göra
mer verksamhet riktad till unga. Detta resulterade i dagkollo sammanlagt där 105 barn
kunde erbjudas plats, även en utökad uppsökande verksamhet kunde erbjudas.
Ungdomsenheten omorganiserades under våren och har numera en enhetschef istället för
två. Förändringen av ledningsstrukturen innebär att verksamheten måste ändra sin
organisation.
En ny HBTQIA+1 verksamhet, kallad True Colors Gotland har startats för unga mellan
13-19 år.
Ändrade vanor hos ungdomarna medverkar till att fältverksamhetens arbete behöver
förändras till att bedriva en mer effektiv uppsökande verksamhet utanför
ungdomsgårdarna.

3 Förväntad utveckling
3.1 Wisbygymnasiet

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

De resultatnyckeltal som publiceras i Öppna jämförelser på Kolada under vårterminen visar
att Wisbygymnasiets studieresultat ökat successivt sedan mätningen påbörjades år 2016,
(källa Kolada – öppna jämförelser). Flera nyckeltal ökar och inom sex av tio områden tillhör
skolan de 25% bästa i landet.
Samtliga gymnasieelever svarar årligen på en skolenkät. Syftet är att få en samlad bild över
elevernas syn på skolans pedagogiska och sociala miljö. Wisbygymnasiet har en positiv
trend och ligger över riksgenomsnittet på nio av de 14 undersöka områdena. Områden
inom vilka skolan får höga resultat är tillit till elevens förmåga, anpassningar efter elevens
behov, argumentation och kritiskt tänkande, grundläggande värden på skolan samt
trygghet. De främsta utvecklingsområdena enligt eleverna är stimulans, delaktighet och
inflytande samt ordningsregler.

1

Ett paraplybegrepp för personer som avviker från samhällets normer rörande sexualitet eller könsidentitet.
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Introduktionsprogrammen (IM) ger obehöriga elever möjlighet att komma in på ett
nationellt program alternativt göra eleverna anställningsbara. Inför läsåret 2020/21
genomförs en omorganisation på yrkesintroduktion för att underlätta etablering på
arbetsmarknaden eller leda till vidare studier på ett yrkesprogram. På individuellt alternativ
inrättas en ny inriktning med hög studietakt.
3.2 Vuxenutbildningen

En konsekvens av stigande arbetslöshet är att efterfrågan och behov av samtliga av
Vuxenutbildningens utbildningar kommer att öka ytterligare, detta i kombination med att
Komvux övergripande mål har kompletterats från 1 juli 2020.
Antalet sfi-elever har fortsatt att öka och just nu finns inte något som tyder på en
minskning. Om fler gotlänningar studerar på distans kommer trycket på exempelvis
tentamensservice att öka. Flera av eleverna har studiesvårigheter vilket även innebär att
pedagogiskt stöd förutspås att öka, liksom trycket på studie- och yrkesvägledning.
Då ansvaret för särskild utbildning för vuxna nu flyttas från den gemensamma
särskoleorganisationen samt att uppdraget även förändras kommer även detta bidra till
Vuxenutbildningens verksamhet kommer att växa utifrån målgruppens behov.
Det finns ett antal statliga utredningar i närtid som berör och kommer påverka
Vuxenutbildningen, som exempel kan nämnas, ”På väg – mot stärkt kvalitet och
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA-utredningen)
samt Planering och dimensionering av gymnasial utbildning.”
Vuxenutbildningen har ett valideringsuppdrag som framöver kommer bli alltmer viktigt.
En pilot är påbörjad i samarbete med andra förvaltningar.
Ett ökat behov av yrkesutbildning förväntas utifrån den ökade arbetslösheten men också
utifrån yrkesväxling och förändrat arbetsliv. Kombinationsutbildningar inom yrkesvux och
lärlingsvux ökar stadigt och det finns en stor efterfrågan hos målgruppen som är svenska
som andraspråkselever.
De statliga satsningarna på yrkeshögskola kommer sannolikt även ge effekt på Gotland,
troligen är det satellit-ortsutbildningarna som kommer att öka mest. En ny YH-ansökan är
under framskrivning och verksamheten ser även över möjligheterna till att anordna
fristående kurser på YH-nivå.
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3.3 Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Mottagandet av nyanlända kommer ta fart i september. Länstalet för 2020 är inte förändrat
(67) vilket kommer att innebära en ökad arbetsbelastning inom verksamheten under
hösten. Troligtvis kommer det bli ett ökat tryck på studie- och yrkesvägledning för vuxna
som effekt av den arbetslöshet som pandemin har orsakat.
Vidare kommer det råda ett fortsatt fokus på unga vuxna som varken arbetar eller studerar,
då denna målgrupp utifrån verkningarna av Covid-19 har det än svårare att nå
arbetsmarknaden. Verksamheten har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om
extramedel för unga i arbete som innebär att unga inom det kommunala aktivitetsansvaret
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eller som under våren 2020 avslutat sina gymnasiestudier kan erbjudas arbete internt inom
regionens egna verksamheter upp till max 4 månader.
Under hösten skall Jobbsam3.0 etableras inom enheten och detta kommer innebära ett
förändrat arbetssätt, i form av mottagande och innehåll för individens räkning. Målet är att
skapa ett hållbart och kvalitativt arbetssätt som ger resultat i form av att fler når eller
närmar sig arbete och studier.
3.4 Folkhögskolan

Folkhögskolan kommer att fortsätta utveckla verksamheten men kan tvingas göra en del
inskränkningar eftersom säljfunktioner och ledningsfunktioner är kraftigt
reducerade. Söktrycket inför höstterminen är gott och folkhögskolan planerar att starta en
vård och omsorgsutbildning under hösten, samt en studiemotiverande Folkhögskolekurs i
samarbete med AF. Sommarterminen inför 2021 är redan under planering.
3.5 Ungdomsenheten

Till hösten planeras det för samma öppettider som andra år och att ställa om verksamheter
så att anpassning sker utifrån smittsynpunkt. Under hösten startar enhetens nya
uppsökande arbete där personal förts över från fältverksamhet till verksamheterna
ungdomsgårdarna mitten och Puma ungdomsgård. Detta innebär att fler kommer att arbeta
med det uppdrag som fältfritidsledarna hade innan, men att man även arbetar med
traditionellt ungdomsgårdsarbete.
Under hösten kommer även arbetet med övrig ungdomstid att sjösättas. Det innebär att
enheten kommer att satsa mer på att jobba med planerad verksamhet för ungdomar på
andra tider och platser än under ordinarie öppettider på verksamheterna.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Här följer förvaltningens övergripande uppföljning och sammanfattning av de aktiviteter
som genomförts och som är kopplade till respektive måluppfyllelse.
4.1 Social hållbarhet
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För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
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1. att tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som ständigt
utvecklas och utvärderas
2. att verka för ett utökat samarbete mellan skolformer och andra aktörer inom
utbildning
Wisbygymnasiet har genomfört utbildning för all pedagogisk personal vid sex tillfällen i
tillgängliga lärmiljöer. Fokusområden har varit elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, språkstörning och särbegåvning utifrån det pedagogiska
perspektivet. Utbildningen leddes av skolans specialpedagogiska team.
Wisbygymnasiet samverkar med ett stort antal aktörer såväl internt inom Region
Gotland som externt. Under läsåret bildades en styrgrupp för programråden som består
av skolans ledning, Region Gotlands näringslivsstrateg samt företrädare för olika
branschorganisationer. Under året planeras också för ett utvidgat samarbete för all
personal inom gymnasiet och grundskolans högstadier kring ökad kunskap och förståelse
för respektive skolforms verksamhetsutmaningar i syfte att främja en god överlämning.
På grund av covid-19 flyttas aktiviteten till kommande läsår.
Vuxenutbildningen har kartlagt förutsättningar för lärande och pedagogiska miljöer.
En arbetsgrupp har vux-anpassat kartläggnings-materialet i dialog med SPSM. En
förstelärartjänst inom området "tillgängliga lärmiljöer" är tillsatt från augusti 2020. Olika
anpassningar av den fysiska miljön i verksamheten har gjorts.
För Vuxenutbildningen är ett samarbete med andra skolformer och andra aktörer inom
utbildning av största vikt. Samarbetet med gymnasiet sker framförallt avseende lokaler
men även gällande lärarresurser. I samarbete med Ungdomskraft är Vuxenutbildningen
en aktivitet för elever inskrivna på Introduktionsprogrammen. Samarbete med Hermods
och Yrkesakademin har intensifierats särskilt avseende kvalitetsuppföljning. Det finns ett
samarbete inom ramen för etableringsnätverket där bland annat folkhögskolan,
Arbetsförmedlingen samt andra utbildningsaktörer ingår. Pågår även ett samarbete med
förskoleverksamhet avseende barnskötarutbildning. Samordnaren för YH-utbildning har
goda kontakter med andra utbildningsaktörer såväl kommunala som privata avseende
yrkeshögskoleutbildningar.
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Arbetsmarknad- och Integrationsenheten är ej en skola med lärmiljöer däremot finns
verksamheter där vikten av tillgänglighet i information och miljöer är viktigt. Arbete sker
bland annat med tillgänglighet i form av information på flera språk, på lättläst svenska
samt bildstöd. Utbildning i motiverande samtal (MI) med förtydligande pedagogik skall
planeras för de arbetsgrupper där behov finns.
Inom enheten är studie- och yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA) organiserat vilket innebär att enheten har ett ständigt pågående samarbete inom
enheten och mellan olika skolformer - exempelvis med introduktionsprogrammen på
gymnasiet. Ett nystartat projekt kallat ”Gymnasiefixarna” har initierats under sommaren
av Ungdomskraft (KAA), där insatsen varit att hjälpa ungdomar med feriejobb på
gymnasiet. Verksamheten Vuxkomp har ett inarbetat samarbete med Vuxenutbildningen
och under hösten kommer två orienteringskurser starta i Vuxenutbildningens regi.
Mellan enheten och Vuxenutbildningen har samarbete påbörjats för att gynna
etableringen i arbetslivet för de som är nyanlända. Liknande samarbete med
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Folkhögskolan gällande orienteringskurser och SFI avses påbörjas under hösten 2020 för
att skapa en hållbar struktur av stöd för att få fler elever att fullfölja sina studier.
Folkhögskolan har erbjudit tillgängliga och attraktiva utbildningsplatser på allmännaoch särskilda kurser. Dessutom har skolan erbjudit en bra och trygg boendemiljö samt
utvecklat lärmiljöer och pedagogik som tagit hänsyn till individens behov. Folkhögskolan
har ett aktivt SYV-samarbete samt nära samarbete med Vuxenutbildningen och
Arbetsmarknad- och integrationsenheten.
Inom Ungdomsenheten kommer arbetet fortsätta med att stärka tillgängligheten.
Verksamhet för yngre barn har efterfrågats och kontakt har tagits med skolhälsovården
för ett framtida samarbete kring aktiviteter för unga 9-12 år. Verksamheten har sökt
utökat samarbete med olika skolor. Det är dock ett långsiktigt arbete vilket innebär att
verksamheten hoppas på att fler skolor ska planera in och avsätta tid för ett samarbete
med Ungdomsenheten.
Central förvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under perioden 2017–2020-03-27
genomfört ett särskilt projekt kring tillgängliga lärmiljöer. Fokus har varit att skolan ska
vara tillgänglig för alla och alla skall ges möjlighet att lyckas. Genom kartläggning och
analys utvecklas tillgängligheten pedagogiskt, socialt och fysiskt.
Tillgängliga lärmiljöer har lämnat sin slutrapport. Inom det systematiska kvalitetsarbetet
har avdelning stöd och utveckling central förvaltning gjort en uppföljning av
verksamheternas pågående arbete med tillgängliga lärmiljöer vilket sedan sammanställts
som en del av analysrapport VÅR 2020. I rapporterna lyfts flera viktiga delar fram som
förvaltningen behöver arbeta vidare med och vad verksamheterna behöver stöd inom.
Övergångar sker genom kontinuerligt förbättringsarbetet och under 2020 har den
centrala förvaltningen haft fokus på:
 Att bidra, stödja och skapa tydligare gemensamma rutiner för verksamheterna.
 Framtagande av övergripande elevhälsoplan för förvaltningen, där övergångar
ingår.
 Att medverka vid planering och genomförande av informations- och
utbildningsinsatser gällande övergångar. Till exempel möten mellan grundskola
och gymnasiet.
 Uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
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Barn- och elevhälsan

Utökad likvärdighet och samarbete mellan skolenheterna kan lättare uppnås genom
Barn- och elevhälsans hälsofrämjande utbudskatalog. Barn- och elevhälsans har
förtydligat sitt uppdrag och sitt tjänsteutbud.
Mål 2

Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Bedömning
I hög grad uppfyllt
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Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1. att utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och uppnå god arbetsmiljö
2. att arbeta med barn, elever, ungdomar, studerande och deltagarnas delaktighet,
integritet och jämställdhet
Wisbygymnasiets strategiska arbete för att främja välmående och en god arbetsmiljö
sker via elevhälsoteamens gemensamma aktivitetsplan. Här sätts effektmål, aktiviteter,
målgrupp och ansvariga. Under år 2020 har elevhälsoteamen ett särskilt uppdrag att
arbeta fram ett årshjul för att säkerställa systematik i det preventiva och hälsofrämjande
arbetet. Skolan arbetar också med att färdigställa en ny handlingsplan mot droger.
Inom Wisbygymnasiet genomsyrar jämställdhets- och integritetsfrågor hela skolans
verksamhet. Fokusområde under 2020 är att utveckla skolans kultur- och
värdegrundsarbete i syfte att säkerställa en trygg arbetsplats. Detta görs i samband med
implementering av ny lagstiftning kring kravet att alla elever ska ha en mentor som följer
dennes kunskapsutveckling och studiesituation. Mentors uppdrag är att bygga
förtroendefulla relationer genom regelbundna möten med mentorseleverna. En
handledning i form av en metodhandbok har tagits fram. Inför läsåret 2020 inrättas
dessutom två förstelärartjänster för att utveckla mentorsrollen.
På Vuxenutbildningen har en friskvårdsgrupp bildats. Det har getts möjlighet till att
delta i gemensamma gruppaktiviteter. Kurator har haft handledning med olika arbetslag
och även enskilda lärare som haft behov utifrån särskilda händelser (hot, suicid, dödsfall,
psykisk ohälsa etc). En föreläsning i ämnet suicidprevention har genomförts.
Vuxenutbildningen anlitade under 2019 stiftelsen Make Equal med syfte att genomlysa
likabehandlingsarbete inom fyra olika områden utifrån diskrimineringsgrunderna:
antagning, bedömning, studiemiljön samt möjligheten att förena studier och privatliv.
Under februari 2020 genomfördes en temavecka om mänskliga rättigheter som
likabehandlingsgruppen arrangerade. Workshop och lektionsobservationer har utförts
utifrån material som levererats från stiftelsen Make Equal. En förstelärartjänst har
inrättats med betyg och bedömning i digitala miljöer som fokus. En Värdegrund för
Vuxenutbildningen har tagits fram och finns tillgänglig i såväl lokaler som digitalt.
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Arbetsmarknad- och integrationsenheten arbetar med delaktighet och tillitsbaserat
ledarskap genom att skapa en organisation där medarbetare är delaktiga i
förändringsarbetet och vägen framåt. Arbete pågår med att se över sjukfrånvaro i syfte
att förbättra arbetsmiljön.
Genom utvärdering inom Arbetsmarknad- och integrationsenheten sker en uppföljning
av hur man upplever de tjänster enheten erbjuder sina deltagare. Denna typ av
utvärdering planeras öka och förbättras bland annat inom integrationsdelen men även
inom de arbetsmarknadsinsatser enheten bedriver. Viktig är också att planera för att ge
möjlighet till medskapande till de insatser enheten har i form av forumgrupp eller
referensgrupp av medborgare.
Folkhögskolan fortsätter arbete med värdegrund och skolans värdeord. Kontinuerligt
arbete med värdeorden i personalfortbildning såväl som på klassrumsnivå. Skolan
erbjuder friskvård på arbetstid.
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Folkhögskolan har fördjupat sitt arbete med likabehandlingsplanen. Detta sker genom
implementering och fortsatt arbete med planen. Skolan utvecklar lärmiljöer och
pedagogik som tar stor hänsyn till individens behov i nära dialog med deltagarna. Genom
att identifiera varje deltagares behov och utgå från det i lärandet så arbetar skolan aktivt
med att stärka deltagarnas självinsikt och självförtroende.
Ungdomsenheten kommer med hjälp av en arbetsgrupp ta fram en handlingsplan för
att utveckla hälsoarbetet på enheten. Ungdomsenheten kommer under hösten arbeta
med barnkonventionen.
Central förvaltning

Utifrån förvaltningens egna framtagna utvecklingsbehov och Skolinspektionens tillsyn på
huvudmannanivå under 2019 har central förvaltning bland annat arbetat med att
processen för anmälan och utredning av kränkande behandling är kartlagd, vilket är ett
viktigt arbete som har bidragit till att en e-tjänst för anmälning av kränkande behandling
är framtagen. Piloten för e-tjänsten lanserades under våren och har förenklat arbetet
både för rektorer och den centrala förvaltningen. Införs för alla för- och grundskolor
samt gymnasiet under hösttermin-20.
I samarbete med Barn- och elevhälsan och representanter från skolformerna pågår
arbetet med att ta fram en övergripande elevhälsoplan för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Syftet är att den ska vara ett stöd för rektorer och personal i
elevhälsoarbetet, samt säkra elevers rätt till likvärdig utbildning. Syftet är även att skapa
förståelse för att elevhälsoarbete inte bara är reserverat för Barn- och elevhälsan. Planen
ska ligga som en grund för skolornas lokala elevhälsoplan. Införande under 2021.
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Barn- och elevhälsan

Ett viktigt inslag för Barn- och elevhälsans arbete med att utveckla och öka kvalitet samt
likvärdighet är genom att satsa på att använda evidensbaserade hälsofrämjande metoder
och material. Barn- och elevhälsan har markant ökat sitt utbud i detta avseende.
Barn- och elevhälsan har arbetat med att utveckla samarbetet med socialtjänsten gällande
elever med hög frånvaro samt övertagit ansvaret för Skolfam/barn som av socialtjänsten
är familjehemsplacerade. Barn- och elevhälsan har deltagit i arbetet med förebyggande
policy mot att använda droger i samarbete med Mini Maria och socialtjänsten. Barn- och
elevhälsan har en dialog och ett gemensamt projektuppdrag med polis och Region
Gotland. Det finns ett samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) gällande
bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) återlämning till skolan från
BUP, med Barnhabiliteringen. Barn- och elevhälsan har också medverkat till ny
samverkansrutin med Logopedmottagningen samt har haft samverkansdialog med 1:a
linjen där samverkansrutin planeras att tas fram under hösten. Det finns ett behov av en
översyn av NPF samarbetet mellan skola och BUP. Barn- och elevhälsan har tagit
initiativ och gjort nationell omvärldsspaning samt skapat ett underlag med fokus på
tydlighet i lagmässigt uppdrag för användning i fortsatt arbete.
Mål 3
Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
Samhällsstörningar

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning
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Krisplanen används och har kommit extra väl till användning i samband med höjd
beredskap och kunskap kring coronapandemin. I samband med coronaarbetet har
information tagits fram på olika språk. Utbildningsinsats för chefer och
samverkansgrupper kring säkrare arbetssätt inom skolan har genomförts. Ett fortsatt
arbete behövs då viss avsaknad av fastställda rutiner har uppmärksammats.
Inom detta målområde finns ett kontinuerligt behov av att genomföra gemensamma
utbildningsinsatser. Övergripande handlingsplan(er) för förvaltningen bör arbetas fram.
Det är ett viktigt stöd för alla medarbetare. Samordning bör här ske med
säkerhetsansvariga inom förvaltning och region.
4.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt
i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa
idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt
kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra
näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och
en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att
utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål 4

Ökad befolkning i arbetsför ålder
Mål 5

Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland.
Mål 6

Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön

Bedömning
Följs ej upp
av GVN
Bedömning
Följs ej upp
av GVN

Bedömning
Delvis uppfyllt
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Central förvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens centrala verksamhet arbetar inte direkt med
bostadsförsörjningsfrågor. Däremot finns en indirekt delaktighet i samband med
planering, översyn, nyetablering och vid förändringar inom skolorganisation eftersom
tillgång till olika skolformer kan påverka medborgarna, samhället och bostadsplaneringen
inom regionen. Arbetet genomförs i samråd med politik, kommunledning och
verksamheter men även i samarbete med andra förvaltningar inom Region Gotland.
Samarbetet behöver kontinuerligt utvecklas. Utöver detta genomförs samråd med
medborgare om behovet finns.
Att förvaltningens verksamheter håller god kvalitet bidrar till att Gotland är en attraktiv
plats att bosätta sig på. Detta säkerställs och utvecklas kontinuerligt inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet och i samråd med politik, avdelningar och verksamheter.
4.3 Ekologisk hållbarhet
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Mål 7

Gotlands klimatavtryck minskar

Mål 8

Tillgång till vatten av god kvalité är långsiktigt säkrad

Delårsrapport 2
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Bedömning
Följs ej upp
av GVN
Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

Kunskap om tillgång till rent vatten ingår i undervisningen inom alla
skolformer. Fenomenalen science center genomför kontinuerligt olika
utbildningsinsatser där vattnets betydelse för människan har en viktig roll. Kranvatten
erbjuds alltid vid gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns ofta kylt
kranvatten tillgängligt.
UAF delar från och med 2020 ut Vasallens miljöstipendium. Detta görs årligen och inom
två kategorier; Miljöstipendium för undervisning, grundskola och gymnasium samt
elevstipendium inom gymnasiet.
Mål 9

Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

För de arbetar inom central förvaltning finns det möjligheter att låna elcyklar eller två
biogasbilar för att transportera sig. Vikten av god hälsa och motion lyfts i samband med
medarbetarsamtal.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Här följer förvaltningens övergripande uppföljning och sammanfattning av de aktiviteter
som genomförts och som är kopplade till respektive måluppfyllelse.
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05.1 God ekonomisk hushållning

Förvaltningen skall ha god ekonomisk hushållning och en långsiktigt hållbar ekonomi.
Verksamheterna ska ha god kvalitet och vara kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning
och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i
verksamheterna. Det innebär också krav på ständig prioritering, effektivisering och
förnyelse av verksamheten. Målen i verksamhetsperspektivet skall vara liktydiga med målen
för god ekonomisk hushållning. I följande delar redovisar förvaltningen arbetet inom
områdena kvalitet och medarbetare. Målområdet ekonomi, inom verksamhetsperspektivet,
redovisas inte här.
5.2 Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

13 (41)

Region Gotland
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål 10

Alla som nyttjar Region Gotland tjänster upplever att
det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet
inom regionen.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Central förvaltning

Utsedd samordnare för förvaltningen e-tjänster är placerad inom central förvaltning. Det
har bidragit till att det nu finns e god överblick över behov och de framsteg som görs. Flera
e-tjänster är framtagna och införda och det finns ett stort antal som väntar. Att utveckla etjänster på andra språk än svenska är ett fortsatt utvecklingsområde.
Under höstterminen 2020 startas en förstudie av lärplattformar. Förstudien ska omfatta
kartläggning av nuvarande plattformar med fördelar och nackdelar. Förstudiens
projektdirektiv är framtaget. Behovet av information och utbildning inom området
"Tillgänglighet via webb" har ytterligare uppmärksammats i samband med projektet
tillgängliga lärmiljöer. Riktlinjer finns, men är tyvärr inte tillräckligt väl kända inom alla
verksamheter.
Servicemätningen följs upp kontinuerligt varje år i samband med verksamhetsberättelse.
Sammanställning görs av central förvaltning och detta överförs, kommuniceras och
analyseras med förvaltningens olika skolformer och verksamheter för att uppmärksamma,
stödja och ta fram områden som behöver utvecklas och bibehållas. Detta presenteras även
för respektive nämnd.
Mål 11

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta

Bedömning
Delvis uppfyllt
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Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1. Att systematiskt arbeta med resultat utifrån: -elev- och kundenkäter. synpunkter o
klagomål, servicemätningar
2. att vara transparanta i processer med större tydlighet i kommunikationskanaler för att
stödja detta.
Wisbygymnasiet kommer ta fram en ny rutin för skolans systematiska kvalitetsarbete.
Rutinen innehåller bland annat indikatorer, årshjul, dokumentationsrutiner och ansvar.
Årshjulet består av aktiviteter kopplade till en process med fyra faser (undersökning,
analys, åtgärd och uppföljning), där utgångspunkten är de nationella styrdokumentens
mål. De två viktigaste underlagen är utfallet från elevenkäten i januari och
resultatsammanställningen i juni.
Wisbygymnasiet planerar en utbildningsinsats för skolans samverkansgrupp i syfte att
utveckla och tydliggöra gemensamma samarbetsformer. Skolans rektorsmeddelande
publiceras varje vecka till såväl elever som personal byter plattform och distribueras från
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och med 2020 fortlöpande via flera digitala system. En ny stående punkt på
arbetsplatsträffar är skolans årshjul och information om de processer som är igång eller
ska påbörjas.
Under våren 2020 genomfördes skolinspektionens enkät. Överlag är eleverna på
Wisbygymnasiet nöjda med sin skola. Den övergripande nöjdheten har ett indexvärde på
7,5 av 10, vilket är detsamma som år 2018. Wisbygymnasiet ligger något högre än riket.
Övergripande nöjdhet, gymnasieelever årskurs 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2016
2018
2020

WG
7.2
7.5

Samtliga gymnasium i riket
7.4
7.2

7.5

7.3

Källa: Skolinspektionens enkät
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Då Vuxenutbildningen har kontinuerlig antagning finns det vissa svårigheter med att
göra elevenkäter. Det nya administrativa systemet förenklar möjligheterna att förmedla
enkäter. En enkät har genomförts med de elever som studerar i egen regi kopplat till
Corona om hur de upplevt vårens plötsliga distansstudier. Hermods redovisar
elevenkäter i sin kvalitetsredovisning. Det genomförs även utvärderingar av respektive
lärare men även av samordnare för yrkesutbildningar. Synpunkter och klagomål hanteras
löpande. Beträffande servicemätningar brukar Vuxenutbildningen generellt ha goda
resultat. Då Vuxenutbildningen är en heterogen skolform/verksamhet och dessutom ett
Lärcentrum måste uppföljningarna ske i de olika delarna var för sig för att det ska vara
relevant och bidra till ökad kvalitet.
Vuxenutbildningen har ett årshjul avseende kommunikation. Under pandemin har det
varit extra viktigt att uppdaterad information finns tillgänglig. Då många av enhetens
elever inte har svenska som modersmål har instruktioner filmats och textats och i vissa
fall dubbats. Kommunikationen med medarbetarna om vilka beslut som fattats med
anledning av pandemin har även varit viktiga. Då personal inte kunnat samlas så har
digitala APT genomförts och rektor har även haft ett filmat inslag i varje nyhetsbrev till
personalen.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten har till viss del insatser som gör
utvärderingar men långt ifrån alla och planer finns att anlita en följeforskare för att kunna
följa upp i synnerhet etableringsarbetet i samhälle och arbetsliv på sikt.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten kommer stärka kommunikationen såväl internt
som externt av enhetens uppdrag och verksamheternas innehåll. En omfattande översyn
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av hemsida, intranät och andra kanaler behöver göras. Dessutom behövs en
undersökning om vilka moderna medier som är mest lämpliga att använda i syfte att nå
de unga.
Folkhögskolan skickar ut en enkät våren och en enkät under hösten till deltagare.
Därefter sker analyser och återkoppling. I uppdraget från staten finns delaktighet och
deltagarinflytande uttryckt som ett tydligt krav. Återkoppling sker i årsredovisningen. I
Aktivitetsplanen läggs relevanta aktiviteter in som utvärderas och följs upp systematiskt.
Ett tillitsbaserat förhållningssätt finns med utgångpunkt från folkbildningens fyra mål demokratiuppdraget, ge individer förutsättningar att påverka sin livssituation och
engagera sig i samhällsutvecklingen, utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån
samt öka intresset för och delaktighet i kulturlivet.
Folkhögskolan har genomfört en tillgänglighetsanpassning av hemsidan under året.
Skolan använder olika Yammergrupper2 för att kommunicera och informera. För den
externa kommunikationen används Facebook, Instagram och den egna hemsidan. Stor
vikt läggs vid transparens och öppenhet i den interna kommunikationen.
Folkhögskolans årliga vårenkät visar att eleverna är fortsatt mycket nöjda med
folkhögskolans verksamhet. Upplevelsen av folkhögskolans utifrån statens syfte har ökat
från 54 indexpoäng år 2019 till 56 indexpoäng år 2020. Den övergripande nöjdheten har
ökat med 6,7 indexpoäng, från 73 till 79,7.
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Källa: Förvaltningens egen enkät.

Ungdomsenheten har arbetat med verksamhetens förra besökarenkät och detta
resulterade i nya öppettider och nya fokusområden (hbtq+, hälsa och välmående). Nästa
besökarenkät är planerad till 2021.
Ungdomsenhetens policydokument och måldokument ska vara uppdaterade och
genomarbetade samt kända av all personal, besökare och deras föräldrar. Under hösten
2

Yammer är ett socialt nätverk-verktyg för att öppet ta kontakt och engagera medarbetare i hela organisationen
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kommer en presentation ske för nämnden och därefter kommer dokumenten läggas på
hemsidan.
Central förvaltning

Förvaltningen ansvarar för att ett stort antal enkäter sammanställs, genomförs och även
utvecklas. Följer till exempel upp enkäter från Skolinspektionen och egna framtagna
enkäter. Enkäterna genomförs av medarbetare, elever, vårdnadshavare. Resultat
rapporteras och analyseras inom det systematiska kvalitetsarbetet, till nämnder,
förvaltningsledning och berörda verksamheter.
Synpunkter och klagomål besvaras och följs upp vilka rapporteras till nämnden
kontinuerligt. Sammanställningar, analyser och förbättringsområden tas fram både
centralt och i samråd med berörd verksamhet.
I arbetet med Analysrapport VÅR 2020 så framkom det att skolledare/chefer önskar
ökad transparens och större tydlighet när det gäller processer inom förvaltningen. Bättre
framhållning och ökad tydlighet när det gäller kommunikation lyfts också fram som
viktiga delar att utveckla.
Mål 12

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation
och förnyelsesprång

Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1. att arbeta enligt "Handlingsplan digitalisering 2017-2022
2. att verksamheterna ska arbeta med utveckling genom att ta stöd i det systematiska
kvalitetsarbetes processer och synliggöra den utveckling som sker.
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Wisbygymnasiets strategi kring digitalisering kan sammanfattas i två huvuddelar:
Första delen är tillgänglighet av digitala system, verktyg och teknisk support.
Upphandling av klienthanteringssystemet Intune i syfte att ge mer effektiv hantering av
mobila enheter. Inköp av nya läromedel sker så långt det är möjligt i digital form.
Exam.net upphandlas och implementeras för att kunna genomföra digitala prov utan risk
för fusk. Skolfederationen används som gemensam inloggning till läromedel och skolans
IT-tjänster. En datasal med kraftfulla stationära datorer etableras för att bl.a. kunna
producera film. En mobilapp används under det arbetsförlagda lärandet på samtliga
yrkesprogram.
Andra delen är utvecklingen av medarbetarnas pedagogik och elevernas digitala lärande.
Digital kompetens är ett lönekriterie och beaktas vid nyanställning. En grundläggande
digital standard för medarbetare har upprättats. Krav ställs på att medarbetarna ska
arbeta på ett likartat sätt med skolans lärplattform. Vid flera tillfällen under ht-20
genomförs utbildningsinsatser för personalen i OneNote, SharePoint och Teams. Utifrån
varje ämne har en plan skapats för att säkerställa att samtliga elever förvärvar
grundläggande digital kompetens. Digitalisering utgör en fast punkt i dagordningen på
yrkesutbildningarnas programrådsmöten.
Wisbygymnasiet arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete på många sätt, bland annat
kan nämnas:
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Skolans grundläggande kunskapsuppdrag. Analys av betygsutfall och resultat på
nationella prov.
Elevhälsa. Analys av kränkningar/trakasserier och elevernas hälsa.
Elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Analys av eleverna upplevelse av
sin studiesituation.
Arbetsplatsförlagt lärande. Analys av arbets- och skolförlagd apl samt
handledarutbildningar.

Vuxenutbildningen har samtliga försteläraruppdrag digitaliseringen som bas.
Pedagoger förväntas ha en grundläggande digital kompetens och digitalisering finns med
som ett lönekriterie. Nya medarbetare introduceras av IT-pedagog. Alla lärare ska vara
certifierade Apple teacher. Kompetenshöjande insatser sker kontinuerligt. Alla elever på
sfi och grundläggande svenska som andraspråk får låna en iPad under sin studietid.
Verksamheten deltar i ett ifous-program: Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med
fjärr-och distansundervisning vilket gett en "spridningseffekt" inte minst under Coronapandemin då all undervisning övergick till distans. Vuxenutbildningens lärare använder
Its Learning som lärplattform och de ilitterata eleverna på sfi använder showbie3.
Arbete pågår med att överföra blanketter till e-tjänsterna. Tieto Education har
implementerats under våren 2020. Vuxenutbildningen Gotland har blivit tillfrågade att
vara exempelskola för Apple utifrån att verksamheten ligger i "framkant" avseende
digitalisering.
Vuxenutbildningen utvecklar uppföljning av resultat genom att nyttja det nya
skoladministrativa systemet. En enkät avseende tillgängliga lärmiljöer har genomförts.
Genomlysning av likabehandlingsarbetet med hjälp av en stiftelse, Make Equal, har
genomförts och några av metoderna har testats. Skolstängningen har dessvärre försvårat
detta arbete då det bygger på elevmedverkan. Under våren har enkäter skickats till både
elever och undervisande personal avseende hur coronapandemin påverkat deras studier
respektive arbetssituation. Utifrån det resultat som har framkommit har skolledningen
fattat vissa princip-beslut inför höstens undervisning som till viss del även den kommer
att bedrivas på distans.
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Arbetsmarknad- och integrationsenheten har genom utbildningsinsatser både på
grupp och individnivå skapat en ökad förståelse för det mer digitala arbetssätt som
verksamheten behöver för att kunna utvecklas. Översyn av digitala arbetsverktyg och
utrustning sker ständigt för att kunna vara i god fas för att möta de digitala arbetssätt
som krävs. Vidare sker en översyn av verksamhetssystem som kan användas i samarbete
med bland annat socialförvaltningen, liknande 1177.se. Enheten kommer under hösten
delta i ett pilotprojekt kring säker digital kommunikation i samverkan med
Arbetsförmedlingen, detta initieras av regionstyrelseförvaltningen.
Folkhögskolan genomför utbildning i digitala verktyg kontinuerligt och ibland med
särskilt fokus på speciella digitala verktyg. En lokalt anpassad plan för ökad digitalisering
har under de senaste åren varit vägledande. Under våren skedde en snabb utveckling då
folkhögskolan på en dag gick från en undervisningsform som bygger på det fysiska mötet
3

Showbie är en digital plattform speciellt framtagen för Ipad
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mellan människor som en central del i pedagogiken, till distansstudier. Personalens
förmåga att ta till sig en digitalt baserad undervisningsform är imponerande.
På Folkhögskolan genomförs processkartläggning av aktiviteter i verksamheten bland
annat genom kartläggning, analys och förändring av fakturahanteringen och
antagningsförfarandet mm. Analyser av deltagarenkäter och medarbetarundersökningen
utgör viktiga delar för det ständigt pågående förbättringsarbetet/kvalitetsarbetet.
Ungdomsenheten arbetar med ungdomarnas "fria" tid, vilket innebär fokus på
nyfikenhet. Gaming och E-sport är en stor fritidssysselsättning som enheten arbetar med
för att ge möjlighet för besökare att utvecklas. Detta görs genom att erbjuda gamling
arenor. I nuläget finns tillgång till en arena men under året kommer det planeras för
möjlighet i ytterligare fyra verksamheter. Arbetet sker med att utveckla personalens
digitala kompetens, vilket resulterat i två utbildningstillfällen med Office 365. Under året
har ett LAN genomförts men önskan var att erbjuda fler, men Covid-19 bromsade detta.
Det planeras för att under höstlovet och under jullovet erbjuda LAN tillsammans med
ett spel-tournament. Det har även startats en digital och analog makers-space på Fenix
ungkulturhus.
Ungdomsenheten har påbörjat ett arbete med att ta fram enkäter för att undersöka
varför vissa ungdomar inte besöker verksamheten.
Central förvaltning

Arbetet med förvaltningens handlingsplan digitalisering pågår. För närvarande pågår
även arbete med översyn, uppdatering, förtydligande och förankring av handlingsplanen.
Förvaltningen har ett arbete att göra för att kartlägga nuvarande kostnader inom
digitaliseringen och de verktyg som används. Vilka anses vara de mest lämpade
pedagogiska verktygen och vad skall vara avgörande för vägvalen framöver.
Utifrån GDPR (General Data Protection Regulation) arbetar förvaltningen systematiskt
med att kartlägga system, applikationer och avtal. I arbetet ingår det även att informera
medarbetare om hur personuppgifter skall hanteras på ett korrekt sätt. Region Gotland
behöver här ha ett gemensamt förhållningssätt och arbeta förvaltningsövergripande för
att tillsammans skapa säkra lagringsytor och tryggare medarbetare.
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Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra tillgänglighetsarbetet och möjlighet att
komma i kontakt med förvaltningens olika delar. Vid brister i tillgänglighet görs
uppföljningar. God och kontinuerlig dialog med regionupplysningen ingår. Central
förvaltning samråder med verksamheter i arbetet, föreslår åtgärder och är ett stöd.
Från och med mars 2020 har digitaliseringens olika områden hamnat än mer i fokus med
anledning av coronaviruset. Fler ser betydelsen av system och infrastruktur, av
tillgängliga stödfunktioner och att kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt
för att lära sig ny teknik och alternativa arbetsmetoder.
Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska uppdraget, dels
inom olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa mer effektiva
processer. För organisationens framtida kompetens och utveckling är det kollegiala
lärandet och samarbetet mellan personal en av de viktigaste ingredienserna. Vi kan ta
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stora steg i den digitala utvecklingen om vi planerar för att göra en investering i den egna
utvecklingen och in i framtiden.
Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan har infört ett digitaliserat system för hälsosamtal. Resultaten är nu
lättare att följa upp, vilket gör dem lättare att analysera. Det gäller både på
operativ/skolnivå och strategisk/Gotlandsnivå för att förbättra och förebygga elevernas
mående, hälsa och skolgång.
Barn- och elevhälsan har startat ett projekt för att införa nationell patientöversikt (NPÖ),
som innebär ökad patientsäkerhet, effektivare processer och ökad kvalitet för
elever/vårdnadshavare som har pågående kontakter både i elevhälsa samt hälso- och
sjukvård. Projektet sker i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens digitaliseringsgrupp och
regionstyrelseförvaltningens verksamhetsledare för e-hälsa.
5.3 Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål 13

Bedömning

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

I hög grad uppfyllt

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1. Genomföra de aktiviteter som kan hänföras till pågående översyn av den
gemensamma organisationskulturen inom Region Gotland och som förväntas
föreslås för att nå ett nytt läge, utifrån en önskad tillitsbaserad kultur.
2. Skapa tydliga ramar där det tillåts att vara kreativ. Förmedla budskapet att det är
tillåtet att misslyckas till förmån för att pröva ex. nya undervisningsmetoder.
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Wisbygymnasiet har genomfört en ledarskapsutbildning med "Lärarfortbildning" för
samtliga programansvariga. Detta med syfte att lyfta såväl den enskilde medarbetaren
som gruppens kunskaper kring ledarskap och rollen som kulturbärare inom
organisationen. Även skolans ledning deltar under utbildningen.
På Wisbygymnasiet träffar de biträdande rektorer varje vecka personalen på respektive
program för att leda utvecklingsarbetet. Samtalen utgår från tre frågor: "Vad har vi gjort",
"Vad kan vi lära av det" och "Hur går vi vidare". Dessa syftar till att uppmuntra
medarbetare att utveckla nya arbetssätt. Genom organiserade auskultationer får
lärargruppen del av kollegors undervisningsformer vilket stärker "dela"- kulturen.
Inom vuxenutbildningen har APT och studiedagar inte kunnat genomföras som
planerat under 2020 då planen var att ha "Ett Region Gotland" som ett tema. Sedan i
mars har fokus varit pandemin och distansundervisningen. Vuxenutbildningen har sedan
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tidigare ett dialogbaserat arbetssätt och arbetar ofta med arbetsgrupper för att skapa
samsyn och delaktighet.
Vuxenutbildningen arbetar för att skapa ett tillåtande klimat på arbetsplatsen, där det
kollegiala lärandet är oerhört viktigt. Under drygt ett år har lärarna på gymnasienivå testat
en ny undervisningsform, flex, och en rutin för hur denna undervisning ska genomföras
har tagits fram. Vuxenutbildningen är en "kreativ" skolform där medarbetarna
uppmuntras att testa nytt med budskapet att det är ok att misslyckas! Under pandemin
har alla yrkeskategorier blivit tvungna att tänka om och tänka nytt.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten har arbetat med att öka förståelsen för det
egna uppdraget i sammanhang/samklang med andras uppdrag för ett Region Gotland.
Genom planerad information på APT kring hur Region Gotland är uppbyggd ges en
ökad förståelse om helheten.
Under våren har Arbetsmarknad- och integrationsenheten arbetat strukturerat och
fokuserat med att medarbetarna bildat sig en uppfattning om sitt uppdrag, vilka ramar
som finns, vilka samarbeten som görs och vilka utmaningar som finns framåt. Arbetet
har skett i flera olika steg, bland annat i olika tvärgrupper och diskussionsforum.
För Folkhögskolan har tillitsbaserad ledning och styrning sedan länge varit grunden för
ledarskapet på Gotlands folkhögskola. Det tillämpas i det dagliga umgänget, löpande
samtalen och i medarbetarsamtalen. Vikten av parallellärande, då ledningens
förhållningssätt återspeglas på alla nivåer, är en viktig komponent för att uppnå och
upprätthålla tillit på alla nivåer.
Ungdomsenheten har infört en ny roll - samordnare, vilket innebär att inflytande och
struktur inom enheten blir tydligare. Gemensamma APT för all personal bidrar till att alla
hör samma sak samtidigt.
Ungdomsenheten har infört fler arbetsgrupper där personalen själva kan bestämma och
styra utvecklingen utifrån uppdrag. Enheten arbetar med att ta fram arbetsplaner och
styrdokument, detta för att personalen ska få en ökad tydligheten i sitt arbete.
Central förvaltning
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UAF har i arbetet med Analysrapport VÅR 2020 fokuserat på tillitsbaserat ledarskap och
kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet samt tillgängliga lärmiljöer.
Kvalitetsuppföljningssamtal har genomförts med samtliga chefer inom förvaltningen och
det har resulterat i ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Fokusområden under
2020–2021 är tillitsbaserat ledarskap, kommunikation och information, systematiskt
kvalitetsarbete samt tillgängliga lärmiljöer.
Det är mycket viktigt att rektorer/chefer och medarbetare får tydlig och kontinuerlig
information från förvaltningsledningen. Informationen behöver vara lättillgänglig och
kommunikationsvägarna väl kända. Förvaltningsledningen behöver se över
kommunikationsvägarna för att uppnå ökad tillgänglighet.
Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan har arbetat med Region Gotlands värdegrund och gemensamt tagit
fram prioriterade kopplade aktiviteter. Nästa steg är en avdelningsgemensam bokcirkel
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med diskussionsunderlag på APT som facklig samverkan medverkar i att ta fram. Temat
är organizational behavior management/verktyg för bra relationer/teambuilding.

Mål 14
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1 att genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s kompetensförsörjningsplan
2 att utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar
Central förvaltning

Region Gotland, liksom övriga Sverige, står inför en nationell brist på lärare. Enligt
Skolverkets prognos beräknas antalet saknade legitimerade lärare till cirka 45 000 år 2033.
På Gotland beräknas rekryteringsbehovet vara cirka 440 lärare fram till 2023, lärare i
förskola och fritidshem inräknat. Förvaltningen arbetar brett på flera olika fronter för att
möta kompetensförsörjningsutmaningen. Arbetet beskrivs i den strategiska
kompetensförsörjningsplanen, som också innefattar de årliga aktiviteterna. Vissa
aktiviteter är verksamhetsövergripande och andra är mer verksamhetsanpassade. Bland
de övergripande aktiviteterna finns flera inom området "attraktiv arbetsgivare", där fokus
under våren varit lärares arbetsmiljö och lönebildning.
Wisbygymnasiet arbetar systematiskt med att identifiera och formulera strategier för att
möta utmaningar beträffande kompetensförsörjning. De personalkategorier som är
svårast att rekrytera är yrkeslärare, ämneslärare och skolledare. Tre exempel på aktiviteter
som genomförs för att främja kompetensförsörjningen är: Marknadsföring av lediga
tjänster via sociala medier, större annonskampanjer och film; Överenskommelser i
samband med anställningen angående utbildning till behörighet; Ett års obligatorisk
professionshandledning för nyanställda.
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På Wisbygymnasiet har varje ämne en egen plan för utveckling av samverkan mellan
skola och arbetsliv.
Vuxenutbildningen arbetar aktivt med att marknadsföra Vuxenutbildningen både som
skola men även som arbetsplats, bland annat genom den egna Facebook-sidan. Fler
förstelärartjänster har skapats med syfte att erbjuda lärare utveckling i sin karriär. Det
erbjuds kompletterande lärarutbildning för yrkeslärare. Vuxenutbildningen erbjuder
utbildning av outbildade barnskötare i likhet med det samarbete som gjort med SOF
beträffande utbildning/validering till vårdbiträde och undersköterska.
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Arbetsmarknad- och integrationsenheten har deltagit i NORMAs arbete kring
breddad rekrytering där OSA och Extratjänster, men även arbetet med unga vuxna kan
komma att spela en stor del i. Två studie- och yrkesvägledare deltar i
ambassadörsnätverket som förvaltningen startat. Feriejobb är en första etablering i
välfärdsyrkena, vilket ger en bild av vad man kan förvänta sig av ett yrkesliv inom
regionen och inspireras till sökande mot olika välfärdsyrken senare i livet.
Enheten har utifrån deltagande i projektet Kompetenta Gotland bidragit med att
förbättra arbetet med Skola-Arbetsliv, via kompetenshöjande insatser och framtagande
av material. Vidare arbetar enheten genom studie- och yrkesvägledningen från
grundskola till vuxenutbildning med dessa frågor. Den studie- och yrkesmässa som
organiseras av enheten är viktig för att öka kunskaperna om kopplingen mellan skola och
arbetsliv för elever i grundskolan men även för Gotland som helhet.
Folkhögskolan skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att slå vakt om en platt
organisation med tydliga delegationer och arbeta på ett sådant sätt att medarbetarna är
nöjda. Verksamheten är representerade i Kompetensplattformen och följer de riktlinjer
som gäller vid rekryteringar.
Folkhögskolan utvecklar samarbete med företag och branscher relaterade till de olika
linjerna genom att dessa verkar i nära samarbete med olika branscher. Det finns ett nära
samarbete med Arbetsförmedlingen för rekrytering av deltagare från prioriterade
grupper.
Inom Ungdomsenheten finns en egen rekryteringsgrupp som arbetar med frågor kring
rekrytering. Under hösten kommer enheten att åka på turné till folkhögskolor i Sverige
som utbildar socialpedagoger och fritidsledare, och berätta om enhetens arbete och vad
som gör den unik. Resultatet av detta blir förhoppningsvis att fler väljer att göra praktik
på Gotland och i förlängning söka jobb i Ungdomsenheten. Två medarbetare från
enheten ingår i UAFs ambassadörsgrupp.
Ungdomsenheten har ett givande samarbete med Gotlands folkhögskolas
socialpedagogutbildning, där Ungdomsenheten undervisar, och Folkhögskolan i sin tur
använder ungdomsgårdar för praktik och fältstudier.
Mål 15

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Bedömning

Delvis uppfyllt
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Central förvaltning

På övergripande nivå har det riktade arbetsmiljöarbetet främst rört lärares arbetsmiljö
och arbetet i den särskilda arbetsgrupp som bildats med deltagande av fack och
skolformschefer. Arbetet resulterade under våren i en handlingsplan med aktiviteter per
skolform, varav flera är gemensamma. Aktiviteterna handlar bl a om alternativa
kompetenser, ökad grundbemanning för minskat vikariebehov och mötesformer. Det
senare kommer att kopplas ihop med det nyligen avslutade PRIO-arbetet, där
erfarenheterna gällande mötesformer och strukturer passar väl ihop med
arbetsmiljöarbetet inom skolan.
Barn- och elevhälsan
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Barn- och elevhälsan har bildat en arbetsgrupp med representation från facklig
samverkan som tar fram friskvårds- och personalaktiviteter. Vårens pandemi-situation
gjorde att de planerade aktiviteterna inte realiserades.

6. Väsentliga personalförhållanden
Pandemi

Pandemin har påverkat arbetsmiljön på många av förvaltningen arbetsplatser. Framförallt
har många chefer fått hantera uttryck för oro hos enskilda medarbetare. Arbetsplatserna
har gjort risk- och konsekvensanalyser för att hitta möjligheter att minska smittspridning
och oro, med verksamhetsanpassade åtgärder. Den mest genomgripande åtgärden innebar
en övergång till fjärrundervisning inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Veckovisa
möten med den centrala samverkansgruppen med anledning av pandemin har bidragit till
att förvaltningsledningen har kunnat fånga upp signaler från verksamheten, med
samverkansgruppen som ett diskussionsforum om lämpliga åtgärder. Sjukfrånvaron
förorsakad av pandemin och rädslan för smittspridning i samband med byten av personal
då vikarier kommer in, har också väckt frågor om bemanning och arbetssätt för ett minskat
behov av vikarier.
Lönebildning
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Inför löneöversynen 2020 fick GVN extra tillskott för lönesatsningar på yrkesgrupper med
obalanser kopplade till jämställdhet och till bristyrken. Inom GVN:s ansvarsområde gjordes
de särskilda satsningarna på samtliga lärargrupper samt på skolledarkollektivet utifrån
perspektivet brist. Inom hela förvaltningen var löneutfallet för dessa grupper totalt 3,23%, i
förhållande till 2,50% som var det beräknade ökningsutrymmet för regionens samtliga
förvaltningar. Satsningarna har inneburit att medianvärdena har närmat sig riket, men det är
viktigt att fortsätta satsa för lönenivåer som kan matcha marknaden.
Under vårens många rekryteringar av nya lärare inför läsåret 20/21 blev det uppenbart att
det blir allt svårare att tillmötesgå förväntningar på lönenivåer vid nyrekryteringar,
framförallt då det gäller sökande från fastlandet. Lönerna pressas uppåt vilket påverkar den
inre balansen där egna erfarna lärare hamnar ”för lågt” i jämförelse. Att hålla kvar vid
tidigare nivåer innebär att verksamheten riskerar att inte kunna nyrekrytera lärare och det är
inte ett alternativ. Lönefrågan har också ytterligare försvårat möjligheten att rekrytera
skolledare, framförallt biträdande rektorer, där lönenivåerna hamnar i närheten av
lönenivåer förstelärare inom förvaltningen får idag.
Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet har under flera år såväl låga sjuktal som låg omsättning av personal. Inför
höstterminen 2020 är behovet att rekrytera pedagogisk personal mindre än tidigare år. Med
anledning av att distansundervisning upphör behöver frågor kring riskgrupper hanteras
enligt nya rutiner.
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Vuxenutbildningen

Pandemins påverkan: Ökad belastning på skolledning med att planera om hela
verksamheten såväl utförandet samt rutiner och kommunikation rörande dessa. Pedagogisk
personal har snabbt fått lägga om undervisningen till distans.
Kommunikationen mellan personal och skolledning har i första hand varit digital, men
vissa fysiska möten har skett med färre antal deltagare. De medarbetare som haft symtom
eller av personliga skäl inte haft möjlighet att närvara har deltagit digitalt.
En checklista för distansarbete togs fram av skolledningen i ett tidigt skede med syfte att
motverka arbetsmiljöproblem samt ta arbetsgivaransvar. Vissa av verksamheterna såsom
café-verksamheten har fått en minskad arbetsbelastning.
Rekrytering av vård- och omsorgslärare samt bygglärare är en följd av äldreomsorgslyftet
samt byggnadsvårdsutbildningen som är en följd av utökning av utbud. Eventuellt kan även
gymnasielärarna inom de teoretiska ämnen behöva förstärkas då fler elever söker sig till
behörighetsgivande kurser.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Anpassningar av arbetsmiljön på Medborgarplatsen har gjorts för att minska smittorisken,
men bemanningen har varit oförändrad. Medarbetarna vid medborgarplatsen har inte
kunnat arbeta hemifrån då deras arbete går ut på att lotsa och stödja nyanlända i olika
frågor, såsom blanketter från myndigheter med mera.
Samtliga studie- och yrkesvägledare på gymnasiet har till stor del jobbat hemifrån. Övriga
har främst funnits på sina arbetsplatser men då det varit möjligt arbetat hemifrån.
De flesta möten har genomförts via nätet, gruppmöten såväl som större arbetsplatsträffar. I
några fall har semesterönskemål inte kunnat tillgodoses och anpassningar har gjorts för att
verksamheterna skall fungera så väl som möjligt.
I vissa verksamheter har sjukfrånvaron varit påtaglig. Arbetsbelastningen har varit
varierande men överlag ganska hög för flera av verksamheterna och har följts upp av
ledningen samt samverkansgruppen för att kunna ge bra stöd och information till
medarbetarna.
Folkhögskolan
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Antalet anställda har minskat under perioden som en följd av beslutad ramminskning av
folkhögskolans budget. Den fulla effekten av nerdragningen får inte genomslag under
första halvåret utan ger utslag senare under året. Coronapandemin har kraftigt påverkat
gästlärare och kursledare/lärare under sommarterminen. Flera medarbetare har fått andra
uppgifter eller arbetat i andra verksamheter. Distansarbetet upplevdes som krävande av
många anställda.
Ungdomsenheten

Under våren har inte alla vakanser varit tillsatta men i juni fanns inga lediga tjänster. Under
våren har ett arbete med att ta fram ett nytt tidsavtal arbetats fram tillsammans med de
anställda och fackliga representanter, resultatet ser ut att bli att verksamheten går över till
ett 8 timmars schema utan förskjuten arbetstid och möjlighet till flex-arbetstid.
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6.1 Personalvolym

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

Antal anställda,
antal årsarbetare
enl. anst. avtal
per juli

Antal
anställda
2019

GVN alla

418,0

439,0

21,0

Antal
Årsarbetare
enl. anst.
avtal
2019
396,3

varav tillsvidare

324,0

318,0

-6,0

210,4

305,2

94,8

varav
tidsbegränsade

95,0

121,0

26,0

85,9

113,1

27,2

171,0

176,0

5,0

167,0

171,5

4,4

9,0

6,0

-3,0

8,9

6,0

-2,9

Vuxenutbildning

51,0

62,0

11,0

47,3

59,5

12,2

Folkhögskola

71,0

68,0

-3,0

64,1

61,7

-2,5

Arbetsmarknad

81,0

90,0

9,0

74,7

83,2

8,5

Ungdomsgårdar

35,0

37,0

2,0

34,3

36,5

2,3

2089,0

2080,0

-9,0

2018,5

2021,2

2,6

Gymnasiet
Integration

UAF

Antal
anställda
2020

Differens

Antal
Årsarbetare
enl. anst.
avtal
2020
418,4

Differens

22,1

Det totala antalet anställda inom GVNs ansvarsområde har ökat med 21 personer från juli
2019 till juli 2020. Den största ökningen med +11 personer finns inom vuxenutbildningen.
Ökningen kan främst kopplas till behov av nyrekryteringar på grund av ett ökat
utbildningsutbud.
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Heltidsarbetare per juli
(faktiskt arbetad tid)
Integration

2019

2020

8,1

6,3

Differens
-1,8

Vuxenutbildning

32,8

39,9

7,1

Folkhögskolan

52,2

49,9

-2,3

Ungdomsgårdar

29,4

24,7

-4,7

103

107,4

4,4

Arbetsmarknad

69

72,4

3,4

Timanställda GVN

19,5

23,5

4

Totalt exkl timanställda

294,5

300,6

6,1

Totalt inkl timanställda

314

324,1

10,1

Gymnasiet

26 (41)

Region Gotland
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Sett till faktiskt arbetad tid omräknat till heltidsarbetare motsvarar den totala ökningen
inom GVNs ansvarsområde +6,1, från 294,5 heltidsarbetare 2019 till 300,6 heltidsarbetare
2020. Noteras att det dessutom tillkommer timanställda motsvarande 19,5 heltidsarbetare
2019 och 23,5 2020. Det är en ökning motsvarande +4,0. Timanställningar förekommer
främst inom Arbetsmarknadsenheten och gäller nästan uteslutande feriearbetare.
6.2 Sjukfrånvaro

2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

Sjukfrånvaro per
juni och juli
GVN

2019
juni
4,11%

2020
juni
3,58%

Differens
-0,53

2019
juli
3,61%

2020
juli
3,04%

Integration

4,41%

Vuxenutbildning

Differens

3,42%

-0,99

2,16%

3,32%

1,16

1,94%

0,65%

-1,29

2,54%

0,87%

-1,67

Folkhögskolan

5,92%

2,94%

-2,98

5,10%

1,55%

-3,55

Ungdomsgårdar

6,95%

6,06%

-0,89

3,50%

5,31%

1,81

Gymnasiet

1,98%

1,05%

-0,93

0,02%

0,26%

0,24

Arbetsmarknad

4,65%

6,75%

2,1

4,25%

4,18%

-0,07

-0,57

Sjuktalet minskade med -0,53 procentenheter inom hela GVN:s ansvarområde, från 4,11%
juni 2019 till 3,58% juni 2020. Den största ökningen, som kan kopplas till vårens pandemi,
finns inom arbetsmarknadsenheten med +2,10 procentenheter och den största
minskningen inom folkhögskolan med -2,98 enheter. Minskningen beror främst av färre
långtidssjukskrivna medarbetare. (Respektive chefs analys av sjukfrånvaron bygger på
uppgifter per juni.)
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Mätningen per juli visar ytterligare sjunkande sjuktal, -0,57 enheter för hela ansvarsområdet.
Detta är förväntat då en stor del av verksamheten minskar i betydande omfattning under
sommaren.
Alla kön
Kvinna
Man

Sjuktal % Jan - Jul 2020
5.00%
5.18%
4.71%
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3,04%

Integ
ratio
n
3,32%

Kvinna

3,28%

1,11%

Man

2,65%

6,87%

Vuxen
utbildning

Folkhög
skola

Ungdomsgårdar

Gymna
siet

Arbetsmarknad

0,87%

1,55%

5,31%

0,26%

4,18%

1,43%

2,12%

6,86%

0,01%

3,90%

0,53%

3,59%

0,49%

4,80%

Sjukfrånvaron uppdelad per kön visar att kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen.
Genomsnittligt 5,18 % för kvinnorna under perioden januari till juli 2020, i förhållande till
4,71 % för männen. Detta korrelerar med bilden över sjukfrånvaron inom hela
kommunsverige där kvinnorna har högre sjukfrånvaro än män.
Wisbygymnasiet

I samband med Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid små
symtom ökar personalens sjukfrånvaro, för att sedan återgå till en normal nivå när
distansundervisningen och möjligheten att arbeta hemifrån införs. Det finns en diskrepans i
sjukfrånvaron mellan könen, men den växlar från år till år och har sin huvudsakliga grund i
omständigheter på individnivå.
Bland annat för att motverka sjuknärvaron på arbetsplatsen anställdes i december en fast
vikarie på skolan. Antalet inställda lektioner på grund av korttidsfrånvaro är därför under
perioden marginell. På grund av covid-19 och möjligheten som infördes att arbeta
hemifrån, kan några slutsatser angående sjuknärvaron inte dras.
Vuxenutbildning

Det är inga anmärkningsvärda sjuktal under perioden. Det som möjligtvis har påverkat
sjuktalen åt det positiva hållet är att personal har kunnat arbeta mer på distans när de
vanligtvis hade stannat hemma vid en ”normal” verksamhet.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Den totala siffran har gått upp vilket kopplas till den ökade sjukfrånvaron på grund av
covid -19. Siffrorna kommer att analyseras under hösten 2020. Även fortsatt arbete kring
friskvård, välmående och god arbetsmiljö hos de visstidsanställda i olika
trygghetsanställningar är viktigt då deras sjukfrånvaro redovisas i denna siffra.
Folkhögskolan

Folkhögskolan har sjunkande sjuktal under perioden. Ett par långtidssjukskrivna har
tillfrisknat och sjuktalen kommer att ligga på en betydligt lägre nivå vid nästa mätning.
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Ungdomsenheten

Under februari till maj har enheten haft en ökning av sjukskrivningar och detta beror på
förhållningssätten till följd av coronapandemi. Enheten har till största delen verksamhet
som möter andra människor fysiskt och av den anledningen har det varit svårt att låta
personalen arbeta hemifrån, vilket har resulterat i sjukskrivning vid minsta symtom.
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7. Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1 Periodens resultat
Resultatrapport per den 31 augusti 2020
Resultatrapport
Intäkter
Flödesbidrag rörligt
Personalkostnader

Budget
73 169
87 072
-157 371

Lokalkostnader

-37 724

Övriga kostnader

-86 982

Internt flödesbidrag rörligt

-87 074

Totaler

-208 909

Utfall

Just,
utfall

72 687
72 687
86 737
86 737
-147 973 -156 650
-37 606
-37 606
-80 982
-80 982
-86 737
-86 737
-193 874 -202 551

Just,
resultat
-482

Prognos
-9 858

-335

-817

721

4 107

118

-574

6 000

1 017

337

817

6 358

-5 308

Utfall - Exklusive kommunbidrag, inklusive semesterlöneskuldsförändring
Just, utfall - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
Just, resultat - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 augusti 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Just,
utfall

Just,
resultat

Bokslut 19

Intäkter

94 956

69 774

69 774

-25 182

-27 535

Flödesbidrag rörligt

86 371

85 847

85 847

-524

722

-168 412

-145 582

-153 588

14 823

22 938

Lokalkostnader

-37 428

-38 259

-38 259

-831

-1 792

Övriga kostnader

-91 385

-82 776

-82 776

8 609

985

Internt flödesbidrag rörligt

-86 442

-86 112

-86 112

330

-1 014

-197 108 -205 115

-2 776

-5 696

Personalkostnader

Totaler

-202 339

Utfall - Exklusive kommunbidrag, inklusive semesterlöneskuldsförändring
Just, utfall - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
Just, resultat - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-augusti för åren
2020 och 2019. Nettokostnaden minskar för perioden med 2,6 miljoner kronor, den
procentuella minskningen är 1,3 procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat
från negativt 2,7 miljoner kronor till positivt 6,4 miljon kronor, en ökning med 9,1 miljoner
kronor.
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Intäkter

Intäkterna är 2,9 miljoner kronor högre för perioden år 2020 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på
ökade statsbidrag från Skolverket till vuxenutbildningen i kombination med minskade
bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen blir nettoeffekten ändock en ökning.
Regeringens satsning på att kompensera för sjukfrånvarokostnader under Coronapandemin
har inneburit att nämnden fått kompensation med 1,3 miljoner kronor, vilket har påverkat
intäkterna för perioden. Prognosen för året är negativt på 9,9 miljoner kronor.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för
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det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas
att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och
lärverktyg. Prognosen för året är negativ på 817 000 kronor det vill säga att prognosen för antal elever är
lägre än det budgeterade värdet för helåret.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2020, i jämförelse med år 2019, ökat
med 3,1 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 4,3 miljoner
kronor avser justerade löneökningar för de båda åren. På totalen innebär detta att
personalkostnaderna har minskat om hänsyn tas till justering av löneökningar. Samtliga
enheter minskar sin personalkostnad förutom vuxenutbildningen och arbetsmarknad som
ökar. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 4,1 miljoner kronor.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna 653 000 lägre i en jämförelse med år 2019.
Avvikelsen för perioden är negativ på 118 000 kronor, den största negativa avvikelsen har
folkhögskolan. Prognosen för året är beräknad att bli negativ på 574 000 kronor.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 1,8 miljoner kronor lägre i jämförelse med föregående år. En
minskning kan ses i kostnaden för transporter och resor och köp av förbrukningsmaterial
samt att kostnaderna för livsmedel vid folkhögskolan har minskat I övrigt kan inget
extraordinärt ses för perioden. Prognosen för året är positiv på en miljon kronor. De
rörliga flödesbidragen som går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak
den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir
för de rörliga flödena positivt 817 000 kronor.
7.1.1 Periodens resultat per enhet, tkr
Enhet

2020

Ordförande
Avdelningschef Gyvux arbm

2019

Bokslut 19

166

-44

0

-251

-1 278

493

Integrationsenhet

1 203

299

1 408

Vuxenutbildning

4 162

0

2 090

-3 372

-351

500

1 844

-13

189

-426

-1 288

-1 108

2 982

6 048

4 735

Antagning, interkom. ers.

1 350

1 391

-892

Inack- och reseersättning

205

451

467

2 478

43

-1 168

-3 071

-7 582

-11 461

-848

-414

-748

-64

-40

-201

6 358

-1 456

-5 696

Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet
Arbetsmarknad
Wisbygymnasiet, rektor
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Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat
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Periodens resultat för 2020 visar i jämförelse med 2019 ett förbättrat resultat från negativt
1,5 miljoner kronor till positivt 6,4 miljoner kronor, totalt 7,8 miljoner kronor i
resultatförbättring. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det
med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för enheten.

7.1.2 Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr
128 800

Prognos,
tkr

Differens
, tkr

Prognos
volym

Budget
volym

127 983

817

1 534

1 543

128 800 127 983

817

1 534

1 543

Differens
volym
-9
-9

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan
kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa
Totalt

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens
, tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differens
volym

27 174

27 632

-458

230

226

7 722

8 386

-664

61

59

5 152
-1 309

4 975
-1 557

177
248

38

40

2
-2

38 739

39 436

-697

329

325

4

167 539 167 419

120

1 863

1 868

-5

4

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 9 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 817 000 kronor. Prognosen är
framräknad genom att höstens verkliga elevtal påräknas resterande del av året och
summeras ihop med det utfall som varit hittills.
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De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli fyra elever fler, nettoförändring i ökning av fyra elever medför ett negativt resultat på
697 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i
den egna kommunen är medräknade.
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Flödesbidrag, interna ersättningar

Resultat,
tkr
1 769
-1 506
929
817

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering Lotsen

-440

Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

-4 723
-3 514

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.
Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
-697
-697

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på 3,5 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på
697 000 kronor.
7.1.3 Periodiseringar
Verksamhet, folkhögskolan
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Folkbildningsrådet (FR)
Yrkesutb. inom social vård & omsorg (FR)
Förutbetalda intäkter

Belopp
-284
-1 210
-534
-2 028

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort
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Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Traineeutbildning, Skolverket

-1 937

Yrkesvux, Skolverket

-5 826

YH-utbildning, Skolverket

-700

DUA 2020:2

-460

Gymnasiallärlingsutbildning, Skolverket

-868

Yrkesförare, Skolverket

-529

Gympa nyanlända kvinnor, Lst Gotland

-12

Jympa nyanlända män, Lst Gotland

-36

Jobblänken, Lst Gotland

-402

Förutbetalda intäkter

-10 770

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Verksamhet

Belopp
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Karriärtjänster, Skolverket

198

Lärarlönelyft, Skolverket

433

Hållbara Gotland, Tillväxtverket
Upplupna intäkter

1 354
1 985

Intäkter som tillhör perioden, läggs på

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att 12,8 miljoner kronor har flyttats bort (lyfts av) då de inte
tillhör perioden samt så har det lagts på två miljoner kronor i intäkter för perioden.

7.1.4 Wisbygymnasiet

Ett flertal omständigheter samverkar till att verksamheten har en ansträngd ekonomi
innevarande budgetår:
Minskning av grundbeloppen - Till innevarande budgetår reduceras summorna av
programmens grundbelopp från 2,3 miljoner kronor (2019) till 2,2 miljoner kronor (2020).
Det motsvarar en minskning med ca 5,2%. En minskad budget utifrån justerat
grundbelopp berör gymnasiet i hög utsträckning. Detta då budgetåret klyver mitt i
pågående läsår där de redan planerade och förutsättningarna inte kan justeras. En analys av
konsekvenserna av de förändrade grundbeloppen bör genomföras inför kommande
budgetår.
Tillfälligt minskad elevvolym - Elevkullarnas storlek skiljer sig mellan åren. Antalet elever
till årskurs ett är till höstterminen 2020 drygt 50 färre än föregående år. Det resulterar i ett
minskat söktryck till gymnasieskolan och därmed minskade intäkter på grund av tomma
utbildningsplatser. Antalet elever i årskullarna antas öka igen från och med höstterminen
2021.
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Fordons- och transportprogrammet - En omställning sker på Fordons- och
transportprogrammet med anledning av att den nya inriktningen Lastbil och mobila
maskiner startar höstterminen 2020. Avsatta investeringsmedel för erforderliga inköp och
verksamhetsanpassningar av utbildningen är inte tillräckliga utan en omfördelning av
driftsmedel genomförs. Brister i det periodiska underhållet av programmets lokaler
genererar ytterligare kostnader för skolan.
Följande åtgärder genomförs på enhetsnivå för att nå en budget i balans:
 Antalet speciallärare reduceras med en person
 Antalet elevstödjare reduceras med en person
 Den planerade övergången till digitala läromedel senareläggs
 Driftsbudgeten på programmen reduceras
Åtgärderna är betydande och bedömningen är att den i hög grad riskerar påverka
utbildningens kvalitet.
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7.1.5 Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens tidigare prognosticerade underskott var en följd av att täcka
underskott för 2019 vilket i praktiken innebar att enheten gick in i budgetåret 2020 med ett
minusresultat.
Utifrån det rådande läge där behovet av reguljär utbildning, studie- och yrkesvägledning
och andra kompetenshöjande insatser är efterfrågat har Vuxenutbildningen svårt att göra
besparingar för att möta detta underskott. För att hämta hem så mycket av underskottet
som möjligt har fokus varit att producera så mycket utbildningsplatser inom ramen för
regionalt yrkesvux som möjligt för att inte behöva återbetala statsbidrag. Detta är i sin tur
förenat med kostnader men avsikten har och är att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt.
Det finns delar i Vuxenutbildningens uppdrag som saknar finansiering i ramanslaget
(exempelvis: Yrkeshögskola, Lärcentrum, ökning av sfi, yrkesutbildningar,
orienteringskurser, utbildningsplikten, särskild utbildning för vuxna samt att efterfrågan på
vuxenutbildning har vuxit).
Det budgeterade beloppet för etableringsinsatser förväntas bli lägre än förväntat kopplat till
de stängda gränserna. Inflödet av elever på sfi är dock fortsatt på samma nivå. De
yrkesutbildningar som startar under hösten 2020 ger effekt på 2021 vilket är viktigt att ha
med sig i den kommande budgetberedningen.
Ambitionen är att under 2020 få ut så stor effekt av statsbidragen som möjligt i
kombination med de förstärkningar av finansieringen av yrkesvux som beslutats i
riksdagen. Beslutsprocessen avseende dessa bidrag förväntas vara relativt snabb.
 statsbidrag medfinansiering regionalt yrkesvux (ansökan 15 augusti-15 september)
 statsbidrag äldreomsorgslyftet (ansökan 24 augusti)
 minskade medel gällande bidrag från Migrationsverket och etableringsuppdraget på
grund av stängda gränser
Vuxenutbildningen har även beviljats utvecklingsmedel, 402 000 kronor av Länsstyrelsen
för projektet “Jobblänken” som syftar till att knyta hållbara kontakter mellan arbetsliv och
utbildning genom individuell kartläggning och samverkan med arbetsgivare.
Vuxenutbildningens budget är i dagsläget i balans under förutsättning att de statliga
satsningarna ger det tillskott till ekonomin som förväntat. Beträffande särskild utbildning
för vuxna råder det osäkerhet avseende ramförstärkning kopplat till det nya uppdraget.
7.1.6 Arbetsmarknad- och integrationsenheten
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Periodens resultat baseras på att vissa verksamheter inom enheten är fortsatt ofinansierade,
Vuxkomp har idag ingen ersättning inom ramen för enhetens budget vilket påverkar
helheten.
Under perioden har enheten fått tillskott i sin ram på 1,6 miljoner kronor som avser
ökningen av feriejobb samt satsningen Unga Vuxna, båda extrainsatser beslutade av
Regionstyrelsen.
Vidare har antalet extratjänster och offentligt skyddade anställningar ökat och en
lönekostnad för dessa anställningar syns i periodens resultat, pengar som enheten rekvirerar
från Arbetsförmedlingen.
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En längre sjukfrånvaro, dvs 5 månader, har ej ersatts med vikarie vilket också inneburit en
minskad kostnad samt att vissa anställningar som budgeterats för ej kunnat rekryterats
förrän i mitten av året fullt ut. Minskade kostnader för kompetensutveckling, resor och
konferenser påverkar även resultatet.
7.1.7 Folkhögskolan

Omställningsarbetet har dragit ut på tiden och personalkostnaderna är därför högre än
beräknat vid utgången av delår två. Corona restriktionerna påverkade hela sommarterminen
då alla kurser fick ställas in, antalet gästnätter sjönk till ett minimum och effekten på
skolans intäkter blir betydande.
7.1.8 Ungdomsgårdar

Ungdomsenheten gör i förhållande till budget ett överskott de två första perioderna både i
jämförelse med årets budget och föregående år. Orsaken till detta är ej tillsatta tjänster vilka
kommer att vara tillsatta under nästa kvartal. Under året kommer kostnaderna öka men
utifrån att enheten har en förskjuten kostnadsbild kommer överskottet att minska en del
men enheten gör ett överskott på minst 200 000 kronor.
7.1.9 Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående pandemi

Uppdraget till verksamheterna har varit att redovisa de extra kostnader som uppstått på
grund av pandemin. Belopp som har kostnadsförts på projektkoden är 54 000 kronor.
Statsbidrag som erhållits för att täcka kostnaderna är regeringens satsning på att ge
ersättning för sjuklönekostnader, nämnden har erhållit 1,3 miljoner kronor. Utöver detta
har nämnden tilldelats 1,1 miljoner kronor från regionfullmäktige avseende förstärkningar i
folkhälsoåtgärder med anledning av coronapandemin till ungdomsverksamheten och
gymnasieskolan. Det har även beviljats tilläggsanslag motsvarande 1,6 miljoner kronor till
arbetsmarknad- och integrationsenheten.
Wisbygymnasiet

Skolans intäkter har varit i enlighet med budget likaså kostnaderna för personal. Då skolan
tvingats gå in i en distans- och fjärrlösning av undervisningen ökade behoven av digitala
lösningar som genererade extra kostnader. Flera kostnaderna antas uppkomma under
hösten 2020. Detta då elever missgynnats av distansundervisningen och har behov att ta
igen och komma ikapp. Skolan planerar att förstärka den kompensatoriska undervisningen.
Viss oro finns även för ökad psykisk ohälsa som en konsekvens av vårens
distansundervisning.
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Vuxenutbildning

Inköp om 30 454 kronor som är kopplade framförallt till inköp av mobiler etc. som en
följd av pandemin. På grund av avstannad invandring har Vuxenutbildningen inte fått lika
mycket etableringsmedel som budgeterat cirka 500 000 kronor (jan-juni). Café Anton har
haft minskade intäkter med cirka 100 000 kronor. En av medarbetarna har under tiden
förstärkt vaktmästeriet med 80% och eftersatt underhållningsarbete har genomförts
(målning etc.). Minskade intäkter tentamensservice är marginellt och vägs upp av minskade
personalkostnader för timanställda tentamensvakter.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Minskade intäkter från Migrationsverket på grund av stopp på anvisningar under marsaugusti 2020, dessa eftersläpar och under hösten 2020 kommer fler anvisningar. Minskade
lönekostnader på grund av sjukskrivningar som ej ersatts med vikarier. Ökade kostnader i
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form av digitala investeringar för att klara av att följa direktiv om hemarbete och
distansarbete med olika grupper.
Folkhögskolan

Omställningsarbetet har dragit ut på tiden och personalkostnaderna är därför högre än
beräknat vid utgången av delår två. Corona restriktionerna påverkade hela sommarterminen
då alla kurser fick ställas in, antalet gästnätter sjönk till ett minimum och effekten på
skolans intäkter blir betydande.
Ungdomsenheten

Ungdomsenheten har erhållit ett stöd på 300 000 kronor för att satsa på uppsökande
ungdomsverksamhet under sommaren utifrån risk för psykisk ohälsa bland ungdomar
under pandemin. Enheten har även erhållet 300 000 krronor till dagkollo för barn av
samma anledning som ovan. Båda dessa aktiviteter är genomförda och har fallit väl ut.
7.2 Årsprognos

Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 5,3 miljoner kronor.
Vid nämndens sammanträde4 i april och i samband med delårsrapport 1 beslutade
nämnden att förvaltningen fick som uppdrag att inkomma med åtgärder och
konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos verksamheterna. Beslutet
hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för verksamheterna vid delårsrapport 1
visade den samlade årsprognosen för verksamheterna på en negativ avvikelse motsvarande
13,7 miljoner kronor. Till månadsrapporten för april månad inkom förvaltningen med en
ny prognos baserad på nämndens beslut och prognosen för tillfället visade på en negativ
avvikelse på 7,9 miljoner kronor.
Det som kan förbättra prognosen för året är om regionfullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag att bevilja tilläggsanslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för de nya välfärdsmiljarderna5 som kommit Gotland till del.
Vid sammanträdet6 den 18 mars beslutade nämnden att äska tilläggsanslag för att kunna ta
del av de nya välfärdsmiljarderna. Äskandet avsåg förstärkning till Gotlands Folkhögskola
och Vuxenutbildningen med fem miljoner kronor, Integration och arbetsmarknad med tre
miljoner kronor (VuxKomp) samt att arbete för jobb till unga med funktionsnedsättning
förstärks genom OSA-jobb med två miljoner kronor. Totalt äskades ett tilläggsanslag på 10
miljoner kronor.
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Det som kan försämra prognosen för året är utökade kostnader för elevers resande till
gymnasieskolan, insatser i kollektivtrafiken har gjorts för att inte belasta ordinarie
kollektivtrafik på grund av Covid 19. Den preliminära uppskattningar om
kostnadsökningen för detta ligger mellan 1,8 till drygt 3,0 miljoner kronor.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli nio elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
4
5
6

Sammanträde 2020-04-16, GVN § 38
Presenterades av regeringen i januari 2020
GVN § 19
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med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett negativt resultat på 697 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Wisbygymnasiet

Förutom tidigare angivna punkter under "Periodens resultat" så pågår slutantagningen och
därmed även byten som kan komma att påverka skolans resultat. I dagsläget räknar
verksamheten med en budget i balans.
Vuxenutbildning

Ambitionen är att under 2020 få ut så mycket effekt av statsbidragen som möjligt i
kombination med de förstärkningar av finansieringen av yrkesvux som beslutats i
riksdagen. Beslutsprocessen avseende dessa bidrag förväntas vara relativt snabb.
 statsbidrag medfinansiering regionalt yrkesvux (ansökan 15 augusti-15 september)
 statsbidrag äldreomsorgslyftet (ansökan 24 augusti)
 minskade medel gällande bidrag från Migrationsverket och etableringsuppdraget på
grund av stängda gränser
Osäkerhetsfaktor särskild utbildning för vuxna kan påverka prognosen negativt. Ett rimligt
antagande är att det kommer att ske en kommunal ramförstärkning kopplat till detta
uppdrag. Årsprognos: 0-resultat
Folkhögskolan

Det svaga resultatet under första halvåret blir omöjligt att hämta in, vilket kommer att ge
utslag på helårsresultatet. En bedömning av det ekonomiska utfallet är minst 3,5 miljoner
kronor sämre än budgeterat.
Ungdomsenheten

Ungdomsenheten gör i förhållande till budget ett överskott de två första perioden både i
jämförelse med årets budget och föregående år. Orsaken till detta är ej tillsatta tjänster vilka
kommer att vara tillsatta under nästa kvartal. Under året kommer kostnaderna öka men utifrån att enheten har en förskjuten kostnadsbild kommer överskottet att minska en del men
enheten gör ett överskott på minst 200 000 kronor.
7.2.1 Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående pandemi
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Prognostiserade intäkter som är kopplade till pandemin är i dagsläget svårt att förutsäga.
Se även avsnitt 7.1.9. Det kommer att bli ökade kostnader för elevers resande till
gymnasieskolan, insatser i kollektivtrafiken har gjorts för att inte belasta ordinarie
kollektivtrafik på grund av Covid 19. Den preliminära uppskattningar om
kostnadsökningen för detta ligger mellan 1,8 till drygt 3,0 miljoner kronor, hur dessa
kostnader kan kompenseras vet förvaltningen inte i dagsläget.
Vuxenutbildning
På grund av avstannad invandring har Vuxenutbildningen inte fått lika mycket
etableringsmedel (intäkt) som budgeterat cirka 1 000 000 kronor (jan-december).
Förmodade minskade intäkter Café Anton (jan-december 200 000) på grund av minskat
antal besökare/elever i lokalen. Extra kostnader i form av säkerhetsutrustning, mobiler,
handsprit etc. Uppskattningsvis mellan 60 000-100 000 kronor.
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Folkhögskolan
Det svaga resultatet under första halvåret blir omöjligt att hämta in, vilket kommer att ge
utslag på helårsresultatet. Till de redan nämnda effekterna av Corona pandemin, bör
nämnas en kraftig minskning av mottagande till integration. De verksamheter som tydligt
påverkas med minskade intäkter är SFI, Etablerings utbildning och Svenska från dag 1. En
bedömning av det ekonomiska utfallet är minst 3,5 miljoner kronor sämre än beräknat.
Ungdomsenheten
Verksamheten har erhållit ett stöd på 300 000 kronor för att satsa extra på uppsökande
ungdomsverksamhet under sommaren ut i från risk för psykisk ohälsa hos ungdomar under
pandemin. enheten har även erhållit 300 000 krronor till dagkollo för barn av samma
anledning som ovan. Båda dessa aktiviteter är genomförda och har fallit väl ut.
7.3

Nettokostnadsutveckling

Analyser har gjorts utav kostnadsutvecklingen kopplat till kategorier som exempelvis
intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.
Se avsnitt 7.1.
7.4

Investeringar

Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser årsbudget
och utfall för perioden januari-augusti med årsprognos.
Budget
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
Kompletteringsbudget VF, EE, RX o BA
Överfört TKN, Fordonshuset Solrosen, Ateljé
Säkerhetshöjande åtgärder
KCG, vuxenutbildningen
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Summa GVN/UAF

-3 200

-5 000
-5 000
350
-1 000
-1 000
-11 650

Utfall
-929

Resultat

Prognos Resultat Prognos
2020
helåret
2021
2 271
-3 200
0
-

-5 000
-5 000
350
-1 000
-1 000
-11 650

0
0
0
0
0
0

-

-655

5 000
4 694
-350
651
1 000
10 995

-1 000
-1 000

-686
-686

314
314

-1 000
-1 000

0
0

-

-15 850

-2 270

13 580

-15 850

0

-306
-349

-

-

Investeringspotten på 3,2 miljoner kronor är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och
avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler,
undervisningsmaterial med mera.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
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nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Utökad säkerhet, kameror med mera löper på enligt plan och avser skalskydd vid
nämndens utbildningsenheter.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning.

8. Inkomna synpunkter samt barnkonvention
8.1 Inkomna synpunkter

Inom GVN:s ansvarsområde har det till och med 2020-08-18 inkommit totalt 10
synpunkter. Det är klagomål som inkommit och flertalet synpunkter rör covid-19.
Vårdnadshavare som framför synpunkter per telefon erbjuds, beroende på synpunkternas
allvar, ett möte på förvaltningen för att åtgärder snabbt ska kunna sättas in.
Positiva
---Negativa
Till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sex (6) klagomålsärenden avser
Wisbygymnasiet varav ett handlar om fysikundervisning, ett önskemål från elev i åk 3 om
utköp av dator inför studenten. Sex (6) av dem hänger ihop med pandemin covid 19, krav
om att stänga skolan, gratis skolluncher och schematider inför höstterminen. Ett (1)
klagomål angående nedskärning på folkhögskolans utbildning och undervisning och ett (1)
gällde fritidsgårdarnas inställda dagkollo i sommar.
Åtgärder
Alla ärenden har omhändertagits, följts upp och besvarats av ansvariga enhetschefer,
rektor, avdelningschef och ordförande i GVN.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

8.2 Barnkonventionen

I verksamhetsplanen 2020 står beskrivet under nulägesbeskrivning 2.2.1.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens lag i Sverige. Barnkonventionens
grundprinciper är:
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt,
moraliskt och socialt.
Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
Skollagen (2010:800) är grunden för alla våra skolformer och den bygger på
barnkonventionen.
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Barn- och elevperspektiv – I synpunkthanteringen tas alltid barn- och elevperspektivet med
i svar, uppföljning och eventuell utredning av respektive ärende. Alla tjänsteskrivelser till
nämnd har med barn- och elevperspektivet i respektive ärende.
Vikarieförmedlingen genomför varje vecka introduktion av nya timvikarier och de får
information om Barnkonventionen och material att läsa in sig på innan de går ut och
arbetar inom våra verksamheter.
Under vårterminen har rektorer och chefer tillsammans med medarbetare tittat på film,
olika utbildningsmaterial (främst från Barnombudsmannens hemsida) och fört dialog på
temat Barnkonventionen. Dessutom har rektorer och enhetschefer deltagit i SKRs
utbildningsinsats kring Barnkonventionen.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2020
Prognos
Delår 1
2020
0

Prognos
April
2020
0

Prognos
Delår 2
2020
150

Fastställt
Bokslut
2019
0

-250

-250

-250

493

0

425

1 541

1 408

Vuxenutbildning

-2 226

0

0

2 090

Folkhögskolan

-3 100

-3 100

-3 615

500

0

200

200

189

Arbetsmarknad

-1 963

-1 659

-1 069

-1 108

Summa enheter

-7 539

-4 384

-3 043

3 572

Antagning, interkom. ers.

-587

-587

-697

-892

Inack- och reseersättning

20

20

20

467

-3 000

-900

0

4 735

Ordförande
Avdelningschef
Integrationsenhet

Ungdomsverksamhet

Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

0

0

2 256

-1 168

-Försörjning

0

0

-100

-201

-IT

0

0

-230

-748

Resursfördelning

-2 007

-2 007

-3 514

-11 461

Summa gymnasieskola

-5 574

-3 474

-2 265

-9 268

-13 113

-7 858

-5 308

-5 696

Totalt
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 117

Delårsrapport 2 år 2020

SON 2020/5
SON/AU § 79

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 2020.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kvalitet
Förvaltningen har under första halvåret arbetat utifrån uppsatta aktiviteter i syfte att
nå de antagna målen i Regionen Gotlands styrmodell. Utifrån
befolkningsutvecklingen med en ökad andel äldre samt en ökad psykisk ohälsa inom
befolkningen är prioriterade utvecklingsområden att fortsatt utveckla effektiva
arbetssätt med stöd av den digitala utvecklingen samt arbeta med
kompetensutveckling inom området psykisk hälsa inom förvaltningens samtliga
avdelningar. Under året har utveckling fortsatt avseende mobil dokumentation och
användande av surfplattor för inköp och kontakt med anhöriga. Digitala
samtalscaféer för personer +65 år har utvecklats då fysiska mötesplatser inte kunnat
var öppna. Förvaltningen fortsätter utbildningssatsningen Första hjälpen till psykisk
hälsa för både medarbetare och chefer samt planerar för en ökad utbildningstakt av
medarbetare under hösten.
Ett viktigt fokus är att involvera brukare i utvecklingsarbete samt att fortsätta hitta
effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov i syfte att det ska vara lätt att
komma i kontakt med förvaltningens verksamheter. Genom fortsatt deltagande i
arbetsverktyget Viewpoint, inhämtas barn och ungdomars synpunkter på sin situation
och arbetsmetoden Signs of Safety har gett effekter i form av minskat antal
placeringar och kortare placeringstider inom individ och familjeomsorgen.
Förvaltningens avdelningar har arbetat aktivt med kompetensutveckling inom
områdena dokumentation, hygienrutiner, digitalisering. Verksamhetsutvecklingen har
i flera avdelningar till viss del behövt skifta fokus under våren och koncentrera sig på
hygienrutiner och förändrade arbetssätt för att kunna tillgodose brukares behov
under pågående pandemi.
Medarbetare
I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen
under januari och februari. Därefter inträffade pandemin och sjukfrånvaron steg
kraftigt till som högst 11,62 procent. Under senare delen av våren och under
inledningen av sommaren har sjukfrånvaron emellertid alltmer närmat sig fjolårets
nivå. I juni 2020 var sjuktalet 7,23 procent (6,32 procent 2019).
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Antalet heltidsanställda uppvisar en stadig ökning och har jämfört med samma period
föregående år stigit med totalt 119 medarbetare, främst inom äldreomsorgen och till
följd av förvaltningens pågående arbete med heltid som norm. Likaså har antalet
tillsvidareanställda och andelen män ökat under samma period. Utvecklingen går att
knyta till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska beroendet av
timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie medarbetare.
Ett arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.
Under större delen av perioden har förvaltningens fokus varit att skydda medarbetare
och brukare från pandemin och att minska risken för smittspridning. Av den
anledningen har ett flertal planerade aktiviteter tvingats att planeras om eller
senareläggas. Ambitionen är att så snart som möjligt återuppta aktiviteterna i enlighet
med verksamhetsplanen.
Ekonomi
För perioden januari till augusti redovisas ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. I
resultatet ingår retroaktiva löneökningar med 6,2 mnkr men det är preliminära
uppgifter eftersom avtalsrörelsen inte är klar, denna kostnad ligger centralt. Här finns
också ökning av semesterlöneskulden med 2,5 mnkr. Nettokostnaderna ökar med 3,5
procent vilket är i nivå med ökningen av budgeten. I resultatet finns däremot inte
ersättning med för att täcka ökade kostnader för pandemin, socialförvaltningen har
ansökt om 9 mnkr. Om justering sker med 90 procent av ersättningen blir periodens
resultat ett överskott på 6,5 mnkr.
Ekonomin bedöms vara i balans för helåret 2020. En orsak till förbättrad ekonomi är
tillskott av medel för sjuklöner samt minskad efterfrågan inom främst
äldreomsorgen, detta är en tydlig effekt av pandemin. Samtidigt har kostnaderna för
försörjningsstödet ökat då pandemin ökat arbetslösheten. I delårsrapport 1 var
prognosen ett underskott på 25 mnkr men då rådde väldigt stor osäkerhet beroende
på pandemin som precis börjat. Det är fortfarande svårt att bedöma hur läget ser ut
framåt nu när pandemin pågår, framför allt vad gäller försörjningsstödet. Dessutom
kommer socialförvaltningen att få arbeta med effekterna av pandemin en lång tid
framöver.
En annan orsak till förbättrad ekonomi är det stora arbetet med effektiv bemanning
och att kostnadsläget för barn- och ungdomsvården sänkts ytterligare vilket är en
effekt av de aktiviteter som pågår i syfte att minska placeringarna. Dock är det
fortfarande en stor inströmning av orosanmälningar. Nettokostnadsökningen totalt
sett är bedömd till 3,9 procent och det som ökar är främst äldreomsorg, boenden
enligt LSS och försörjningsstöd.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef och Roger Nilsson, HR-chef, föredrar ärendet.
Ett önskemål framkommer att förvaltningen till kommande rapporter beskriver vad
symbolerna i underlaget betyder.
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Ekonomichefen berättar om två korrigeringar som behöver göras i delårsrapporten,
vilket godkänns av ledamöterna. Dessa är:
 I tabellen för statistik för individ- och familjeomsorgen, avsnitt 9.1, sidan 38
ska siffran för placerade barn och ungdomar enligt LVU ändras från 19 till 12
personer.
 Kostnaderna för 2019 i tabellen 7.2.13, Resultaträkning prognos helår, ska
korrigeras.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-14.
Socialförvaltningens delårsrapport 2 2020, daterad 2020-09-11.
Skickas till
RS registrator
RSF, ekonomi och styrning
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, SOF
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1 Sammanfattning
1.1

Kvalitet

Förvaltningen har under första halvåret arbetat utifrån uppsatta aktiviteter i syfte att nå de
antagna målen i Regionen Gotlands styrmodell. Utifrån befolkningsutvecklingen med en
ökad andel äldre samt en ökad psykisk ohälsa inom befolkningen är prioriterade
utvecklingsområden att fortsatt utveckla effektiva arbetssätt med stöd av den digitala
utvecklingen samt arbeta med kompetensutveckling inom området psykisk hälsa inom
förvaltningens samtliga avdelningar. Under året har utveckling fortsatt avseende mobil
dokumentation och användande av surfplattor för inköp och kontakt med anhöriga.
Digitala samtalscaféer för personer +65 år har utvecklats då fysiska mötesplatser inte
kunnat var öppna.
Förvaltningen fortsätter utbildningssatsningen Första hjälpen till psykisk hälsa för både
medarbetare och chefer samt planerar för en ökad utbildningstakt av medarbetare under
hösten.
Ett viktigt fokus är att involvera brukare i utvecklingsarbete samt att fortsätta hitta effektiva
kommunikationsvägar utifrån brukares behov i syfte att det ska vara lätt att komma i
kontakt med förvaltningens verksamheter. Genom fortsatt deltagande i arbetsverktyget
Viewpoint, inhämtas barn och ungdomars synpunkter på sin situation och arbetsmetoden
Signs of Safety har gett effekter i form av minskat antal placeringar och kortare
placeringstider inom individ och familjeomsorgen.
Förvaltningens avdelningar har arbetat aktivt med kompetensutveckling inom områdena
dokumentation, hygienrutiner, digitalisering. Verksamhetsutvecklingen har i flera
avdelningar till viss del behövt skifta fokus under våren och koncentrera sig på
hygienrutiner och förändrade arbetssätt för att kunna tillgodose brukares behov under
pågående pandemi.
1.2

Medarbetare

Ärendenr RS SON 2020/5 Rapportering 2020 Datum 2020-09-11

I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen under
januari och februari. Därefter inträffade pandemin och sjukfrånvaron steg kraftigt till som
högst 11,62 procent. Under senare delen av våren och under inledningen av sommaren har
sjukfrånvaron emellertid alltmer närmat sig fjolårets nivå. I juni 2020 var sjuktalet 7,23
procent (6,32 procent 2019).
Antalet heltidsanställda uppvisar en stadig ökning och har jämfört med samma period
föregående år stigit med totalt 119 medarbetare, främst inom äldreomsorgen och till följd
av förvaltningens pågående arbete med heltid som norm. Likaså har antalet
tillsvidareanställda och andelen män ökat under samma period. Utvecklingen går att knyta
till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska beroendet av timanställda i syfte
öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie medarbetare. Ett arbete som även
förväntas bidra positivt till frisknärvaron.
Under större delen av perioden har förvaltningens fokus varit att skydda medarbetare och
brukare från pandemin och att minska risken för smittspridning. Av den anledningen har
ett flertal planerade aktiviteter tvingats att planeras om eller senareläggas. Ambitionen är att
så snart som möjligt återuppta aktiviteterna i enlighet med verksamhetsplanen.
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Ekonomi

För perioden januari till augusti är resultatet ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. I
resultatet ingår retroaktiva löneökningar med 6,2 mnkr men det är preliminära uppgifter
eftersom avtalsrörelsen inte är klar, denna kostnad ligger centralt. Här finns också ökning
av semesterlöneskulden med 2,5 mnkr. Nettokostnaderna ökar med 3,5 procent vilket är i
nivå med ökningen av budgeten. I resultatet finns däremot inte ersättning med för att täcka
ökade kostnader för pandemin, socialförvaltningen har ansökt om 9 mnkr. Om justering
sker med 90 procent av ersättningen blir periodens resultat ett överskott på 6,5 mnkr.
Socialförvaltningens ekonomi bedöms vara i balans för helåret 2020. En orsak till
förbättrad ekonomi är tillskott av medel för sjuklöner samt minskad efterfrågan inom
främst äldreomsorgen, detta är en tydlig effekt av pandemin. Samtidigt har kostnaderna för
försörjningsstödet ökat då pandemin ökat arbetslösheten. I delårsrapport 1 var prognosen
ett underskott på 25 mnkr men då rådde väldigt stor osäkerhet beroende på pandemin som
precis börjat. Det är fortfarande svårt att bedöma hur läget ser ut framåt nu när pandemin
pågår, framför allt vad gäller försörjningsstödet. Dessutom kommer socialförvaltningen att
få arbeta med effekterna av pandemin en lång tid framöver.
En annan orsak till förbättrad ekonomi är det stora arbetet med effektiv bemanning och att
kostnadsläget för barn- och ungdomsvården sänkts ytterligare vilket är en effekt av de
aktiviteter som pågår i syfte att minska placeringarna. Dock är det fortfarande en stor
inströmning av orosanmälningar. Nettokostnadsökningen totalt sett är bedömd till 3,9
procent och det som ökar är främst äldreomsorg, boenden enligt LSS och försörjningsstöd.

2 Händelser av väsentlig betydelse
År 2020 har hittills till stor del präglats av den pågående pandemin. Det gäller även
socialförvaltningens verksamheter:
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Pandemin - brukare och klienter
Det finns mycket att säga om hur socialförvaltningens verksamheter, och de vi är till för,
har påverkats under pandemin. Äldre personer och personer i riskgrupper och tvingats
isolera sig. Försörjningsstödet har ökat och till viss del kan man se koppling till pandemin
och dess konsekvenser. Det finns också en oro för hur barn och vuxna drabbas i en svårare
vardag. Det kan handla om psykisk ohälsa eller våld i nära relation.
Både när det gäller hemtjänst och särskilda boenden märkte myndighetsavdelningen främst
under våren av ett minskat tryck och färre ansökningar. Det gäller även tillfällig vistelse, det
vill säga personer från andra kommuner som vill ansöka om tillfällig hemtjänst på Gotland.
Få brukare har hittills drabbats av sjukdomen.
Under våren stannade en del deltagare inom daglig verksamhet hemma av oro för smitta.
Efter sommaren har fler personer valt att gå tillbaka till sina verksamheter. Daglig
verksamhet har även i flera fall ställt om sin verksamhet för att hjälpa till under pandemin.
Man har bland annat tillverkat skärmar till äldreboenden och levererat skyddsmaterial.
Hälsofrämjande enheten inom förvaltningen har ställt om mycket av sin verksamhet. Till
exempel genom att arrangera digitala samtalskaféer och erbjuda kurs i videosamtal till
anhöriga.

4 (42)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Socialförvaltningen delårsrapport 2 2020

Pandemin - förhindra smitta
Sedan tidigare fanns rutiner kring vårdhygien. De förtydligades, nya tillkom och de
kommunicerades. Det gäller bland annat rutiner kring munskydd och övrig
skyddsutrustning. Hemtjänsten inrättade i maj ett särskilt covid-team som kan jobba med
smittade brukare om behovet uppstår. Det har varit en annorlunda tid för medarbetare
inom omvårdnad och hemsjukvård när det gäller att jobba i skyddsutrustning och med
andra rutiner.
Pandemin - bemanning
Alla avdelningar gjorde under våren beredskapsplaner för värre bemanningslägen.
Sjukfrånvaron har varit högre under pandemin, kopplat till att medarbetare uppmanas
stanna hemma vid minsta symtom. På de ställen där personal och/eller brukare testats
positiva för covid 19 har bemanningsläget varit ansträngt. Men på det stora hela har
socialförvaltningen hittills klarat bemanningsläget under pandemin på ett bra sätt. Till
sommaren gjordes en viss överanställning av semestervikarier för att ta höjd för ett värre
pandemiläge. Det kom väl till pass när en del av vikarierna tackade nej efter att ha fått
andra jobb.
Pandemin - övrigt
Verksamheterna har så långt det är möjligt försökt ställa om till digitala möten. Det gäller
både interna möten och möten med kunder, brukare och klienter.
De medarbetare som har möjlighet att jobba hemma har gjort det i större utsträckning.
Merparten av förvaltningens medarbetare har dock inte möjlighet att göra detta.
Pandemin har lett till ökade kostnader inom flera avdelningar. Se avsnittet om ekonomi.
Pandemin framåt
Socialförvaltningen tillhör de funktioner i samhället som ska ta hand om konsekvenserna
av pandemin på sikt. Det kan handla om barn som far illa, risk för ökat våld i hemmet,
familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och kanske en växande
psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre.
Övriga väsentliga händelser
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Ledningsgruppen i förändring
Det rör på sig i socialförvaltningens ledningsgrupp. En del har bytt tjänst medan andra har
slutat och nya tillkommit. Ny chef för individ- och familjeomsorgen är Hanna Ogestad. Ny
chef för kvalitet- och utvecklingsavdelningen är Öystein Berge. Magnus Björk är ny
hemtjänstchef och inom kort kommer en ny chef för hemsjukvården att anställas.
Heltidsresan
Inom Region Gotland är socialförvaltningen en av de förvaltningar som kommit längst
med heltidsresan. Det är också den förvaltning som har flest deltidsanställda. Nu ser vi en
tydlig positiv trend. Från juli 2019 till juli 2020 har antalet heltidsanställda inom
förvaltningen ökat med 120 personer. Från 2020 gäller heltid vid nyanställningar och de
som redan jobbar inom förvaltningen erbjuds att gå upp i tid. Fler i heltid innebär också att
verksamheterna kan jobba aktivt med så kallade gröna turer i schemat. På det sättet
minskar förhoppningsvis behovet av timvikarier.
Minskat vikariebehov inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, OOF
Kompetens- och bemanningsenheten inom OOF kommer från 1 september 2020 göra
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avdelningen helt självförsörjande på vikarier. Under hösten görs ytterligare utveckling av
enheten.
Utbildningssatsningar
Flera utbildningssatsningar är på gång inom socialförvaltningen och i samarbete med andra
aktörer. Här är några:
 En grupp boendeassistenter och stödassistenter genomgår validering/komplettering för
att bli undersköterskor. Detta i ett samarbete med vuxenutbildningen.
 För att rekrytera medarbetare till socialförvaltningen inledde Region Gotland och
Arbetsförmedlingen ett samarbete. Arbetsförmedlingen matchar arbetssökande utifrån
vissa kriterier till tjänster vid socialförvaltningen. Efter genomförd
rekryteringsutbildning, som är en grundutbildning inom vård och omsorg, erbjuds jobb.
 Regeringens satsning Äldreomsorgslyftet kommer att ge fler utbildade vårdbiträden och
undersköterskor.
 Socialförvaltningen har ett nära samarbete med socionomprogrammet vid Uppsala
universitet campus Gotland för att framåt kunna rekrytera socionomer därifrån.
Första linjen firade ett år
Mottagningen Första Linjen firade ettårsjubileum i april. Då hade mottagningen haft
kontakt med 560 barn och unga under ett år. Första linjen startades för att kunna ge snabb
hjälpt till unga som mår psykiskt dåligt och till deras familjer. Verksamheten, som är ett
samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, har fått fina omdömen.
Gesällen har digitaliserats
Gesällen, korttidsboende för barn, har kommit långt i digitaliseringen. Det mesta har
installerats i samband med vårens ombyggnad och uppstart. Det finns smart-tv i varje
brukarrum och wifi på hela övre planet. Högtalare, flera surfplattor, robotdammsugare och
flyttbara högtalare är annan digital teknik som ska höja kvaliteten på verksamheten.
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Wifi på alla särskilda boenden
Nästan 700 brukare plus medarbetare har nu tillgång till wifi på Gotlands alla särskilda
boenden. Det är både regionens boenden och de i privat regi som nu har wifi indraget.

3 Förväntad utveckling
Digital äldreomsorg
Den digitala utvecklingen genom EU-projektet Digital äldreomsorg fortsätter. I januari
samlades runt 200 undersköterskor och annan omvårdnadspersonal till en första
utbildningsdag. På grund av pandemin pausades projektet under våren men under hösten
hålls nya utbildningstillfällen.
LOV-avtalet
Det nya avtalet för hemtjänst enligt lagen om valfrihet, LOV, förbereds och börjar gälla
från 1 mars 2021. Det nya avtalet innebär bland annat att de områden som utförarna verkar
i blir större och att utförarna får högre ersättning om de har verksamhet på landsbygden.
Konkurrensutsättning av särskilda boenden
Socialnämndens beslut om konkurrensutsättning av de två särskilda boenden i Hemse går

6 (42)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Socialförvaltningen delårsrapport 2 2020

vidare. I slutet av 2020 kommer nämnden ta ställning till de eventuella anbud som kommer
in och besluta om vem som ska driva Hemse äldreboende och Iliansgården.
Hemsjukvården i förändring
Hemsjukvården är i förändring för att kunna ge en god och nära vård även framåt.
Sjuksköterskornas arbetsbelastning är hög och hemsjukvården behöver förutsättningar för
att kunna hantera ett ökande behov från en åldrande befolkning.
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder
En ökad arbetslöshet ger ett större antal hushåll som blir beroende av försörjningsstöd.
Samtidigt gör Arbetsförmedlingens neddragningar och Försäkringskassan restriktivare
hållning, främst när det gäller sjukpenning och aktivitets- och sjukersättning, att fler
personer behöver försörjningsstöd.
Psykisk hälsa
Den psykiska ohälsan fortsätter öka i samhället och även antalet orosanmälningar. Fortsatt
utveckling av insatser inom socialförvaltningen i samverkan med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommer att behövas.
Våld i nära relation
Inga tendenser finns till en minskning av våld i nära relation. Det finns fortsatt behov av att
utveckla insatser för både våldsutsatta och våldsutövare.
Nytt korttidsboende byggs
Under hösten 2020 startar bygget av den nya korttidsenheten i Visby. Enheten kommer att
rymma 40 enkelrumsplatser som uppfyller dagens krav på hygienutrymmen och integritet
för de boende. Projektets kostnader ska rymmas inom tilldelad budgetram på 69,3 miljoner
kronor.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Inom målområdet Social hållbarhet har socialförvaltningen valt att ta fram aktiviteter som
kopplar till samtliga tre mål. Målen ka ha flera aktiviteter. Nedan redovisas framtagna
aktiviteter samt en kort beskrivning av förvaltningens arbete under delår 2.
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4.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.

Mål

Bedömnin
g
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01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande

Kommentar:
Förvaltningen arbetar aktivt med att ta fram indikatorer och följa resultat. Efter varje
avslutat läsår görs en resultatsammanställning över hur många barn i Skolfam som fått
behörighet till gymnasieskolan.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Kommentar:
Förvaltningen har aktivt arbetat med formulerade aktiviteter utifrån målet. Samtliga
avdelningarna har planerat för deltagande i utbildningssatsningen Första hjälpen till
psykisk hälsa och planering för utbildning av ytterligare instruktörer i syfte att kunna öka
utbildningstakten kommande år har gjort. Vårens planerade utbildningarna pausades till
följd av pandemin och kommer preliminärt att fortsätta under hösten.
Det är i nuläget för tidigt att kunna se eventuella effekter av Första linjens verksamhet
men indikatorer finns framtagna.
Inom individ- och familjeomsorgen med att införa ett arbetssätt som kallas
stegförflyttning, vilket innebär att verksamheten sätter mål som klienten ska uppfylla från
ett besök till nästa. Föräldrar med försörjningsstöd prioriteras
Samtliga berörda enhetschefer inom förvaltningen deltar i Barnnätverk där Barn- och
elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen ingår och föräldrar med
försörjningsstöd prioriteras till insatser som Vuxkomp och studiestartsstöd.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Kommentar:
Inom förvaltningens olika avdelningar har arbete skett med att ta fram nya eller revidera
tidigare handlingsplaner för extraordinära händelser såsom pandemi och värmebölja.
Ledningsgruppen har genomfört övning allvarlig händelse ledd av kris- och beredskap
regionstyrelseförvaltningen. Arbetet med att revidera socialförvaltningens ansvar vid
extraordinära händelser är framflyttat till hösten pg det rådande läget med pandemin.

Aktivitet
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01.
lärande

Status
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt

Resultat från Socialpsykiatriskt team (SPT), Skolfam och Etableringslinje används i
verksamhetsutveckling
Kommentar:
Det pågår arbete inom individ- och familjeomsorgen med att ta fram mätbara resultat för
att kunna använda i verksamhetsutveckling. För Skolfam och Etableringslinje kan
resultaten redovisas först vid terminens slut. Efter varje avslutat läsår görs en
resultatsammanställning över hur många barn i Skolfam som fått behörighet till
gymnasieskolan.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Mäta effekten av införandet av första linjen
Kommentar:
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Inom individ- och familjeomsorgen är arbetet med att ta fram indikatorer för utvärdering
slutfört. Det är i nuläget för tidigt att kunna se eventuella effekter för andra enheter och
verksamheter. Man kan se goda resultat av den behandlingen som ges av teamet.
Prioritera insatser för föräldrar med försörjningsstöd i syfte att närma sig
arbetsmarknaden
Kommentar:
Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorgen med att införa ett arbetssätt som
kallas stegförflyttning, vilket innebär att verksamheten sätter mål som klienten ska
uppfylla från ett besök till nästa. Föräldrar med försörjningsstöd prioriteras till insatser
som Vuxkomp och studiestartsstöd.
Medarbetare har genomgått utbildning ”första hjälpen för psykisk hälsa”
Kommentar:
Samtliga avdelningarna har planerat för deltagande i utbildningssatsningen utifrån
prioriteringarna i handlingsplanen. Vårens tre utbildningstillfällen ställdes in till följd av
situationen med Covid 19. Under våren har Kvalitets- och utvecklingsavdelningen gjort
en planering för utbildning av ytterligare instruktörer i syfte att kunna öka
utbildningstakten kommande år. Utbildningarna kommer preliminärt att fortsätta under
hösten.
Utveckla ett kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen
Kommentar:
Inom Barnsam fortsätter arbetet med översyn av organisationen för samverkansfrågor
mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Denna syftar till att skapa bättre
förutsättningar för de områden där förvaltningarna behöver samverka.
Samtliga berörda enhetschefer inom förvaltningen deltar i Barnnätverk där Barn- och
elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen ingår. Inom
avdelningen individ och familjeomsorg har man på barn- och ungdomssidan
kontinuerliga träffar med habiliteringen.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Revidera plan för extraordinära händelser
Kommentar:
Inom förvaltningens olika avdelningar har arbete skett med att ta fram nya eller revidera
tidigare handlingsplaner för extraordinära händelser såsom pandemi och värmebölja.
Tydliggöra förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser
Kommentar:
Arbetet med att revidera förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser är framflyttat
till hösten pg det rådande läget med Covid 19.
Ledningsgruppen genomför en praktisk krisövning
Kommentar:
Ledningsgruppen genomförde 200217 en övning allvarlig händelse ledd av kris- och
beredskap regionstyrelseförvaltningen.
4.2

Mål

Ekonomisk hållbarhet

Bedömning
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Socialförvaltningen har ingen aktivitet som styr mot målet ekonomisk
hållbarhet.
4.3

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.

Mål
07. Gotlands klimatavtryck minskar

Bedömnin
g

Kommentar:
Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att förändra arbetssätt och
utredningsunderlag i syfte att minska Region Gotlands miljöavtryck. Förvaltningen har
deltagit i inledande möte med regionstyrelseförvaltningen för att se på vilka aktiviteter
socialförvaltningen skulle kunna ta med i en reviderad handlingsplan för miljöarbete.
Revidering är påbörjad genom framtagande av möjliga aktiviteter och arbetet kommer
att fortlöpa under nästa år i dialog med övriga förvaltningar.

Aktivitet

Status

07. Gotlands klimatavtryck minskar
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Revidera miljöplanen
Kommentar:
Förvaltningen har deltagit i inledande möte tillsammans med miljöstrateg och
miljösamordnare regionstyrelseförvaltningen för att se på vilka aktiviteter
socialförvaltningen skulle kunna ta med i en reviderad handlingsplan för miljöarbete.
Föreslagna aktiviteter kräver en större samordning över förvaltningsgränserna, vilket gör
att arbetet kommer att pågå även under första delen av 2021. Tills vidare gäller
nuvarande miljöplan.
Beakta miljöperspektivet i utvecklings- och utredningsarbeten
Kommentar:
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har uppdaterat sina mallar för tjänsteskrivelser för
att säkra att miljöperspektivet beaktas i utredningar. Ett exempel på utredning
genomförd under våren är LOV valfrihetssystem hemtjänst där miljöperspektivet särskilt lyfts
fram.
Inom individ- och familjeomsorgen beaktas miljöperspektivet i pågående utredning
angående boende med stöd och mallen för utredningsarbete på organisationsnivå
revideras för att säkra att miljöperspektivet beaktas.
Inom förvaltningens olika avdelningar pågår flera utvecklingsarbeten utifrån ett
miljöperspektiv. Exempel på genomförda och pågående arbeten är:
 ökat användande av digital teknik för möten, utbildningar och metodstöd
 kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel
 i samverkan med måltidsservice arbeta för ett minskat matsvinn
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arbete kring rutt-planering för att minska körsträckor vid hembesök.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1

God ekonomisk hushållning

5.2

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Mål
10.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att
det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom
regionen

Bedömnin
g

Kommentar:
Förvaltningen har arbetat aktivt med formulerade aktiviteter utifrån målet och bidrar till
måluppfyllelse genom att i hög grad underlätta för medborgare att komma i kontakt med
berörda verksamheter. Inom förvaltningen pågår flera utvecklingsarbeten i syfte att skapa
ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov. Ett exempel
är identifiering av chattfunktion som en ändamålsenlig och effektiv kommunikationsväg
för de verksamheter som möter ungdomar.
Förberedande arbete med att skapa en webbsida har genomförts under våren och
medborgare har inbjudits att delta i arbetet genom deltagande i referensgrupp.

11.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta
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Kommentar:
Förvaltningen har i hög grad uppfyllt målet genom att aktivt involvera brukare i
pågående utvecklingsarbete under året. Brukarråd är en inarbetad arbetsform som ger
förutsättningar för ett systematiskt arbetssätt där utvecklingsbehov identifieras utifrån
brukares förslag.

12.
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång

Kommentar:
Förvaltningen har under arbetat med revidering och nyskapande av processer i syfte att
kvalitetssäkra utförande av insatser och bidrar till måluppfyllelse. Inom flera avdelningar
har flera processer identifierats och revidering påbörjats med planerat färdigställande
under hösten.

Aktivitet

Status
10.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
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Skapa webbsida för personer som är 65 år och äldre med samlad information
Kommentar:
Arbete med att skapa webbsida har genomförts under våren och medborgare har
inbjudits att delta i arbetet genom deltagande i referensgrupp. Planering av kampanj för
utrullning av hemsidan är påbörjad.
Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares
behov
Kommentar:
Inom förvaltningen pågår flera utvecklingsarbeten i syfte att skapa ändamålsenliga och
effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov.
Myndighetsavdelningen utarbetar en rutin för att säkra att man i kontakten med brukare
frågar vilket kontaktsätt brukaren vill bli kontaktad. Vidare kompletteras
ansökningsblanketten och e-ansökan med en ruta där brukare kan ange hur man vill bli
kontaktad.
Inom omsorgen om funktionsnedsatta har inventering av behov av nya
kommunikationsvägar skett genom dialog med intresseföreningar och i fokusgrupper
och vid arbetsplatsträffar och husmöten identifieras minst en ny kommunikationsväg.
Inom individ och familjeomsorgen har informationsskärmar placerats i väntrum. Enheter
som möter ungdomar har identifierar ett behov av chattfunktion som en viktig
kommunikationsväg.
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11.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande
och blir respektfullt bemötta
Brukare är medskapare i våra utvecklingsarbeten
Kommentar:
Inom förvaltningen finns flera exempel på genomförda och pågående arbeten där
brukare är medverkare.
Hälsofrämjande enheten har i utvecklingen av mötesplatser för personer över 65 år
använt sig av fokusgrupper i syfte att fånga medborgares synpunkter.
Inom omsorgen för funktionsnedsatta fortsätter arbetet att tillsammans med brukare ta
fram förslag till modell för utbetalning av årets statsbidrag för habiliteringsersättning.
Inom särskilt boende pågår utvecklingsarbeten kring aktiviteter och måltidssituationen
där brukare är delaktiga. Flera arbeten pågår där man arbetar tillsammans med brukare
med förbättringsområden utifrån brukarundersökningen. Brukarråd är viktiga forum där
utvecklingsbehov identifieras utifrån brukares förslag.
Inom hemtjänsten planeras för att skapa forum där brukarna är delaktiga och
utvecklingsbehov kan identifieras.
12.
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kartläggning av processer i syfte att skapa effektivare arbetssätt
Kommentar:
Inom förvaltningen har arbetet med att kartlägga processer påbörjats och inom flera
avdelningar har flertalet processer färdigställts.
Inom individ och familjeomsorgen har man kartlagt stora delar av barn- och
ungdomsvårdens myndighetsutövning samt öppenvårdsinsatser i egen regi, och
myndighetsutövning för vuxna. Kvalitetssäkring av processerna pågår.
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Inom hälsofrämjande enheten är process för hälsofrämjande verksamhet 65+ på
Gotland påbörjad och underlag för planering, förberedelse och genomförande finns.
Hemsjukvården har färdigställt process för e- tjänst tillfällig vistelse och arbete med
process för Mobil dokumentation arbetsprocess pågår.
Myndighetsavdelningen har kartlagt processen för ansökan vid tillfällig vistelse. Arbete
med process för bostadsanpassning, är BAB-handläggningsprocess och processerna
kring digital natt tillsyn är påbörjade. Det pågår även ett stort arbete kring de processer
som rör utvecklingsarbetet kring LOV hemtjänst.
5.2.1

Kvalitetsuppföljning

Förvaltningen har under året till stor del kunnat fortsätta sitt planerade kvalitetsarbete trots
pågående pandemi. Verksamhetsutvecklingen har i flera avdelningar till viss del behövt
skifta fokus och koncentrera sig på hygienrutiner och snabba lösningar avseende digitala
arbetssätt för att kunna tillgodose brukares behov. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen
har ändrat arbetsformer för kvalitetsuppföljningar under våren då man inte fysiskt kunna
besöka verksamheterna. Inkomna synpunkter från anhöriga under våren har föranlett ett
par kvalitetsuppföljningar utöver den lagda planen.
Arbetet med implementering av arbetsmetoden IBIC har fortlöpt och även LSSverksamheten utreder nu samtliga ärenden och nyprövningar enligt IBIC. Arbetet med att
kvalitetssäkra genomförandeplaner fortlöper.
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har påbörjat arbete för genomförande av
brukarundersökningar i höst och flera avdelningar arbetar aktivt med resultaten från
föregående år. Brukare är medskapare i ett flertal pågående utvecklingsarbeten inom
förvaltningen.
Den digitala utvecklingen har fortsatt bland annat genom utökad mobil dokumentation i
hemsjukvården, inköp av surfplattor för att möjliggöra kontakt med anhöriga inom
äldreomsorgen och digitala samtalskaféer har erbjudits då de öppna mötesplatserna tvingats
stänga ner.
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Inom individ- och familjeomsorgen har deltagandet i den nationella pilotstudien kring
verktyget Viewpoint fortsatt, en digital tjänst för att inhämta barn och ungdomars
synpunkter på sin situation. Målgruppsinventering har skett i öppenvården för barn och
unga och avdelningen har implementerat arbetsmetoden Signs of Safety vilket gett effekter
i form av minskat antal placeringar och kortare placeringstider.
Förvaltningens avdelningar har arbetat aktivt med kompetensutveckling inom områdena
dokumentation, hygienrutiner, digitalisering. Inom hemsjukvården har en utbildningstjänst
skapats i syfte att säkra kompetens inom yrket distriktssköterska.
Kartläggning och uppföljning av processer pågår inom samtliga förvaltningen avdelningar.
Förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att under året aktivt ha påbörjat och till
viss del fullföljt aktiviteter som kopplar till samtliga tre mål.
5.3

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
13 (42)
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förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Mål
13.

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Bedömnin
g

Kommentar:
Förvaltningen har arbetat aktivt och medvetet för att involvera medarbetare i
utvecklings- och förändringsarbeten. Strukturer har etablerats genom att
utvecklingsfrågor bland annat lyfts in på arbetsträffarnas och samverkansmötenas
dagordningar. Kulturen har stärkts genom att på tidigt stadium involvera alla berörda i
dialoger och diskussioner.
Chefer har genomgått förändringsledningsutbildning.
Målet bedöms i hög grad uppfyllt.

14.
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Kommentar:
Förvaltningen har i nuläget inte uppfyllt målet. Aktiviteter är påbörjade men resultaten
visar att målet inte är nått.
Målet bedöms ej vara uppfyllt.

15.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där
det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Kommentar:
Socialförvaltningens aktiviteter för att nå målet har till viss del pausats under 2020.
Arbetet med genomföra aktiviteterna kommer att återupptas så snart det är möjligt.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

Aktivitet
13.

Status
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
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Vi har utvecklingsarbeten som utgår från medarbetares förslag och delaktighet
Kommentar:
Inom avdelningarna finns ett flertal exempel på utvecklingsarbeten som utgår från
medarbetares förslag och delaktighet.
Myndighetsavdelning har arbetsgrupper med utsedda medarbetare inom olika
utvecklingsområden. Varje arbetsgrupp har representanter från de olika teamen och de
arbetar gemensamt med ansvariga för utveckling på avdelningen.
Inom särskilda boenden har medarbetare exempelvis initierat utvecklingsarbeten för att
få likhet över husen för att underlätta för medarbetare att hjälps åt, skapa samma rutiner i
verksamheter för att underlätta när personal går över till andra avdelningar, nya
insatsscheman, i samarbete med sjuksköterskor tagit fram kom-ihåg-lista som används
under dygnet. Hemtjänstens enhetschefer fångar upp förslag och idéer på bland annat
arbetsplatsträffar. Inget utvecklingsarbete har påbörjats än.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning för dialog i kvalitetsråd,
arbetsplatsträffar och fokusgrupper med syfte att genomföra utvecklingsarbeten utifrån
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medarbetares förslag. Genomförande av gemensamma friskvårdsaktiviteter på
verksamhets- och avdelningsnivå.
Hemsjukvården har påbörjat en diskussion om hur avdelningen kan strukturera och
dokumentera små utvecklingsprojekt i verksamheten. Medarbetarna har vid
planeringseftermiddag i november arbetat i grupper som gått igenom styrkortsmålen och
diskuterat hur hemsjukvården kan arbeta utifrån dem. De punkterna har blivit en del av
aktiviteterna i verksamhetsplanen.
Inom särskilda boenden har samtliga medarbetare i uppdrag hitta förbättringsförslag för
respektive boende som de sedan arbetar aktivt med. Avdelningen har medarbetare som
själva arbetar med och utvecklar arbetssätt för mobil dokumentation.
Inom individ- och familjeomsorgen har en medarbetare lämnat förslag på att
avdelningen ska starta ett skyddat boende i egen regi. Utredning pågår just nu kring
formerna för detta.
Inom HR-avdelning har medarbetare initierat förändring av arbetstider och uppdelning
av arbetsuppgifter inom resursteamet.
Förvaltningen har en struktur för att ta emot utvecklingsarbeten som identifieras i
verksamheterna
Kommentar:
Förvaltningen har tagit fram en struktur för hanteringen av utvecklingsarbeten som
innefattar en processbeskrivning och en e-tjänst. E-tjänsten kommer att prövas i en pilot
under början av hösten för att förhoppningsvis hinna gå ut på bredd inom förvaltningen
innan årsskiftet.
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Fortsätta utbildning i förändringsledning
Kommentar:
Under hösten 2019 deltog särskilda boendens chefer samt socialförvaltningens
ledningsgrupp och individ- och familjeomsorgens chefer i utbildningen. under 2020 har
en grupp med ca 20 chefer genomfört en av två dagar på utbildningen. därtill fanns i
början av året, innan pandemins utbrott, ytterligare en grupp inbokad under våren. I
nuläget har cirka 70 procent av förvaltningens chefer genomgått eller påbörjat
utbildningen.
Att arbetsplatsträffar och samverkan leder till dialog och förankring i
förändringsarbeten
Kommentar:
Inom alla avdelningar är förändrings- och utvecklingsarbete en naturlig fråga på
arbetsplatsträffar. Inom särskilda boenden samverkas förändringar och verkställs i
kvalitetsråd som kommer ut med förslag till riktlinjer/ checklistor.
Myndighetsavdelningens verksamhetsutvecklare har en tydlig koppling till förvaltningens
kvalitet och utvecklingsråd vilket skapar en bra struktur för utveckling på avdelning men
också på helheten. Hemtjänst natt är på gång att införa en digital "förslagslåda".
14.
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete
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Verka för att Arbetsterapeututbildningen kommer till Gotland
Kommentar:
Dialog är påbörjad med Uppsala universitet om en arbetsterapeut-utbildning på Gotland.
Uppsala universitet är positiv till detta och arbetar för att kunna starta en utbildning.
Socialförvaltningen väntar återkoppling från Uppsala universitet när en utbildning skulle
kunna startas.
Återkommande socialförvaltningsdag på universitetet
Kommentar:
En planering har gjorts tillsammans med regionstyrelseförvaltningen om att tillsammans
göra en "regionens dag" på Campus. På grund av pandemin har genomförandet av dagen
tillfälligt fått ta en paus, men så snart det är möjligt ska dagen genomföras.
Ta bort beroendet av hyrpersonal
Kommentar:
Inom särskilda boenden har ett boende haft bemanningssjuksköterska under fyra veckor.
Hemsjukvården har inte haft någon hyrpersonal under 2020 och ser inga behov av det
under hösten.
Inom individ- och familjeomsorgen pågår rekrytering med målet att ersätta hyrpersonal
med fast personal. Placeringsansvariga, som tidigare var konsulter, är nu
tillsvidareanställda. Konsulter finns för närvarande utifrån att kunna ta fram en
handlingsplan baserad på arbetstyngdsmätningar i syfte att främja en god arbetsmiljö.
Minska beroendet av timanställda
Kommentar:
Under perioden januari-juni har antalet arbetade timmar för timanställda ökat med 10
procent. Förklaringen kommer till stor del från de konsekvenser som kommit av
pandemin. Samtidigt har omvårdnadsavdelningarna ökat antalet heltidsarbetare och
aktivt arbetat med att hitta flexibilitet bland ordinarie medarbetare genom så kallade
gröna turer i syfte att begränsa behovet av timvikarier. Emellertid har pandemin
motverkat möjligheten till flexibilitet. Inom samtliga berörda avdelningar har scheman
setts över för att minska beroendet av timanställda.
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15.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Enhetschefer har information om stöd som kan ges vi psykisk ohälsa
Kommentar:
Information har tagits fram och publicerats på intranätet.
Medarbetare utbildas i första hjälpen för psykisk hälsa
Kommentar:
Samtliga avdelningarna har planerat för deltagande i utbildningssatsningen utifrån
prioriteringarna i handlingsplanen. Vårens tre utbildningstillfällen ställdes in till följd av
situationen med pandemin. Under våren har Kvalitets- och utvecklingsavdelningen gjort
en planering för utbildning av ytterligare instruktörer i syfte att kunna öka
utbildningstakten kommande år. Utbildningarna kommer preliminärt att fortsätta under
hösten.
Sprida kunskap kring hållbar bemanning och hållbar arbetstid
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Kommentar:
Arbetet med hållbar bemanning och hållbar arbetstid ingår i regionens övergripande
projekt om detsamma. inom hemtjänsten har alla enheter gått igenom materialet från
intranätet om heltidsresan. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har
genomfört utbildningar kring hållbara arbetstider för alla medarbetare och påbörjat
införande av raster i de verksamheter det är möjligt. Inom individ- och familjeomsorgen
pågår arbetstyngdsmätningar på barn- och familjeenheten samt familjehemsenheten.
Inom särskilda boenden har några utvalda enheter arbetat aktivt för att införa hållbar
bemanning och heltid inom enheterna. Informations- och utbildningsmaterial har gåtts
igenom med alla medarbetare på berörda enheter. Tänkta utbildningar har pausats av
pandemin men kommer att genomföras så snart det är möjligt.

6 Väsentliga personalförhållanden
Inom omvårdnadsområdet har bemanningen och personalförhållandena under våren
präglats av pandemin, vilket främst visat sig genom en ökad sjukfrånvaro och ett ökat antal
timavlönade i syfte att överanställa för att ha en så stabil bemanning som möjligt.
Arbetsmiljön präglades av stor oro under mars och april dels på grund av oklara direktiv
samt osäkerhet kring skyddsutrustning och hygienrutiner och dels på grund av
medarbetares rädsla för att insjukna i viruset. Oron har avtagit i takt med att rutinerna
tydliggjorts och nya arbetssätt kommit på plats. Besöksförbud har införts i verksamheter
inom särskilda boenden och i verksamhetslokaler inom omsorgen vilket fått en påverkan
på medarbetares sätt att hantera brukares och anhörigas vilja att få kontakt. Riskanalyser
och handlingsplaner har upprättats för oro samt personalbortfall. Förvaltningen gjorde
även förberedelser för att vid behov på bredare front kunna rekrytera nya medarbetare från
andra delar av samhället och arbetsmarknaden. Pandemin har haft en negativ påverkan på
genomförandet av utbildningar, kompetensutvecklingsinsatser, större möten och utbyten
med andra.
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Stor tyngd har lagts på utbildning och rutiner för tyngd på basala hygienrutiner, vilket
minskat risken för smitta inte bara för covid-19 utan även för andra sjukdomar. Under
början av pandemins utbrott fanns svårigheter att försörja verksamheterna med
skyddsutrustning, något som ytterligare spädde på oron bland medarbetarna. Att arbeta i
skyddsutrustning har på sina håll upplevts som mycket påfrestande och tagit hårt på
medarbetare. Sjuktalet steg markant under mars men har sedan stabiliserats under senare
delen av våren och alltmer närmat sig fjolårets nivåer. Förvaltningen har fått full
kompensation för de ökade sjuklönerna till följd av sjukfrånvaron.
Inom främst myndighetsavdelningen, individ- och familjeomsorgen, kvalitetsavdelningen
och administrativa avdelningen har ett flertal medarbetare tillämpat distansarbete i syfte att
minska risken för smittspridning. Införandet av distansarbete följs noga inom respektive
avdelning. Distansarbetet och ambitionen att minska risken för smittspridning har ökat
intresset inom avdelningarna för att hitta digitala lösningar som underlättar nya arbetssätt.
Inom förvaltningen har antalet heltidsanställda ökat med 119 medarbetare från juli 2019
(891) till 2020 (1 010). Samtidigt har antalet deltidsanställda minskat med 109 medarbetare
under samma period.
Hemsjukvården har klarat sig utan hyrsjuksköterskor.
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Lönebildning

Lejonparten av löneöversynen är inte klar än varför det är svårt att göra en övergripande
analys av dess effekter. Bland Vårdförbundets medlemmar har satsningar gjorts på särskilt
yrkesskickliga sjuksköterskor i syfte att stimulera till goda prestationer samtidigt som
påslaget för utbildade undersköterskor höjts från 1 500 kronor till 3 000 kr i syfte att öka
intresset för redan anställda medarbetare att utbilda sig till undersköterska.
6.2

Personalvolym

Socialförvaltningen har ökat antalet anställda med totalt 10 medarbetare under perioden juli
2019 till juli 2020. Smärre förändringar har skett inom flertalet avdelningar i syfte att hitta
en balans mellan arbetsbelastning och bemanning. Inom äldreomsorgen och omsorgen om
personer med funktionsnedsättning har förändringar skett i syfte att anpassa bemanning till
beviljade insatser men också till målet om att minska beroendet av timanställda. Barn- och
familjeenheten fortsätter att rekrytera medarbetare och därmed minska beroendet av
hyrpersonal.
Utvecklingen i faktiskt arbetad tid följer utvecklingen i antal anställda och ökade från
1 300 758 timmar januari-juni 2019 till 1 309 632 timmar januari-juni 2020. Ökningen
motsvarar 9 heltidsanställda medarbetare. Frånvarotiden på grund av sjukdom ökade under
samma period från 134 354 timmar till 160 085 timmar, vilket är detsamma som en ökning
i antalet timmar motsvarande 26 heltidsanställda medarbetare. Ökningen bedöms till stor
del bero på pandemin.
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En ökning har också skett i antalet heltidsanställda från 891 juli 2019 till 1 010 juli 2020.
Samtidigt har antalet deltidsanställda minskat från 804 juli 2019 till 695 i juli 2020.
Förändringen är ett resultat av avdelningarnas aktiva arbete med att få fler heltidsanställda.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom socialförvaltningen har ökat från 91,3
procent juli 2019 till 92,4 procent juli 2020. Störst ökningar uppvisas inom hemtjänsten och
särskilda boenden. Totalt har de båda avdelningarna ökat antalet heltidsanställda med 83
medarbetare från juli 2019 till juli 2020. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland
förvaltningens kvinnor har visserligen ökat från 90,7 procent juli 2019 till 91,8 procent juli
2020, men männens (95,1 procent) genomsnittliga sysselsättningsgrad är alltjämt än
kvinnornas (91,8 procent). Något som troligtvis kommer att förändras framgent i takt med
att förvaltningens arbete med att få fler heltidsanställda får full effekt.
Förvaltningen har flera kvinnodominerade yrkesgrupper men andelen män har under
senaste året ökat från 16,8 procent juli 2019 till 18,1 procent juli 2020, vilket beror på att
fler och fler män söker sig till äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning.
Antal anställda
Alla anställningsformer
Tillsvidare
Tidsbegränsad

1 705
1 489
217

Antal
årsarbetare enl.
ÖK
1 578.39
1 378.64
199.75

18 (42)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Socialförvaltningen delårsrapport 2 2020

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

52 Socialnämnd
52001 SOF, gemensamt
52002 Myndighetsavdelning
52003 SÄBO
52004 Hemtjänst
52005 OoF
52006 Hemsjukvård
52007 IFO
52008 Kvalitetsavdelning
52010 HR-Avdelning
6.3

Heltidsarbetare
Jan - Jun 2020
1 322.9
14.9
39.7
393.8
272.2
282.0
64.4
153.1
14.0
88.8

Heltidsarbetare
Jan - Jun 2019
1 313.9
14.2
37.2
392.9
269.5
282.7
63.7
147.1
14.9
91.7

Sjukfrånvaro
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Generellt är det svårt att analysera och dra långtgående slutsatser av sjuktalets utveckling
under perioden. Under årets första två månader visade förvaltningens sjuktal en vikande
tendens men i samband med pandemins utbrott steg sjuktalet kraftigt. Samtidigt införde
regeringen möjligheten för medarbetare att vara sjuka utan karensavdrag. I de fall det under
våren varit möjligt att arbeta på distans har sjuktalen fortsatt att utvecklas positivt men i
övriga fall har sjuktalet legat högre än för motsvarande period 2019. under senare delen av
våren återhämtade sig sjuktalet och den förvaltningsövergripande tendensen är i nuläget att
sjuktalet börjar närma sig 2019 års nivå.
Förutom alla åtgärder kopplade till pandemin har avdelningarna arbetat med att sänka
sjukfrånvaron. Exempelvis har myndighetsavdelningen arbetat med medarbetarnas känsla
av stress genom att noga följa statistik över antal ärenden och antal beslut. Särskilda
boenden har gjort friskvårdssatsningar i form av frivilliga prova-på-tillfällen på olika
friskvårdsaktiviteter. Samtliga avdelningar har tagit hjälp av HR för att följa upp
korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
har lagt stor vikt vid att minska övertidsarbetet och några verksamheter har genomfört
grupphandledning i stresshantering via företagshälsovården.
Cheferna upplever systemet Adato som ett gott stöd i arbetet med sjukfrånvaron och
rehabiliteringsinsatser.
Sjuktal % Jan - Jun 2020
Alla kön
9.31%
Kvinna
9.84%
Man
7.15%
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2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

7 Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1

Uppföljning av aktivitet i verksamhetsplan

Mål
Budget i balans

Bedömnin
g

Kommentar:
Avdelningarnas har tagit fram och arbetar med aktiviteter i syfte att minska kostnaderna.
Detta finns i en plan som kontinuerligt följs upp på ledningsgrupperna. Arbetssättet ger
bättre insikt i avdelningens ekonomi och fokus på kostnadsminskningar. Aktiviteten
bidrar till att uppfylla målet. För att ytterligare bidra till måluppfyllelsen ska
förvaltningsledningen involveras mer genom redovisning av respektive avdelnings arbete
(kontinuerlig redovisning återupptas, har inte skett så ofta med hänsyn till pandemin).

Aktivitet

Status
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Budget i balans
Varje avdelning har aktivitetsplan/handlingsplan som tydligt visar på åtgärder för att
nå budget i balans vid årets slut
Kommentar:
Samtliga avdelningar har tagit fram plan med aktiviteter för att minska avdelningarnas
kostnader. Aktiviteterna är oftast väl beskrivna och konkreta samt följs kontinuerligt upp
av ledningsgruppen på avdelningen. Förvaltningsledningen ska också följa upp
aktiviteterna och effekterna av dessa varje månad.
7.2
7.2.1

Ekonomisk uppföljning och prognos
Periodens resultat

För perioden är resultatet ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. I resultatet ingår
retroaktiva löneökningar med 6,2 mnkr men det är preliminära uppgifter eftersom
avtalsrörelsen inte är klar, denna kostnad ligger centralt. Här finns också ökning av
semesterlöneskulden med 2,5 mnkr. Nettokostnaderna ökar med 3,5 procent vilket är i
nivå med ökningen av budgeten. I resultatet finns däremot inte ersättning med för att
täcka ökade kostnader för pandemin, socialförvaltningen har ansökt om 9 mnkr. Om
justering sker med 90 procent av ersättningen blir periodens resultat 6,5 mnkr.
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Personalkostnaderna ökar med 4,2 procent för perioden och framför allt inom
hemsjukvården och hemtjänsten. De höga sjuktalen inom förvaltningen är
kostnadsdrivande och för att få en bättre ekonomi måste sjuktalen sänkas. Sjuklönerna
har ökat med 17 procent januari till augusti men nettokostnaden blir ändå inte så stor då
socialförvaltningen har fått statlig ersättning med 11,4 mnkr kopplat till pandemin.
Köp av verksamhet från privata utförare ökar med 6,2 procent vilket framför allt beror
på fler platser särskilt boende då det nu finns ett nyetablerat äldreboende i Visby. Vid
årsskiftet fanns det ett sextiotal personer med beslut om insats som väntade på plats. I
nuläget finns det dock lediga platser med hänsyn till pandemin.
Övriga kostnader är i nivå eller lägre än föregående år, motsvarande period.
Sett till verksamheten är det ett överskott på 26 mnkr för insatser enligt SoL, som främst
avser äldreomsorg. För hemsjukvården, som ingår i SoL, är det ett underskott och det
beror på de senaste årens volymökningar. För LSS-insatser är det ett underskott på 13
mnkr, trots att verksamheten bedrivs med låga kostnader så är det ett underskott sedan
flera år. För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget
för barn- och ungdomsvården är bättre ut trots den stora inströmningen av
orosanmälningar. Det finns dock en farhåga att behovet av försörjningsstöd kommer att
öka ännu mer under 2020. För flyktingmottagningen är det ett underskott på 4 mnkr,
dock ska en justering ske mot annan verksamhet samtidigt som det borde komma in fler
intäkter.
7.2.2

Årsprognos

Prognosen för helåret 2020 visar på en ekonomi i balans för socialförvaltningen. I
delårsrapport 1 var prognosen -25 mnkr men då rådde väldigt stor osäkerhet beroende
på pandemin som precis börjat. Det är fortfarande svårt att bedöma hur läget ser ut
framåt nu när pandemin pågår, framför allt vad gäller försörjningsstödet. Dessutom
kommer socialförvaltningen att få arbeta med effekterna av pandemin en lång tid
framöver. Nettokostnadsökningen är bedömd till 3,9 procent och det som ökar är främst
äldreomsorg, boenden enligt LSS och försörjningsstöd.
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Prognosen för personalkostnaderna visar på en ökning på 4 procent till 876 mnkr
jämfört med föregående år. Kostnaden för köp av tjänster väntas öka med 5,6 procent
till 366 mnkr och ökningen avser framför allt särskilt boende för äldre samt bostad med
särskild service enligt LSS. Övriga kostnader bedöms vara i nivå med föregående år.
Det prognostiseras liksom tidigare år ett stort överskott för insatser enligt SoL, som
främst avser äldreomsorg. Enligt tidigare prognos var överskottet betydligt mindre då det
tillkommit platser på särskilt boende. I och med pandemin har dock överskottet ökat då
färre ansökt om insats samt fler personer med beslut om insats tackat nej till plats inom
särskilt boende. Det samma gäller hemtjänstinsatser som också minskat något under
våren. Senaste tiden har dock behovet av insatser börjat öka igen, frågan är nu om och
när behovet av insatser återgår till tidigare nivåer. Behov av hemsjukvård har ökat under
2019 vilket gett ökade kostnader och underskott för hemsjukvården, detta är
oroväckande. För LSS-insatser är bedömningen ett stort underskott vilket verksamheten
haft de senaste åren då volymökningar inte kompenserats. För individ- och
familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för barn- och
ungdomsvården ser bättre ut vilket är en effekt av aktiviteter i syfte att minska
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placeringarna. Dock är det fortfarande en stor inströmning av orosanmälningar.
Bedömningen är att behovet av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2020
med uppåt 14 procent i kostnadsökning. För flyktingmottagningen befaras ett
underskott, dock kan intäkter från tidigare år komma in som förbättrar resultatet något.
För att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen arbetar verksamheterna med ett flertal olika
aktiviteter. Det finns ett mål i verksamhetsplanen som kopplar till en ekonomi i balans
och innebär att samtliga avdelningar har en plan med aktiviteter som syftar till att minska
kostnaderna. Uppföljning av effekterna sker både på avdelningsnivå och
förvaltningsledningsnivå. Många av aktiviteterna rör bemanning, till exempel omställning
av schema efter förändrade behov och användning av gröna turer samt minskning av
timanställningar och övertid. Detta ska också kopplas till att heltid som norm gäller vilket
i sig kan öka kostnaderna. En annan aktivitet är ökad flexibilitet genom mer samarbete
mellan olika arbetsgrupper. För att minska kostnaderna för särskilt boende pågår en
konkurrensutsättning av två boenden.

7.2.3

Budget 2020

Inför 2020 ökades budgetramen med 3,5 procent. Det tillfördes inga medel till någon
specifik verksamhet förutom resursfördelningsmodellen kopplat till ökat antal äldre
invånare, här tillfördes 27,1 mnkr. I övrigt har medel tillskjutits för ökade
personalkostnader med 21,6 mnkr, satsning på prioriterade grupper 3,9 mnkr samt
prisökningar på externa avtal 8,6 mnkr. En besparing på 13 mnkr sänkte budgetramen.
Besparingen togs dels mot resursfördelningsmodellen med 10 mnkr, dels stödet till
sociala företag med 3 mnkr.
Budgetram socialnämnden 2020, tkr
Justerad driftbudgetram 2019
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Löneökning prioriterade grupper
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
Besparing
Förändring lokalkostnader
Förändring interna kostnader
Förändrad finansiering telefoni
Budgetram 2020
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7.2.4

1 363 935
8 600
21 577
3 868
27 070
-13 000
801
706
-2 055
1 411 502

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnaden, alltså intäkter minus bruttokostnader, har för perioden ökat med 3,5
procent och uppgår till 943 mnkr för perioden januari till augusti. Ökningen är i nivå
med ökningen av budgetramen.
För perioden är ökningen av insatser inom vård och omsorg enligt SoL, främst
äldreomsorg, endast 2,1 procent. Fram till april var ökningen på över 6 procent men den
har sjunkit tillbaka och detta kan kopplas till pågående pandemi.
Nettokostnadsökningen inom LSS-området har också sjunkit sedan april vilket bedöms
bero på pandemin. Inom individ- och familjeomsorgen sjunker nettokostnaden vilket
beror på minskade kostnader för placeringar inom barn- och ungdomsvården. Samtidigt
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ökar kostnaderna för beroendevården och försörjningsstödet, vilket kan kopplas till
pandemin.
Ökningen för övrig verksamhet innehåller flyktingmottagningen där justeringar ska ske,
dels av intäkter, dels av personalkostnader som tillhör barn- och ungdomsvården där
nettokostnaden kommer att öka något. Här finns också kostnader för sociala företag,
retroaktiva löner och semesterlöneskuld.
I och med pågående pandemi är det väldigt svårt att veta hur nettokostnadsutvecklingen
blir för helåret. Då antalet äldre personer ökar och det blir fler som behöver insatser från
socialförvaltningens kommer nettokostnaden fortsätta att öka trots regionfullmäktiges
beslut om att begränsa nettokostnadsutvecklingen.
Nettokostnaden för helåret bedöms öka med 3,9 procent. Nettokostnadsökningen är
förvisso hög men väntad då den främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till äldre
personer ökar i takt med en åldrande befolkning. Kostnader för placeringar inom LSSområdet väntas öka med över 10 procent, detta på grund av att ett fåtal dyra placeringar
tillkommit. Kostnaderna för beroendevården och försörjningsstödet bedöms fortsätta att
öka medan kostnaderna för barn- och ungdomsvården väntas minska.
Verksamhet, tkr
Vård och omsorg SoL
Insatser LSS
Individ och familjeomsorg
Övrig verksamhet
Totalt socialförvaltningen

7.2.5

Utfall jan- Utfall jan- Diff 2019aug 2019
aug 2020
2020
Utfall 2019
515 388
526 093
2,1%
767 790
174 206
176 814
1,5%
261 619
183 805
182 317
-0,8%
276 648
37 347
57 350
53,6%
52 670
910 745
942 574
3,5% 1 358 726

Prognos Diff 20192020
2020
799 314
4,1%
267 010
2,1%
275 614
-0,4%
69 564
32,1%
1 411 502
3,9%

Intäkter
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Externa intäkterna för perioden januari till augusti är 92 mnkr vilket är något lägre än
2019 då de uppgick till 96 mnkr för perioden. Avgifter inom äldreomsorgen uppgår till
21 mnkr vilket är 2 mnkr högre än motsvarande period 2019 och det beror främst på att
det är fler brukare. Hyresintäkter och måltidsavgifter är i nivå med föregående år.
Ersättningarna från Migrationsverket, som främst avser ensamkommande ungdomar, har
minskat rejält till drygt 6 mnkr. Här finns viss eftersläpning och osäkra fordringar bakåt i
tiden. Statsbidragen har ökat, se vidare under rubriken statsbidrag.
Intäkter jan-aug, tkr
Omvårdnadsavgift
Måltidsavgift
Bostadshyror
Ersättningar Migrationsverket
Övr bidrag
Återbet försörjnstöd
Övriga intäkter
Summa

Utfall 2019 Utfall 2020
-19 000
-21 039
-15 310
-15 939
-30 383
-29 396
-19 254
-6 199
-10 601
-20 931
-1 126
-1 863
-866
-625
-96 539
-95 992

Prognosen visar att intäkterna bedöms minska för 2020 vilket främst avser minskade
intäkter från Migrationsverket.
7.2.6

Statsbidrag

För 2020 har socialförvaltningen hittills fått 20,3 mnkr i statsbidrag (16,4 mnkr 2019).
Statsbidragen avser bland annat 3 mnkr för att öka habiliteringsersättningen och betalas
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ut direkt till brukare som deltagit i daglig verksamhet inom LSS. Det finns också
statsbidrag för att motverka ensamhet hos äldre och höja kvaliteten inom demensvården,
4,3 mnkr; statsbidrag för att arbeta med god och nära vård, 3,3 mnkr samt statsbidrag för
psykisk hälsa med 3,5 mnkr. För att satsa på utbildning enligt äldreomsorgslyftet finns
statsbidrag på 3,3 mnkr.
Några av statsbidragen annonserades till sommaren och gäller bara fram till årsskiftet.
Det är ibland svårt att på kort tid planera för hur de ska användas och genomföra planen.
Men bedömningen är att större delen av statsbidragen kommer att användas under
hösten. I delårsbokslutet är drygt 4 mnkr ombokat till driftprojekt.
7.2.7

Kostnader

Bruttokostnaden för perioden januari till augusti har ökat med 2,3 procent och uppgår till
1 518 mnkr. De stora kostnadsposterna är personalkostnaderna som ökar med 4,2
procent och kostnad för köp av verksamhet som ökar med 6,2 procent vilket främst
avser fler placeringar på särskilt boende för äldre. Övriga kostnader minskar eller är i nivå
med föregående år.
För helåret är bedömningen att bruttokostnaderna ökar med 1,5 procent vilket får anses
som relativt lågt.
7.2.8

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 588 mnkr för perioden vilket är en ökning med 4,2
procent mot motsvarande period 2019. Kostnaderna har ökat för både arbetad tid och ej
arbetad tid, vilket till exempel avser sjuklöner samt över- och fyllnadstid. Det är framför
allt inom hemtjänsten och hemsjukvården som personalkostnaderna ökar. Kostnaderna
för timanställda ökar mycket inom hemtjänsten. Totalt sett har denna kostnad ökat med
cirka 10 procent för perioden.
Sjuklönerna, exklusive personalomkostnader, har ökat med 17 procent januari till augusti,
från 12,1 mnkr 2019 till 14,2 mnkr för 2020. Detta är en markant ökning och orsaken är
pågående pandemi. Socialförvaltningen har fått statlig ersättning med 11,4 mnkr för
perioden april till juli, inklusive personalomkostnader.
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Semesterlöneskulden ökar med 2,5 mnkr. Skulden är differensen mellan skulden vid
årsskiftet och skulden per 2020-08-31. Nivån på semesterlöneskulden nu är i nivå med
förgående år. Vid årsskiftet var skulden relativt låg, vilket beror på att medarbetarna tog
ut mer semester 2019. En annan orsak är att augustis uttag av semester inte finns med
vid delårsboksluten och att det i och med tre semesterperioder kan ha skett en
förskjutning mot att fler tar ut semester i augusti.
Prognosen för personalkostnaderna visar på en ökning på 4 procent till 876 mnkr
jämfört med föregående år. Det är framför allt inom hemtjänsten som
personalkostnaderna ökar.
7.2.9

Hyrpersonal

Kostnaderna för hyrpersonal är 4,2 mnkr för perioden januari till augusti jämfört med
7,4 mnkr föregående år, motsvarande period. Det är dock fortfarande brist på
socionomer inom barn- och ungdomsvården vilket gör att socionomkonsulter måste
användas för att upprätthålla en kvalitetssäker verksamhet. Under sommaren har det
under några veckor använts hyrsjuksköterskor på ett särskilt boende.
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Prognosen visar en kostnad på drygt 7 mnkr, vilket främst avser socionomkonsulter.
Kostnaden för helåret 2019 uppgick till över 11 mnkr.
7.2.10 Köp från privata utförare

Köp av verksamhet från privata utförare har för perioden ökat med 6,2 procent.
För perioden januari till augusti är kostnadsökningen 9 procent inom vård och omsorg
enligt SoL vilket avser främst platser inom särskilt boende då det nu finns ett nyetablerat
äldreboende i Visby. Detta leder till minskad kö men också rejält ökade kostnader,
framför allt till hösten då samtliga 58 platser på det nya boendet är tillgängliga. Ökningen
avser också hemtjänsten, en ökning som pågått under 2019 i takt med åldrande
befolkning. Med anledning av pandemin syns nu en minskning av behovet av både
särskilt boende och hemtjänst vilket leder till minskade kostnader. Detta bedöms dock
vara tillfälligt.
Inom LSS-verksamhet ökar också kostnaderna med över 9 procent för perioden och det
avser främst bostad med särskild service där kostnaderna ökar med 4,2 mnkr jämfört
med motsvarande period föregående år. Detta beror bland annat på fler och dyrare
externa placeringar. Samtidigt minskar kostnaderna för personlig assistans något.
Inom individ- och familjeomsorgen är köp från privata utförare i nivå med föregående år
för perioden. Barn- och ungdomsvården har minskat placeringskostnaderna med 11
procent vilket är en effekt av de aktiviteter som pågår. Exempel på aktiviteter är signs-ofsaftey, familjerådslag och fösta linjen. Däremot ökar köp av placeringar inom
beroendevården.
Köp från privata utförare
januari-augusti, tkr
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt

Utfall 2019 Utfall 2020
149 277
163 200
34 062
37 255
43 251
42 850
3 019
879
628
324
230 237
244 508

Diff 20192020
9,3%
9,4%
-0,9%
-70,9%
-48,5%
6,2%
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För helåret är prognosen för köp från privata utförare en ökning med 5,6 procent.
Ökningen avser främst platser på särskilt boende för äldre och bostad med särskild
service LSS.
7.2.11 Övriga kostnader

Periodens kostnader för lokaler är i nivå med föregående år och uppgår 60 mnkr.
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat från 40 till 43 mnkr, en ökning på 7
procent. Denna ökning sker även nationellt. Ersättningen till försäkringskassan för
personlig assistans har minskat med 8 procent medan bostadsanpassningsbidraget
minskat med 10 procent, vilket torde vara en effekt av pandemin. Däremot har
kostnaderna för förbrukningsmaterial ökat med 13 procent till nästan 13 mnkr vilket
också bedöms vara en effekt av pandemin. Kostnaderna för måltider och livsmedel har
minskat något till drygt 17 mnkr.
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Kostnaden till hälso- och sjukvården för hemgångsklara patienter är 6 600 kronor per
vårddygn. Antalet vårddygn har minskat markant som effekt av pandemin och kostnaden
har sjunkit till 0,7 mnkr jämfört med 2,9 mnkr föregående år.
För helåret är prognosen för övriga kostnader något lägre än föregående år, trots
ökningen av försörjningsstödet.
7.2.12 Resultaträkning perioden januari-augusti

Resultaträkning, tkr
Intäkter
Kostnader varav

2019 jan-aug 2020 jan-aug
-572 417
-575 238
1 483 161
1 517 812

Förändring
0,5%
2,3%

Personalkostnader

563 869

587 539

4,2%

Köp av verksamhet

230 237

244 508

6,2%

59 515

59 857

0,6%

627 459

623 654

-0,6%

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar internränta

Nettokostnad
Budget
Resultat
Täckning pandemikostnader
Resultat justerat

2 081

2 255

8,3%

910 745
909 343
-1 402

942 574
941 062
-1 512
8 031
6 519

3,5%
3,5%

Utfall 2019
prognos 2020
-878 380
-859 278
2 237 105
2 270 780

Förändring
-2,2%
1,5%

7.2.13 Resultaträkning prognos helår

Resultaträkning, tkr
Intäkter
Kostnader varav
Personalkostnader

842 533

875 995

4,0%

Köp av verksamhet

346 385

365 617

5,6%

94 806

95 622

0,9%

950 180

930 720

-2,0%

3 201

2 826

-11,7%

1 358 726
1 363 935
5 209

1 411 502
1 411 502
0

3,9%
3,5%

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar internränta

Nettokostnad
Budget
Resultat

Fler tabeller finns under avsnitt 9.2 Ekonomiska rapporter.
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7.2.14 Perioden januari till augusti: Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med
anledning av pågående pandemi

Regionen har ansökt om ersättning från staten för att täcka kostnader för pandemin.
Socialförvaltningens anspråk på ersättning för ökade kostnader uppgår till 8,9 mnkr för
egen regi. Socialförvaltningen har även gjort sammanställning av kostnaderna för privata
utförare. Kostnaderna avser personal 7,3 mnkr och material 1,6 mnkr. I prognosen görs
antagandet att regionen kommer att få täckning för 90 procent av kostnaden vilket
motsvarar 8 mnkr.
Ökade kostnader pandemi, tkr
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Organisation
Särskilt boende egen regi
Hemtjänst egen regi
LSS/socialpsyk egen regi
Hemsjukvård
Resursteam
Kvatlitetsavd skyddsmaterial
Summa
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90%
kostnad ersättning
3 902
3 512
2 003
1 802
1 573
1 416
149
134
190
171
1 107
996
8 924
8 031

Hemtjänsten fick snabbt vidta åtgärder för att stärka personalen med
utbildningssatsningar samt utöka bemanningen vilket ledde till ökade personalkostnader
för att lyckas med bekämpningen av covid-19 och dess biverkningar. Kostnaderna avser
utbildningstid för ordinarie och nyanställd personal. Ett speciellt covid-team har satts in i
ordinarie verksamhet för att ha en ökad bemanning för att klara uppdraget.
Inom särskilt boende för äldre beror de ökade kostnaderna främst på tillämpning av
kohortvård. Då är brukaren isolerad från andra personer, de vårdas på en egen avdelning
eller eget rum och av ”egen” personal, som inte samtidigt arbetar med de icke-smittade.
Kohortpersonalen får till exempel inte hantera livsmedel, mata eller ge medicin till vårdoch omsorgstagare utanför kohorten eller dela mat med övrig personal. Detta drar
betydligt mer resurser då medarbetare inte ska gå mellan avdelningarna, utökning med
100 procent. Boendena hanterar provtagningar vid inflytt och då betraktas brukarna som
smittade innan provsvaret kommer. Då bedrivs Kohortvård även vid varje tillfälle och
om någon med symtom provtas.
Ökade personalkostnader syns också inom LSS-verksamheten och socialpsykiatrin.
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Kostnaderna för skyddsutrustning har stigit betydligt under våren, ökningen är över 1
mnkr. Socialförvaltningen har sedan april ett centralt beställningsnummer hos
hjälpmedelscentralen för skyddsutrustning.
Under våren har behovet av insatser från socialförvaltningen minskat trots att antalet
äldre är fler. Främst märks minskningen på särskilt boende och hemtjänst. Det är färre
som ansöker om insatser och nu finns lediga platser inom särskilt boende, vilket det inte
funnits på flera år. Främst finns det lediga platser på privata boenden där
socialförvaltningen har ramavtal. Samtidigt tillkom det nya platser i början av året. Hittills
i år är det en kostnadsökning både för boende och hemtjänst då det är allt fler äldre
personer på ön. I och med detta är så är det svårt att säga hur stor ekonomisk effekt
pandemi orsakar.
7.2.15 Helårsprognos: Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av
pågående pandemi

Förvaltningen har bedömt att det inte går att göra någon prognos för kostnaderna
orsakade av pandemin för resten av året, det beror ju helt på utvecklingen. Inom
hemtjänsten finns beredskap med ett speciellt covid-team och inom särskilt boende för
äldre pågår den så kallade kohortvården, vilket innebär ökade kostnader. Kostnaderna
under hösten kommer förvaltningen att ansöka om ersättning för från staten i november.
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Vad gäller behov av insatser inom äldreomsorgen borde det komma en ökad efterfrågan
under hösten. Sen är det omöjligt att säga om det blir något förändrat beteende vad gäller
efterfrågan av insatser.
7.3
7.3.1

Ekonomiskt läge verksamhet och utförare i egen regi
Beställar- och utförarorganisation

Socialförvaltningen har en beställar- och utförarorganisation för stora delar av insatserna
enligt socialtjänstlagen, SoL (äldreomsorg och psykisk funktionsnedsättning) och för
LSS-insatser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatserna ersätts i
regel enligt ersättningsmodeller. Hemtjänst dag/kväll, mellan klockan 7 till 22 och daglig
verksamhet LSS bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV. Särskilt boende och bostad med
särskild service drivs i både egen och privat regi medan hemtjänst natt bedrivs i egen regi.
Hemsjukvården bedrivs i egen regi med anslagsbudget. Inom individ- och
familjeomsorgen som har anslagsbudget finns viss uppdelning i beställare och utförare
inom avdelningen.
Uppdelningen nedan följer den ekonomiska rapporteringen till statliga myndigheter och
innebär uppdelning i fyra delar, insatser enligt SoL, insatser enligt LSS, individ- och
familjeomsorg (SoL, LVU och LVM) samt flyktingverksamhet.
7.3.2

Vård och omsorg enligt SoL: Äldreomsorg och personer med psykisk
funktionsnedsättning

I vård och omsorg enligt socialtjänstlagen ingår vård och omsorg i ordinärt boende,
särskilt boende, omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning och
hemsjukvård.
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Överskottet för verksamheten under perioden januari till augusti uppgår till 26 mnkr.
Nettokostnaden för perioden januari till augusti är 526 mnkr vilket är en ökning med
2,1 procent jämfört med föregående år, motsvarande period.
Medborgare blir allt äldre och behöver insatser samtidigt ser förvaltningen nu under
pandemin att volymerna går ner. När effekten av pandemin släpper går inte att spekulera
i eller om effekterna kommer kvarstå i form av olika beteende förändringar som gör att
volymerna inte kommer upp till tidigare nivå. På sikt kommer det att krävas mer insatser
i form av bland annat hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.
För helåret är nettokostnadsökningen är bedömd till nästan 4 procent och ett överskott
mot budget på 29 mnkr. Detta är en stor förbättring mot tidigare prognos vilket beror på
effekter av pandemin med minskad efterfrågan på både hemtjänst och särskilt boende.
Det var en stor ökning av kostnaderna i början av året då det tillkom ett nytt privat
boende i Visby med 58 platser vilket gjorde att den platsbrist som fanns vid årsskiftet
inte finns längre. För närvarande finns det tomma platser men det kan snabbt ändras.
Kostnaderna till hälso- och sjukvården för utskrivningsklara brukare har minskat rejält,
från nästan 3 mnkr januari till augusti 2019 till 0,7 mnkr hittills i år, vilket beror på
pandemin och fler platser på särskilt boende.
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Vård och omsorg i ordinärt boende

Vård och omsorg i ordinärt boende avser hemtjänst, korttidsenhet och trygghetslarm.
Hemtjänst dag/kväll inom Region Gotland bedrivs enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV och det finns sex privata utförare samt egen regi. Sett till antalet timmar bedrivs en
tredjedel av hemtjänst dag/kväll i privat regi. Nettokostnaden för hemtjänsten totalt för
perioden uppgår till 200 mnkr vilket är i nivå med föregående år.
Prognosen för helåret visar på en nettokostnad på 308 mnkr vilket är en ökning på cirka
3 procent. Detta är dock osäkert på grund av rådande pandemi, antalet hemtjänsttimmar
har minskat andra kvartalet, men det bedömningen är att det snabbt kan ändras.
Hemtjänst dag/kväll egen regi

Den egna regin bedrivs enligt LOV med ersättning per timme för beviljad tid.
Verksamheten täcker hela Gotland och har stor andel brukare utanför tätorterna vilket är
mer kostsamt. Avdelningen har överanställt timvikarier till sommaren utifrån rådande
läge, för att säkra bemanningen. De har också inrättat ett covid-team som snabbt ska
vara i drift vid behov. Hemtjänstvolymen har minskat då många brukare valt att pausa
sin hemtjänst på grund av pandemin. Sammantaget har detta försämrat hemtjänstens
ekonomiska läge.
För perioden januari till augusti redovisas ett överskott på drygt 2 mnkr men justerat för
ersättning pandemi och retroaktiva löner är överskottet cirka 2,6 mnkr. För helåret
prognostiseras ett litet överskott på 0,3 mnkr då det är färre hemtjänsttimmar och svårt
att ställa om personal på kort sikt.
Hemtjänst natt egen regi

Verksamheten är anslagsfinansierad. För verksamheten prognostiseras ett underskott på
0,6 mnkr mot budget.
Korttidsenhet

Korttidsenheten bedrivs i egen regi inom avdelningen för särskilt boende. I och med
pandemin har antalet platser fått minskats då det till stor del är dubbelrum som nu med
pandemin och smittorisk blivit enkelrum. För närvarande finns lediga platser vilket beror
på dels tillskottet på fler platser på äldreboende, dels rådande pandemi.
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Vård och omsorg i särskilt boende

För närvarande finns det 642 platser i särskilt boende varav det tillkommit 42 platser
sedan årsskiftet. Detta betyder att den kö på ett sextiotal personer som fanns vid
årsskiftet nu är borta. För närvarande finns det däremot lediga platser vilket helt kopplas
till pandemin.
Särskilt boende i egen regi

För perioden redovisas ett överskott på 0,4 mnkr vilket är ett resultat av avdelningens
arbete med bemanning. Om justering sker för retroaktiva löner och ersättning
pandemikostnader blir det ett överskott på 1,7 mnkr för perioden. Helårsprognosen visar
på ett litet överskott och en ekonomi i balans. Tidigare år har avdelningen haft
underskott. Dock påverkar pandemin kostnaderna negativt då det finns lediga platser
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och det är svårt att ställa om personal på kort sikt och kanske inte lämpligt då läget
snabbt kan förändras.
Verksamheten har fokus på att få en mer kostnadseffektiv verksamhet och arbetar med
ledarskap samt översyn av bemanning vilket ger effekt i form av bättre ekonomi.
Exempel är schemaändringar, optimerande av gröna turer, handlingsplan utifrån
kostnadsminskningar med aktiviteter och ständig uppföljning med kostnadskalkyler samt
mall för
bemanningsekonomi och en bemanningsnyckel. Samtidigt har tjänster utökats med
hänsyn till heltid som norm. Det finns några små boenden med under 30 platser och där
är det mycket att få optimal bemanning ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Kostnaderna
för måltider är höga och svåra att påverka då de ingår i en gemensam måltidsorganisation
inom Region Gotland.

Hemsjukvård

Verksamheten bedrivs med anslag. För perioden redovisas ett underskott mot budgeten
med 2,4 mnkr och efter justering för retroaktiva löner och ersättning pandemikostnader
blir det ett underskott på 2,2 mnkr. Verksamheten har fått 0,7 mnkr i statsbidrag för
arbetet med god och nära vård som bland annat gått till stödsjuksköterska för
hemtjänsten och kompetensutveckling. För helåret prognostiseras ett underskott på 2,6
mnkr. Lönekostnaderna inom hemsjukvården överstiger budget och behovet av en
dynamisk ekonomisk modell för hemsjukvården är stort samtidigt behövs en korrigering
och avgränsning i uppdraget som ger hemsjukvården förutsättningar för att vara en aktiv
part i utvecklingen av stödet till egenvård i en god och nära vård.
Den finansieringsmodell som finns i dag för hemsjukvården är statisk, och har inte tagit
höjd för förändringar i demografin och utökade behov. För att få en ekonomi i balans
krävs antingen en minskad bemanning och anpassade arbetssätt eller tillskott av medel.
Ett aktivt arbete på går för att sänka lönekostnaderna för hemsjukvården. Åtgärder gäller
i förstahand att inte ersätta vakanser, ej heller rekrytera för tjänstledigheter och avsluta de
förstärkningsåtgärder som har gjorts på grund av låg bemanning i vissa team. Parallellt
ser hemsjukvården över de beställningar som kommer till hemsjukvården i förhållandet
till det uppdrag hemsjukvården har. Tillskott av medel utifrån ökade behovet bör ses i ett
större sammanhang med primärvården då uppdragen till hemsjukvårdens kommer
därifrån.
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Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL

Verksamheten omfattar bostad med särskild service SoL, boendestöd, sysselsättning och
träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Antalet personer med
boendestöd har ökat under året till drygt 190 personer. Ett fyrtiotal brukare har bostad
med särskild service och antalet är i princip oförändrat. Övervägande del av insatsen
bostad med särskild service köps ifrån privata utförare. det finns endast sex platser i egen
regi.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL, egen regi

Verksamheten bedrivs av avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning
som i övrigt arbetar med LSS-insatser. Verksamheten bedrivs som resultatenhet.
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Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans,
daglig verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Volymökningen
som pågått de senaste åren har stannat av, dock har denna volymökning inte kunnat
finansieras inom befintlig budgetram varför det är ett stort underskott för verksamheten.
Volymerna är i nivå med första kvartalet. Det är svårt att göra en prognos för helåret då
volymerna kan både öka och minska över året samt att det finns brukare med
omfattande insatser.
För perioden är det ett underskott mot budget för LSS-verksamheten på 13,5 mnkr och
en ökning av nettokostnaden med 1,5 procent. För helåret prognostiseras ett underskott
på 22 mnkr trots låga kostnader nationellt sett (underskott 22,6 mnkr 2019). För helåret
prognostiseras en nettokostnadsökning på 2,1 procent. Det är fler brukare med stora
behov där verksamheten måste köpa dyra placeringar på bostad med särskild service
externt. Dessutom är det brist på gruppbostadsplatser på Gotland vilket gör att brukare
blir erbjudna placering på fastlandet vilket i regel alltid blir dyrare.
Myndighetsavdelningen arbetar systematiskt med löpande uppföljningar så att det är rätt
insats till rätt brukare. De är också i fas med handläggningen.
När det gäller insatser till medborgare med funktionsnedsättningar så är det en ökad
livslängd vilket innebär att fler medborgare behöver insatser längre. Detta
uppmärksammas även nationellt. Till exempel när det gäller bostad med särskild service
enligt LSS så är omsättningen väldigt låg vilket gör att verksamheten har flera brukare
som inte får sitt beslut verkställt inom lagstadgad tid och andra insatser kan då behöva
kompensera upp för att brukaren ska få sin vardag att fungera. Dessutom så riskerar
socialförvaltningen viten för ej verkställda beslut. Det är av yttersta vikt att
socialförvaltningen får investeringsmedel för att bygga en ny gruppbostad under 2021 för
att möta behoven och undvika dyra lösningar samt viten.
Egen regi LSS-insatser samt socialpsykiatri
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Avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar alla insatser inom
LSS förutom personlig assistans samt socialpsykiatrin. Avdelningen har ett underskott på
1,6 mnkr för både perioden vilket sjunker något efter justering för retroaktiva löner och
ersättning för pandemin. Helårsprognosen visar på ett underskott på 3,8 mnkr vilket
främst avser boendena och korttidsvistelse. De tar just nu kostnader för de sociala
företagen där stödet håller på att avvecklas.
Avdelningen arbetar med effektivare insatsplanering och schemaoptimering efter
planering. Två mindre korttidshem har slagits samman till ett stort på upp till nio platser
vilket ska bidra till effektivare bemanning och högre flexibilitet. Förtätning sker av
platser då korttidshemmet är öppet. De arbetar också med snabbare omställning i
scheman då behov förändras i verksamheten.
Avdelningen har från 1 september hand om hela sin vikarietillsättning av
korttidsfrånvaro (upp till cirka tre månader) via Kompetens och bemanningsenheten.
Med hjälp av enheten räknar de också med att sänka sjuktal med 10 procent vilket
innebär 740 tkr i förhållande till 2019. Arbete görs för att minska övertids- och
mertimmar. En del av detta arbete är kompetens och bemanningsenheten där de under
ett ”normalår” räknar med att halvera dessa kostnader jämfört med 2019 vilket skulle
innebära 1,3 mnkr på helår. De flesta aktiviteter som enhetscheferna arbetar med är
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processer som kräver tid. Det handlar om att arbeta i dialog och med delaktighet från
medarbetare. Dock hindras detta arbete något just nu i och med pandemin.
Daglig verksamhet

Verksamheten bedrivs till största del i egen regi och det finns två små privata utförare.
Kostnaderna under perioden minskade något och prognosen för helåret är en minskning
på 2 procent.
Daglig verksamhet egen regi, LOV

För verksamheten i egen regi är det ett överskott på 2,2 mnkr för perioden och för
helåret prognostiseras ett överskott på 3,4 mnkr.
Bostad med särskild service LSS

Kostnaderna för verksamheten har ökat med 5,4 procent för perioden och enligt
prognosen med 6,4 procent för helåret. Kostnadsökningen avser köp av externa platser.
Dock kan enskilda placeringar som är kostsamma avslutas eller tillkomma vilket gör
prognosen osäker. Största delen av placeringarna i bostad med särskild service LSS finns
i egen regi.

Personlig assistans

Verksamheten omfattar personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och
enligt LSS. Antalet timmar inom personlig assistans är i princip oförändrat jämfört med
föregående år. Dock kan detta ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov.
Prognosen för 2020 är en nettokostnadsminskning på 4 procent. Verksamheten sker helt
i privat regi.
7.3.4

Individ- och familjeomsorgen
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Individ- och familjeomsorgen omfattar främst barn- och ungdomsvård, beroendevård
och försörjningsstöd. För individ- och familjeomsorgen uppgår underskottet till 6,1
mnkr för perioden och en nettokostnadsminskning på 1 procent. För helåret befaras ett
underskott på 11 mnkr (underskott 18 mnkr 2019) och ingen ökning av nettokostnaden.
Detta är stor förbättring mot de senaste åren där nettokostnaderna ökat stadigt.
Minskningen sker inom barn- och ungdomsvården efter åtgärder som syftar till att
minska placeringarna. Tyvärr ökar kostnaderna för beroendevården och
försörjningsstödet vilket delvis beror på pandemin som bland annat för med sig ökad
arbetslöshet.
Barn- och ungdomsvården

Verksamheten har ett stort underskott mot budget sedan ett flertal år och orsaken till
underskottet är främst höga kostnader för placering av barn och unga. För att minska
dessa kostnader pågår ett antal aktiviteter och samarbeten med andra aktörer och trots
stor inströmning av orosanmälningar har de senaste årens kostnadsökningar avtagit och
nu minskar kostnaderna.
För barn- och ungdomsvårdens redovisas ett underskott mot budget på 3,4 mnkr.
Avvikelsen beror på att kostnaderna för institutionsplaceringar är fortsatt högre än
budget, även om de minskat från 37 mnkr 2019 till 32 mnkr hittills i år. Även
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personalkostnaderna är något högre än budgeterat med anledning av att behovet av
konsulter kvarstått under året.
Nettokostnaden för barn- och ungdomsvården har under perioden januari till augusti
minskat med 12 mnkr, vilket motsvarar 12 procent. Verksamheten i börjar se resultat av
införandet av Signs of safety och det utökade användandet av familjerådslagsteamet.
Trots ett ökat inflöde av anmälningar så har antal vårddygn i institutionsvård minskat
med 12 procent, vilket lett till att kostnaderna för institutionsvården minskat med 11,8
mnkr. Kostnadsminskningen avser både intern och extern regi. Störst är minskningen
avseende extern placering av föräldrar med barn samt placering i stödboende.
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Även inom familjehemsvård syns resultat av ett långsiktigt arbete att bland annat se över
avtal. Antal placerade individer i familjehem har under perioden januari till augusti ökat,
däremot har antalet vårddygn minskat 9 procent. Detta har lett till att kostnaderna har
minskat 0,4 mnkr. Minskningen av vårddygn avser främst externa dygn, vilka är de
dyraste. En ökning har samtidigt skett av tillfälliga placeringar.

Kostnaderna för barn- och ungdomsvården har också minskat 2,3 mnkr med anledning
av att konsultbehovet varit lägre i början av året jämfört med föregående år.
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Prognosen för barn- och ungdomsvården är ett förväntat budgetunderskott på 7,7 mnkr.
Resultatet påverkas av att kostnaderna för placering i institutionsvård fortsatt kommer
överskrida budget även om kostnaderna inte förväntas öka. Kostnaderna för konsulentstödda familjehem förväntas minska ytterligare, samtidigt som placering i familjehem och
jourhem i egen regi förväntas överskrida budget. Det finns ett fortsatt behov av
konsulter under hösten vilket påverkar resultatet negativt.

Beroendevård

Missbruksvården har för perioden januari till augusti ett budgetunderskott på 1,7 mnkr.
Kostnadernas för externa placeringar har varit 0,9 mnkr högre än budgeterat, och
personalkostnaderna 0,5 mnkr högre än budgeterat. Verksamheten har också fått in lägre
hyresintäkter än vad som budgeterats.
Nettokostnaden för missbruksvården har under perioden januari till augusti ökat med 3,2
mnkr, vilket motsvarar en ökning på 17 procent. Det beror på att kostnaderna för
institutionsplaceringar har ökat 1,5 mnkr till nästan 7 mnkr, vilket påverkats av SoLplaceringar av unga vuxna med en dyr dygnskostnad. Resultatet har också påverkats av
att personalkostnaderna har ökat med 1,5 mnkr. Det beror på att vakanser och
långtidssjukskrivna under 2019. Under år 2020 är det också en ökning av inkomna
aktualiseringar.
Prognosen för beroendevården är att institutionsvårdens kostnader kommer vara lägre
per månad sista månaderna då minst två placeringar är på väg att avslutas. Dock blir det
lägre hyresintäkter för egna boenden samtidigt som personalkostnaderna är högre än
budgeterat, vilket ska analyseras. För helåret prognostiseras ett underskott på 1,4 mnkr
och en nettokostnadsökning på 11,7 procent.
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Ärendenr RS SON 2020/5 Rapportering 2020 Datum 2020-09-11

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd har ett budgetunderskott på 7,8 mnkr för
perioden. Kostnaderna, som uppgår till 53 mnkr, har ökat med anledning av att det är
fler hushåll som ansökt om bistånd varje månad. Under sommarmånaderna var det 70
procent fler hushåll som sökt bistånd på grund av arbetslöshet. 2 mnkr av
budgetunderskottet avser kostnader för placering i skyddat boende.
Ökad arbetslöshet ger ett större antal hushåll som blir beroende av försörjningsstöd.
Samtidigt gör Arbetsförmedlingens neddragningar och Försäkringskassan restriktivare
hållning, främst när det gäller sjukpenning och aktivitets- och sjukersättning, att fler
personer behöver försörjningsstöd. Det finns idag begränsade möjligheter att erbjuda
sysselsättningsinsatser och arbetsmarknadsåtgärder vilket medför att det är stor risk för
inlåsning i behov av försörjningsstöd och här behövs en regional strategi.
Nettokostnaden inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd har under perioden
januari till augusti ökat med 5,2 mnkr, vilket motsvarar 11 procent. Det beror på att ett
ökat antal hushåll varit i behov av försörjningsstöd. Det gäller främst personer som söker
på grund av arbetslöshet. I kategorin unga vuxna har hushåll kopplat till
ensamkommande minskat avsevärt, och istället har hushåll kopplat till arbetslöshet ökat.
Kostnadsökningen beror också på ökade kostnader för placering i skyddat boende.
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På grund av ett ökat behov av försörjningsstöd prognostiseras verksamhetens kostnader
till 79 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 12,6 mnkr. Det motsvarar en ökning på 14
procent jämfört med 2019.
7.3.5

Flyktingmottagning

Flyktingverksamheten har för perioden januari till augusti ett budgetunderskott på 4,1
mnkr. Resultatet påverkas av att verksamheten fortfarande belastas av kostnader från
tidigare boenden, både hyreskostnader för kontrakt som inte löpt ut samt avskrivningar
på tidigare inköpta inventarier. Förutom det så är det högre kostnader för personal än
budgeterat, samt felbokförda kostnader för personal i annan verksamhet.
Flyktingverksamheten har en nettokostnadsökning med 6,6 mnkr jämfört med 2019.
Kostnadsökningen beror främst på att verksamheten under år 2019 erhåll högre intäkter
än förväntat från Migrationsverket, bland annat med anledning av den så kallade nya
gymnasielagen.
För flyktingverksamheten prognostiseras ett budgetunderskott på 2,9 mnkr för helåret.
Det beror på att intäkterna förväntas bli något lägre samtidigt som personalkostnaderna
är högre än budgeterat.
7.4

Investeringar

Ärendenr RS SON 2020/5 Rapportering 2020 Datum 2020-09-11

Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgens lokaler på
Polhemsgatan beräknas starta under hösten. Investeringsbudgeten på drygt 12 mnkr är
överflyttad till teknikförvaltningen. De 0,2 mnkr som finns hos socialförvaltningen
kommer att användas nästa år till inventarier.
Under september sker första spadtaget för en ny korttidsenhet på Korpen i Visby. För
investeringen har beviljats 71,3 mnkr, varav 10 mnkr 2020. Dessa medel har flyttats över
till teknikförvaltningen. Driftstarten är beräknad till första kvartalet 2022.
Potten för verksamhetsanpassning och utrustning används främst till tillkallelsesystem på
särskilda boenden och utrustning samt anpassningar av lokaler. Anpassningar är till
exempel ombyggnad av lokal för 0,8 mnkr för hemtjänsten i Klintehamn samt nya dörrar
för 0,5 mnkr på Polhemsgatan. Kommande anpassning är bland annat hemtjänstens
lokaler i Roma. För närvarande pågår installation av tillkallelsesystem på Stuxgården,
Åvallegården och Hemse äldreboende. Investeringar i välfärdsteknik avser bland annat
digitala signeringslistor och systemstöd för e-tjänster. En del av tänkta investeringar i
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välfärdsteknik kommer nu att finansieras med statsbidrag varför det blir
investeringsmedel över 2020.

Investeringar 2020
Investeringsprojekt, tkr
26006 Utrustning och anpassningar
26009 IFO entré och reception
26293 Korttidsboende Visby

Budget 2020
6 145
5 945
200
0

Utfall janAvvikelse
aug 2020 budget 2020
1 008
5 137
1 008
4 937
200
0

Prognos
2020
inmatning
4 000
4 000
0
0

8 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
8.1

Inkomna synpunkter

Brist: omvårdnad
Brist: arbetssätt i samband med
pandemin
Beröm: kärleksfull personal

Brist: bemötande
Brist: kommunikation
Beröm: god omvårdnad

De synpunkter som har inkommit under året är till stor del klagomål och majoriteten inom
områdena bristande omvårdnad, brister i bemötande och brister i arbetssätt i samband med
pandemin. Synpunkter med beröm har avsett kärleksfull personal och god omvårdnad.
Förvaltningen ser det som prioriterat att arbeta för att öka antalet inlämnade synpunkter.
Synpunkter, såväl klagomål som beröm är en viktig del av verksamheternas systematiska
kvalitetsarbete. Det är värdefullt att brukare och anhöriga uppmanas att lämna in
synpunkter muntligt eller skriftligt för att kunna utveckla verksamheten med brukare som
medskapare.
8.2

Barnkonventionen

Ärendenr RS SON 2020/5 Rapportering 2020 Datum 2020-09-11

Socialförvaltningen har utarbetat ett Program för införande av barnkonventionen i
förvaltningen under åren 2020-2022. Programmet antogs av socialnämnden i juni 2020.
Utgångspunkten har varit regionstyrelsens beslut från oktober 2019 (§ 285). Syftet har
varit att stöda chefer och medarbetare i arbetet med att leva upp till barnkonventionen och
arbete med införande inleds under hösten 2020.
För införandet har en organisation bildats bestående av styrgrupp, samordnare för
uppdraget samt tillsatt barnombud som representerar olika delar av förvaltningens
ansvarsområden.
Under våren har två större utbildningsinsatser kring Barnkonventionen genomförts i
samarbete med SKR. Cirka 200 medarbetare från huvudsakligen individ- och
familjeomsorgen, men också representanter från handläggarenheten samt chefer har
deltagit. Socialnämndens arbetsutskott har deltagit i en webbsänd utbildning som
anordnades av SKR.
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9 Bilagor
9.1

Statistik kvartal 1 och 2 2019-2020

STATISTIK
SoL
Totalt antal brukare med SoL-insatser
varav ≥ 65 år
varav < 65 år

2019
kvartal 1

2019
kvartal 2

2020
kvartal 1

2020
kvartal 2

2 503
2 160
343

2 544
2 197
347

2 592
2 256
336

2 590
2 247
343

1 176
1 070
107
149 851
127
144 644
1 174
123
5 208
156
33
55
2
28

1 167
1 066
101
153 789
132
148 364
1 165
127
5 425
160
34
672
16
42

1 173
1 086
87
161 264
137
154 283
1 175
131
6 981
162
43
87
2
44

1 124
1 037
87
152 730
136
146 493
1 124
130
6 237
156
40
6
1
6

1 466

1 497

1 523

1 523

597
59

597
56

654
97

654
56

49
50

48
55

50
46

50
44

184
6 766

183
6 575

180
6 873

190
6 892

317
1 533
1 031
1 421

320
1 729
1 027
1 242

332
1 570
1 079
1 573

322
1 622
1 002
1 402

2019

2019

2020

2020

Hemtjänst inkl. dag, natt, avgiftsfri avlösning
Totalt antal brukare
varav ≥ 65 år
varav < 65 år
Totalt antal timmar, (ej tillfällig vistelse)
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav daginsatser antal timmar
Antal brukare med daginsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav nattinsatser antal timmar
Antal brukare med nattinsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Tillfällig vistelse antal timmar
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt per brukare

Trygghetslarm
Antal personer genomsnitt/månad

Särskilt boende
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal individbeslut som har verkställts

Korttidsboende/-platser
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal beslut i genomsnitt/månad

Boendestöd EPF
Antal brukare
Antal timmar

Hemsjukvård
Antal patienter inskrivna i hemsjukvården
Antal hembesök genomsnitt/månad
Antal patienter enstaka hembesök hemsjukvården
Antal enstaka hembesök genomsnitt/månad

LSS
Ärendenr RS SON 2020/5 Rapportering 2020 Datum 2020-09-11

Totalt antal aktiva ärenden LSS samt SFB
Bostad med särskild service, BMSS
Antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mån
Daglig verksamhet
Antal brukare med verkställda beslut
Personlig assistans
Totalt antal brukare med beslut om assistans
Enligt LSS
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
Enligt SFB
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad

kvartal 1

kvartal 2

kvartal 1

kvartal 2

813

805

803

789

182

181

177

176

311

311

319

319

129

128

126

125

26
7 904

24
7 475

22
7 306

22
7 145

103
8 940

104
9 027

104
8 883

103
8 911
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STATISTIK
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Placerade barn-ungdomar familjehem 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

2019
kvartal 1

2019
kvartal 2

2020
kvartal 1

2020
kvartal 2

83
53
30

85
56
29

76
47
29

71
44
27

6 831
4 221
2 610

7 399
4 747
2 652

6 122
3 813
2 309

5 843
3 668
2 175

11
9
2

17
10
7

25
16
9

37
18
19

645
501
144

832
577
255

941
722
219

1 468
646
822

30
21
9

30
20
10

27
16
11

32
20
12

2 439
1 685
754

2 382
1 553
829

2 147
1 239
908

2 222
1 426
796

26
24
2

19
17
2

26
24
2

27
27
0

1 064
884
180

770
588
182

1 203
1 147
56

447
447
0

Anmälningar barn-ungdomar 2)
varav barn 0-12 år
varav ungdomar 13-17 år

520
317
203

647
414
233

581
351
230

663
406
257

Utredning BOU SoL 11:1 0-20 år
Pågående utredningar vid kvartalets utgång
Inledda utredningar under kvartalet

244
135

257
161

237
188

199
192

14
6
6
2

8
2
5
1

11
7
3
1

16
8
8
0

Placerade dygn vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU

729
236
354
139

505
182
319
4

726
446
273
7

959
592
367
0

Försörjningsstöd antal hushåll
varav unga vuxna 18-24
genomsnittlig tid per hushåll, månader 3)
genomsnittligt utbetalning per hushåll, kr

851
232
2,3
19 435

842
224
2,3
18 514

844
164
2,3
20 035

875
198
2,3
19 276

Placerade dygn ungdomar familjehem
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar familjehem tillf. Placering
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn barn-ungdomar familjehem tillf, placering
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar HVB/Stödboende 1)
varav SoL
varav LVU
Placerade dygn barn-ungdomar HVB/stödboende
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn & föräldrar HVB 1)
varav SoL
varav LVU
Placerade dygn barn & föräldrar HVB
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU

Ärendenr RS SON 2020/5 Rapportering 2020 Datum 2020-09-11
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Placerade vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU

1) Brukare kan ha både SoL- och LVU-placering under samma period
2) Antal anmälningar under perioden
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9.2.1

11
14
51
52
53
54
55
59
61
62
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Ekonomiska rapporter
Verksamhet perioden januari-augusti 2020

Verksamhet, tkr
Totalt
Nämnd- och styrelseverksa
Nämndadministration
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SOL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

Budget jan-aug Utfall jan-aug Avvikelse jan- Utfall jan-aug
2020
2020
aug 2020
2019
941 062
942 574
-1 512
910 745
1 552
1 458
94
1 461
902
1 036
-134
788
23 086
28 676
-5 590
14 406
552 400
526 093
26 306
515 388
163 337
176 814
-13 477
174 206
176 237
182 317
-6 081
183 805
15 910
15 148
762
14 945
6 381
4 843
1 539
5 325
0
4 139
-4 139
-2 499
1 258
2 052
-794
2 922

Under 51 Gemensamt SOF ingår retroaktiva löner 6 mnkr, förändr semlöneskuld 2,5 mnkr
9.2.2

11
14
51
52
53
54
55
59
61
62

Ärendenr RS SON 2020/5 Rapportering 2020 Datum 2020-09-11

9.2.3

Verksamhet helår 2020

Verksamhet, tkr
Totalt
Nämnd- och styrelseverksa
Nämndadministration
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SOL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

Budget 2020

Senaste
prognos 2020

1 411 502
2 327
1 353
34 628
828 550
244 985
264 338
23 863
9 571

0
1 887

1 411 502

2 327
1 353
28 309
799 314
267 010
275 614
23 233
7 806
2 924
3 612

Avvikelse
2020
0
0
0
6 319
29 236
-22 025
-11 276
630
1 765
-2 924
-1 725

Utfall 2019
1 358 725
2 130
1 239
24 507
767 790
261 618
276 648
22 643
8 106
-10 139
4 183

Organisation perioden januari-augusti 2020

52
52001
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52008

Organisation, tkr
Socialförvaltningen
SOF, gemensamt
Myndighetsavdelning
SÄBO
Hemtjänst
OoF
Hemsjukvård
IFO
Kvalitetsavdelning

52010

HR-Avdelning

Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse jan- Utfall jan-aug
aug 2020
2020
aug 2020
2019
941 062
942 574
-1 512
910 745
17 467
23 551
-6 084
10 705
670 133
655 804
14 329
630 527
2
-385
387
3 276
22 000
19 933
2 067
19 653
7 539
9 192
-1 652
16 144
37 766
40 144
-2 378
39 460
177 021
187 313
-10 291
182 469
6 469
5 296
1 174
5 439
937
2 665
1 728
3 073

Under 52001 SOF gemensamt ingår retroaktiva löner 6 mnkr, förändr semlöneskuld 2,5
mnkr
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Organisation helår 2020

Budget 2020

Organisation, tkr
52
52001
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52008

Socialförvaltningen
SOF, gemensamt
Myndighetsavdelning
SÄBO
Hemtjänst
OoF
Hemsjukvård
IFO
Kvalitetsavdelning

52010

HR-Avdelning

9.2.5

Senaste
prognos 2020 Avvikelse 2020

1 411 502
26 200
1 005 146
0
32 996
11 300
56 646
265 515
9 702
3 997

1 411 502
23 251
990 483
127
33 243
15 073
59 264
279 822
6 442
3 797

0
2 949
14 663
-127
-247
-3 773
-2 618
-14 307
3 260
200

Utfall 2019
1 358 725
17 860
951 279
1 185
28 432
21 787
57 333
267 945
8 587
4 317

Resultaträkning perioden januari-augusti 2020

Kontostruktur

Budget jan-aug Utfall jan-aug
2020
2020

Resultaträkning
INTÄKTER
3 Intäkter/ Inkomster
KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övriga verksamhetskostnad
7 Övriga verksamhetskostnad
8 Resultaträkningens övr in

941 062
-562 248
-562 248
1 503 309
823 944
588 224
88 016
3 125
1

Avvikelse janaug 2020

942 574
-575 238
-575 238
1 517 812
802 047
587 539
86 730
41 489
7

-1 512
12 991
12 991
-14 503
21 897
685
1 286
-38 364
-7

Utfall jan-aug
2019
910 745
-572 417
-572 417
1 483 161
788 198
563 869
85 866
45 220
8

Av intäkter och kostnader avser cirka 480 000 tkr interna poster.
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9.2.6

Resultaträkning helår 2020

Kontostruktur
Budget 2020
Resultaträkning
1 411 502
INTÄKTER
-843 330
3 Intäkter/ Inkomster
-843 330
KOSTNADER
2 254 832
4 Kostnader/Utgifter
1 235 846
5 Kostnader för arbetskraft
882 296
6 Övriga verksamhetskostnad
132 012
7 Övriga verksamhetskostnad
4 677
8 Resultaträkningens övr in
1

Senaste
prognos 2020 Avvikelse 2020
1 411 502
-859 278
-859 278
2 270 780
1 208 821
875 995
131 876
54 234
-146

0
15 947
15 947
-15 947
27 025
6 301
137
-49 557
147

Utfall 2019
1 358 725
-878 380
-878 380
2 237 105
1 194 487
842 533
130 177
69 887
21

Av intäkter och kostnader avser cirka 720 000 tkr interna poster.
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Nettokostnad per verksamhet, tkr

Utfall jan- Budget jan- Utfall jan- Avvikelse
aug 2019 aug 2020 aug 2020
jan-aug Utfall 2019
Totalt
910 745
941 062
942 574
-1 512 1 358 725
1 Politisk verksamhet
2 248
2 453
2 494
-40
3 369
11 Nämnd- och styrelseverksa
1 461
1 551
1 458
94
2 130
113 Politisk verksamhet
1 461
1 551
1 458
94
2 130
14 Nämndadministration
788
902
1 036
-134
1 239
143 Nämndadministration
788
902
1 036
-134
1 239
5 Vård och omsorg
908 073
937 351
933 890
3 460 1 361 312
51 Gemensamt SOF
14 406
23 086
28 676
-5 590
24 507
511 Förvaltning, ledning
9 656
16 883
22 797
-5 914
15 847
513 Kansli
5 860
6 203
5 867
336
8 763
514 Projektverksamhet
-1 110
0
11
-11
-103
52 Vård och omsorg enl SOL
515 387
552 400
526 093
26 306
767 790
520 Vård och omsorg enl SOL
214
9 159
0
9 159
214
1 577
-1 638
521 Gemensam adm ÄO
-1 818
1 261
-316
522 Vård/omsorg i ord. boende
200 012
206 384
201 719
4 664
298 323
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Verksamhet, tkr

Budget
2020
1 411 502
3 680
2 327
2 327
1 353
1 353
1 405 935
34 628
25 324
9 305
828 550
13 738
1 890
309 554

Senaste
Avvikelse
prognos
2020
1 411 502
0
3 680
0
2 327
0
2 327
0
1 353
0
1 353
0
1 401 286
4 649
28 309
6 319
19 004
6 320
9 305
-1
0
799 314
29 236
0
13 738
-2 703
4 593
307 544
2 010

523 Vård/omsorg i särsk boend
524 Sysselsättn enl SOL
525 Öppen verksamhet
526 Hemsjukvård
53 Insatser enligt LSS
530 Administration
531 BoLSS barn och ungdom
532 Boende enligt LSS
533 Pers ass enl LSS o SFB
534 Daglig verksamhet, LSS
535 Ledsagare LSS
536 Kontaktpersoner LSS
537 Avlösarservice
538 Korttidsvistelse
539 Korttidstillsyn
54 Individ och familjeomsorg
541 Gemensamt IFO
542 Missbrukarvård
543 Barn och ungdomsvård

273 356
644
3 518
39 460
174 206
600
5 181
79 050
43 447
28 927
1 544
1 804
488
11 710
1 455
183 805
11 550
18 665
103 192

293 396
418
4 016
37 766
163 337
765
2 191
76 248
43 234
23 976
2 061
2 123
440
10 512
1 788
176 237
19 719
20 125
87 641

282 064
747
1 736
40 144
176 814
-626
3 147
85 662
41 641
28 575
1 378
1 787
674
13 252
1 324
182 317
13 979
21 834
91 057

11 332
-328
2 280
-2 378
-13 477
1 392
-956
-9 414
1 593
-4 599
683
336
-234
-2 741
464
-6 081
5 740
-1 710
-3 416

407 151
1 034
5 371
57 333
261 618
535
8 399
118 427
64 707
43 855
2 305
2 741
796
17 713
2 138
276 648
18 120
28 323
155 874

440 070
627
6 024
56 646
244 985
1 148
3 286
114 362
64 847
35 960
3 091
3 184
660
15 766
2 681
264 338
29 577
30 183
131 454

431 113
725
3 371
59 264
267 010
-217
4 394
130 531
61 964
42 975
1 900
2 586
1 300
19 172
2 405
275 614
20 297
31 647
139 138

8 957
-98
2 653
-2 618
-22 025
1 365
-1 108
-16 169
2 883
-7 015
1 191
598
-640
-3 406
276
-11 276
9 281
-1 463
-7 684

544 Övrig vuxenvård
545 Ekonomiskt bistånd
546 Familjerätt
547 Familjerådgivning
55 Handläggning
551 Handläggare
59 Bostadspolitiska frågor
591 Bostadsanpassning
6 Särskilt riktade insatser
61 Flyktingmottagning
615 Adm, mottagning,intro
617 HVB Ensamma flyktingbarn
62 Arbetsmarknadsåtgärder
621 Arbetsmarknadsåtg. Gem
623 Sysselsättningsåtgärder

806
46 962
1 784
846
14 945
14 945
5 325
5 325
423
-2 499
1 248
-3 747
2 922
0
2 922

1 203
44 257
2 366
927
15 910
15 910
6 381
6 381
1 258
0
-20
20
1 258
0
1 258

621
52 138
1 807
881
15 148
15 148
4 842
4 842
6 190
4 138
2 815
1 323
2 052
1
2 051

581
-7 881
559
46
762
762
1 539
1 539
4 932
-4 139
-2 835
-1 303
-794
-1
-794

1 193
69 232
2 625
1 279
22 643
22 643
8 106
8 106
-5 956
-10 139
2 696
-12 836
4 183
0
4 183

1 803
66 381
3 549
1 390
23 863
23 863
9 571
9 571
1 887
0
-30
30
1 887

926
78 980
3 237
1 390
23 233
23 233
7 806
7 806
6 536
2 924
1 972
952
3 612

1 887

3 612

877
-12 599
312
0
630
630
1 765
1 765
-4 649
-2 924
-2 002
-922
-1 725
0
-1 725
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Sammanträdesdatum 2020-09-16
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Delårsrapport 2

HSN 2020/8

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden antar delårsrapport 2.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att senast till nämndens
sammanträde i december återkomma med plan för hur den uppbyggda
vårdskulden och den dolda vårdskulden ska hanteras i syfte att så snart som
möjligt nå vårdgarantins mål. Uppdraget ska fokusera på långsiktigt förbättrande
åtgärder före kortsiktiga insatser.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att senast till nämndens
sammanträde i december återkomma med fördjupad analys kring utvecklingen av
hyrpersonal inom verksamheterna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Perioden har i stort påverkats av den pågående pandemin, under våren låg fokus på
förberedelser vad gäller lokaler, bemanning, material, utrustning, provtagning med
mera. Sommaren blev dock bättre än befarat och personalen har fått sin
sammanhängande semester.
Den digitala utvecklingen fick fart under våren och där var pandemin en drivkraft att
snabbt ställa om. 23 mottagningar har anslutit sig till appen Alltid öppet och
gotlänningar kan nu i högre grad få träffa vården online.
Om pandemin var pådrivande i den digitala utvecklingen så är den också en av
orsakerna till att upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö, som Gotland
gjort tillsammans med Region Stockholm, stoppats. Dock kvarstår den strategiska
inriktningen kring att utveckla och modernisera vårdinformationsmiljön och en ny
plan håller på att utarbetas tillsammans med Region Stockholm.
Under perioden har även projektet Nya akuten stoppats. Det innebär inte att behovet
av utökade lokaler upphört, men en ny utredning har initierats för att ta ett större
grepp kring helheten. Under tiden kommer tillfälliga lokaler att uppföras och
målsättningen är att akutmottagningens ”långsiktigt tillfälliga” lokaler ska tas i bruk i
juni 2021.
På kort och lång sikt finns utmaningar med att fortsatt vara beredda på pandemins
utveckling, samtidigt som sjukvården nu bedriver verksamheten i normalläge.
Pandemins efterverkningar kommer att vara närvarande under en lång tid framåt.
På Gotland ser vi ingen tydlig vårdskuld utan vår vårdskuld är snarare dold i oskrivna
remisser och färre patienter som satts upp på väntelista. Sjukvården på Gotland har
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under hela perioden kunnat upprätthålla tillgängligheten för de med störst behov.
Högt prioriterade besök och operationer har genomförts som vanligt.
Planerade aktiviteter i verksamhetsplanen 2020 har påverkat genomförandeförmågan.
Många aktiviteter har pausats, eller ställts in, medan andra har fått en rejäl skjuts
framåt, som frågor om digitalisering och distansoberoende vård. Den kraftiga
minskningen av antibiotikaförskrivningar kan delvis förklaras med pandemin, och där
gäller det att hålla i den positiva trenden. Tillgängligheten har varit fortsatt god och i
spåren av pandemin har även förvaltningen visat på att det går att snabbt ställa om.
Under den pressade och osäkra arbetssituationen medarbetarna och cheferna har
varit i har alla satt verksamhetens syfte och patientens behov främst.
Periodens resultat är -352 Tkr. Dock är resultatet något falskt positivt, ett mer
rättvisande resultat är cirka -2 500 Tkr.
Ansökan om statsbidrag för merkostnader på grund av pandemin har skickats in till
Socialstyrelsen för perioden januari-juli. För hälso- och sjukvårdens del var beloppet
28 miljoner. För augusti har ytterligare ca 6 miljoner registrerats som extrakostnader.
Intäkterna har även minskat på grund av pandemin, framförallt gällande
patientavgifter och intäkter för vård av utomlänspatienter.
Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsprognos för 2020 är -14 miljoner.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Filip Reinhag (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att senast till nämndens
sammanträde i december återkomma med plan för hur den uppbyggda vårdskulden
och den dolda vårdskulden ska hanteras i syfte att så snart som möjligt nå
vårdgarantins mål. Uppdraget ska fokusera på långsiktigt förbättrande åtgärder före
kortsiktiga insatser.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att senast till nämndens
sammanträde i december återkomma med fördjupad analys kring utvecklingen av
hyrpersonal inom verksamheterna.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Bakgrund HSN-AU § 116
Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, närvarar och svarar på frågor.
Diskussion och resonemang kring delårsrapport 2. Förvaltningen kommer att
komplettera de delar som saknas inför nämndens sammanträde samt arbeta in de
synpunkter som framkom under dagens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 för 2020
Resultatrapporter
Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2020
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har i perioden sammanträtt 4 gånger enligt plan.
Nämnden redovisar ett underskott på 275 tkr. Minusresultatet är hänförbart till
kostnader för arvoden till ställföreträdare och beror på att merparten av nämndens
utgifter för arvoden betalas ut inom delårsperioden medan budgeten är periodiserad i
tolv enheter. Kostnaderna kommer att sjunka i förhållande till budgeten under årets slut.
Ekonomiskt räknar nämnden med att gå plus minus noll för kansliet på helåret och för
nämnden räknar vi med att gå plus på helåret. Kostnaden för arvoden till ställföreträdare
är i perioden låg i jämförelse med förutvarande år men det beror på att färre
årsräkningar har granskats i perioden än tidigare år. Det kommer att jämna ut sig i och
med budgetens periodisering och vi prognostiserar ett underskott om 70 tkr avseende
arvoden till ställföreträdare.
Utifrån den personella situationen kommer de uppsatta målen under året att bli en
utmaning, men vi har goda förhoppningar om att nå dit. Dessutom kommer det bli svårt
för kansliets personal att lägga ner tid på digitalisering av kansliet samt på arbetet med
e-arkiv, dessa aktiviteter kommer att gå på sparlåga. Vi kommer dock att påbörja arbetet
under hösten.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Vårt kansli (4,0 tjänster) har i början av året två föräldraledigheter som kommer att pågå
under stora delar av 2020 samt fram till och med 31 augusti 2021. Rekrytering av
vikarier är gjorda och bägge vikarierna var plats under våren. Under juni sa en av
föräldralediga medarbetarna upp sig. Rekrytering av ny vikarie genomfördes under
sommaren och blev klar i slutet av augusti. Vikarien börjar den 1 oktober 2020.
Den här personalomsättningen har och kommer givetvis att påverka arbetssituationen
under hela 2020, då introduktioner och utbildning tar mycket tid av ordinarie
medarbetare och kansliet räknar med ett kompetensbortfall motsvarande minst en
halvtidstjänst under stora delar av 2020.
Det nya uppdaterade ärendeverktyget Wärna Go sjösattes i skarpt läge under december
2019 och vållade stora problem under våren 2020. Problemen tog mycket energi av
kansliets medarbetare och var under perioder mer eller mindre omöjligt att arbeta i. Det
stabiliserades sig dock under försommaren, även om det fortfarande uppkommer
problem.

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

Kundundersökningen är genomförd med gott resultat.

3 Förväntad utveckling
Även resten av året och under 2021 kommer kansliet att påverkas av föräldraledighet
samt inskolning av vikarie.
Verksamhetsmässigt förväntar sig inte nämnden några större förändringar. Antalet
huvudmän är någorlunda stabilt om än att den föryngring av de som är i behov av gode
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män tycks fortsätta öka. Antalet ensamkommande har sedan ett par år stabiliserats sig
på en relativt låg nivå.
Frågan om rekrytering av ställföreträdare har inte förändrats och fortsätter vara en
nyckelfråga för att verksamheten skall säkerställas på sikt.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

4.1 Social hållbarhet
För överförmyndarnämndens verksamhet är endast ett fåtal av målområden från
koncernstyrkortet tillämpliga, och då endast i viss utsträckning.
Inom målområde social hållbarhet är följande mål relevanta för nämnden:


Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor.

Överförmyndarnämnden saknar medel för att mäta hur dess verksamhet påverkar målen.
Däremot får det antas att en väl fungerande överförmyndarverksamhet har en positiv
påverkan på målet. Hur väl verksamheten kan sägas fungera mäts genom nämndens egna
mål.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1 Kvalitet
målområde kvalitet är följande mål relevanta:


Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen

Överförmyndarnämnden strävar efter att ha god tillgänglighet per e-post (skall besvaras
inom två arbetsdagar). Vidare är målet att samtliga utlysta besöks- och telefontider skall
vara bemannade under 2020. Hur detta upplevs av de som nyttjar nämndens tjänster
mäts i samband med kundundersökningen.

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17



Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respekt-fullt bemötta

Överförmyndarnämnden har som mål att genomföra ett bestämt antal utåtriktade
aktiviteter under 2020. Då, och i samband med kundundersökningen, sammanställer
nämnden den återkoppling som har inhämtats från medborgare m. fl. och använder
detta i sitt utvecklingsarbete.


Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
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Överförmyndarnämnden driver ett digitaliseringsprojekt med det långsiktiga målet att
bli helt digitala i sin ärendehantering. Exempelvis lanserades en e-tjänst för inlämnande
av årsräkningar vid årsskiftet 19/20. Utvecklingsarbetet i frågan fortskrider.

6 Nämndmål
Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2020 satt upp 7 stycken mål med tillhörande
uppföljningsmetod (se bilaga 3). Resultaten kommenteras nedan.
6.1

Rättssäkerhet, tydlighet, tillgänglighet och trygghet

Det här sker genom länsstyrelsens tillsynsrapportrapport och sammanställning av antalet
JO-anmälningar som inkommit under året. Nämnden kommer också att följa upp
hanterandet av klagomål i enlighet med antagen internkontrollplan för 2019.
På grund av Covid-19 har inte Länsstyrelsen hittills i år genomfört någon tillsyn. Vi har
heller inte fått någon indikation om det kommer att ske i år. Inga JO-anmälningar har
inkommit under perioden.
Samarbetsmötet med tingsrätten är framflyttat på grund av Covid 19.
6.2

Handläggningstider

Handläggningstiderna uppskattas för perioden cirka 115 dagar. Som befarades har
handläggningstiderna ökat något vilket delvis beror på att ärendestocken inte är större
än att ett mindre antal ärenden, som legat hos tingsrätt under en längre tid, påverkar
statistiken oproportionerligt. De långa handläggningstiderna påverkas också av
nyanställningar och utbildning av vikarier för ett par längre föräldraledigheter.
6.3

Årsräkningar

Målet är uppnått.
6.4

Utåtriktad verksamhet

Av utåtriktade informationsmöten har kansliet varit hos Centerpartiet. Tanken var att
kansliet också skulle ha besökt socionomprogrammet på Campus Gotland samt även
Pensionsmyndighet, men dessa två besök blev inställda på grund av Covid-19.
Kansliet har under perioden genomfört 2 utbildningstillfällen för ställföreträdare
gällande årsräkningar. Ett skedde på Visborg och ett på Hemse.
Kansliet har genomfört 2 gruppmöten för nya gode män på Visborg.
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Utbildningar av nya och gamla ställföreträdare sker kontinuerligt vid telefonkontakt och
enskilda möten.
Dessutom har det under april annonserats i lokaltidningarna, vilket resulterade i ett
flertal intresseanmälningar.
6.5

Telefon- och besökstider

Kansliet har haft öppet samtliga av de ordinarie telefon- och besökstiderna bortsett från
att telefontiden på onsdagar under en tre veckors period i februari-mars var inställd på
grund av inskolning av två vikarier och hög arbetsbelastning. Detta annonserades dock
ut i förväg till samtliga ställföreträdare.
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E-post

E-post besvaras i snitt efter några timmar.
6.7

Andel nöjda ställföreträdare

Resultatet av kundenkäten visar att genomsnittsvärdet av de tillfrågade ställföreträdare
som anser sig vara nöjda med kansliets och nämndens arbete inom de fem områdena är
95 % (bilaga 3).

7 Väsentliga personalförhållanden
Överförmyndarnämnden har inga egna anställda utan köper tjänster från
regionstyrelseförvaltningen. På grund av det åligger det inte nämnden att följa upp
personella spörsmål. Dock är kansliet så pass litet att det ligger i nämndens intresse att
hålla sig a jour med hur kansliets sjuktal och kompetensförsörjning utvecklas.

7.1 Personalvolym
Kansliet har 4.0 tjänster.

7.2 Sjukfrånvaro
Sjuktalet är mycket lågt, under 1 procent. I början av året tog enheten över en
långtidssjukskriven för ett vikariat. Personen var under februari sjukskriven på 25%.
Det är den enda skillnaden från förgående år.

8 Ekonomi
Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat med -275 tkr i perioden. Nämnden
prognosticerar dock ett +/- 0 för hela året.
Januari-augusti 2020 (tkr)
Budget

Nämnd
Kansli
Ställföreträdare

Summa

Ensamkom. barn
-Intäkter
-Kostnader

Summa

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

Totalt ÖFN
8.1

Helår 2020 (tkr)

Utfall

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

225
105
1 876 1 880
2 918 3271

+120
-4
-353

337
2815
4 377

267
2815
4 447

+70
0
-70

-80
118

80
-118

0
0

-120
120

120
-120

5 019 5 294

-275

7 259

7 259

0

5 019 5 256
0
0

0

+38

-237

-38

7 529

0

7 259

0

0

0

Kostnads-/intäktsanalys

Nämndens budget är uppdelad på fyra olika områden:
 Kostnader för politisk ledning – nämndverksamhet
 Kostnader för kanslifunktion
 Kostnad för arvoden till ställföreträdare
 Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande flyktingbarn
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Kostnader för nämndverksamhet

I budget 2020 har 337 tkr avsatts för kostnader för nämndverksamheten. Budgeten är
beräknad på att nämnden har 11 sammanträden per år samt att ordförande och vice
ordförande arvoderas enligt gällande riktlinjer. Hittills i år har nämnden haft 4
sammanträden.
Kostnaden t.o.m. augusti uppgår till 225 tkr, 120 tkr under budget. Det har att göra med
att man inför 2020 bestämde att dra ner på antal sammanträden till 7 stycken, detta
beroende på att två långa föräldraledigheter och inskolning och utbildning av 2 vikarier
samt hög arbetsbelastning.
Kostnad för kanslifunktionen

Nämnden har ett avtal med regionstyrelseförvaltningen om att tillhandahålla
kansliresurser med motsvarande 4,0 tjänster. Budgeten för denna del uppgår till 2 918
tkr. Kostnaden i perioden uppgår till 1 880 tkr, vilket ger en avvikelse på 4 tkr.
Arvoden till ställföreträdare

Nämnden har i budget för året avsatt 4 377 tkr för arvoden till ställföreträdare. Till och
med augusti har 3 271 tkr utbetalts vilket är 353 tkr mer än periodens budget.
Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande barn

I perioden har 120 tkr bokförts som intäkter, dessa är hänförbara till en icke budgeterad
intäkt. Det är en engångssumma (per barn) i form av en schablonutbetalning från
migrationsverket.
8.2

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av
pågående pandemi

Inga extraordinära kostnader har skett under perioden.
8.3

Investeringar

Investeringsbelopp om 140 tkr har beviljats för ett tilläggsprogram E-tjänst till kansliets
verksamhetssystem Wärna Go. Dock kommer vi inte att under 2020 använda oss av det
beviljade beloppet och anledningen är att det visat sig att regionens egen e-tjänstenhet
kanske kan hjälpa oss med det vi behöver, dialog pågår.

9 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

9.1

Inkomna synpunkter

Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Bra bemötande från kansliet.

För lågt arvode.

God tillgänglighet per e-post.

Vill ha möjlighet att lämna in digitala årsräkningar.

Kansliet är kompetent.

Hemsidan är rörig och uppdateras inte i tillräckligt stor
utsträckning
Ställföreträdarna vill ha mer utbildning än vad som
erbjuds.
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Åtgärder
Arvodeskostnaderna är redan högre än budgeten. Att kunna betala mer i arvode vore dock önskvärt. Inte minst för att
kunna locka till sig fler ställföreträdare.
E-tjänst är under utveckling och digitaliseringsprocessen fortskrider.
Hemsidan har genomgått en översyn och kommer att kompletteras med digitalt ifyllningsbara blanketter under
hösten.
Nämnden äskade pengar för en utökning av kansliets arbetsstyrka som skulle vigas åt kompetensförsörjning av
ställföreträdare men fick avslag. Tidsbesparande åtgärder håller på att arbetas fram för att kunna lägga mer tid på
utåtriktade aktiviteter.

Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2019

9.2

Barnkonventionen

Kansliet deltog 2019 i en kurs om hur barnkonventionen blir svensk lag på
studiedagarna som anordnades av FSÖ ( Föreningen Sveriges Överförmyndare). SKR
(Sveriges kommuner och regioner) har därefter tagit fram ett material om barns
rättigheter, en webbutbildning på grundläggande nivå som finns att tillgå. Kansliets har
också tagit del av webbutbildningen Barnrätt i praktiken som SKR genomförde den 15
maj 2020. Hur det rent praktiskt kommer att påverka arbetet i handläggningen framöver
(framförallt gällande genomförandet och utformningen av en barnkonsekvensanalys), är
ännu ej formulerat i detalj .Kalle Larsson, förbundsjurist på SKR, har dock lovat att
återkoppla med riktlinjer och rekommendationer till alla överförmyndarnämnder efter
det att barnkonventionsutredningen redovisar sitt betänkande i november 2020.

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

Värt att tilläga är att Barnkonventionsutrednigen ska, som ovan nämnts, redovisa sitt
betänkande i november 2020. Utredningens uppdrag är att kartlägga hur svensk
lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Eftersom Sverige
ratificerade konventionen redan 1990, har nämnden länge arbetat utifrån ett
barnperspektiv. Därmed bör inkorporeringen av Barnkonventionen inte innebära några
större praktiska förändringar i nämndens arbete. Däremot kommer inkorporeringen av
konventionen att ge en utvecklat och tydligare barnrättsfokus och större möjligheter att
yttra sig i alla åtgärder som rör barnet.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

X

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

X

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

Ekonomisk hållbarhet
Mål

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

10. God tillgång till vuxenutbildning
11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
12. Ett gott näringslivsklimat
13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
Mål

14. Utveckla Gotland som ekokommun
15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi
16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
17. Gotlands klimatavtryck ska minska

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt
mål i VP
X

Prioriterat
utv.område
i VP
X

Prioriterad
aktivitet i
VP
X

Relaterat
nämndmål
finns
X

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling
24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna
25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag
26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

Ekonomi
Mål

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas
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32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter

10 Prioriterade aktiviteter
Avser mål: 1
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Genomföra minst ett möte med tingsrätten.

X

Ändra kansliets rutiner i enlighet med länsstyrelsens riktlinjer

X

Påbörjad

Genomförd

Påbörjad

Genomförd

Avser mål: 2
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Prioritera nya ärenden.

X

Tydliggöra ansvarsfördelningen avseende nya ärenden

X

Avser mål: 3
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Producera och publicera informationsfilm om årsräkningen

X

Viga en vikarietjänst år granskning

X
X

Uppdatera rutinen avseende informationsmöten med nya ställföreträdare
Avser mål: 4
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomföra 4 utåtriktade möten under 2020

X

Genomföra 3 utbildningstillfällen för ställföreträdare

X

Genomförd

X

Genomföra 2 gruppmöten för nya gode män (en vår en höst)
Avser mål: 5
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

X

Kansliets utannonserade telefon- och besökstider skall vara bemannade
Avser mål: 6
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

X

E-post ska besvaras inom två arbetsdagar
Avser mål: 7
Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Genomsnittsvärdet av områdena tillgänglighet, bemötande, kompetens och
kvalitet skall minst vara 80 % nöjda ställföreträdare enligt kundenkäten

Påbörjad

Genomförd
X
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Bilaga 3: Mål och uppföljning

Mål
1. Verksamheten ska bedrivas rättssäkert och med tydlighet, tillgänglighet och
trygghet.
2. 2020 skall den genomsnittliga handläggningstiden (från inkommit nytt ärende
till avslut eller inlämnat till tingsrätten för beslut) vara maximalt 70 dagar.
3. Målet för 2020 är att alla årsräkningar som inkommit i tid och är kompletta ska
vara granskade senast 2020-08-31.
4. Utåtriktad verksamhet
5. Kansliets utannonserade telefon- och besökstider skall vara bemannade.
6. E-post ska besvaras inom två arbetsdagar.
7. Genomsnittsvärdet av områdena tillgänglighet, bemötande, kompetens och
kvalitet skall minst vara 80 % nöjda ställföreträdare enligt kundenkäten.
Uppföljning

1. Det här sker genom länsstyrelsens tillsynsrapportrapport och sammanställning
av antalet JO-anmälningar som inkommit under året. Nämnden kommer också
att följa upp hanterandet av klagomål i enlighet med antagen internkontrollplan
för 2019.

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

På grund av Covid-19 har inte Länsstyrelsen hittills i år genomfört någon tillsyn.
Vi har heller inte fått någon indikation om det kommer att ske i år. Inga JOanmälningar har under perioden inkommit.
2. Vi mäter handläggningstiden genom statistiska funktioner i vårt
ärendehanteringsprogram.
3. Antal granskade årsräkningar mäts regelbundet och rapporteras, förutom i
samband med delåren och årsbokslutet, också i samband med sammanträdena.
4. Rapporteras regelbundet, förutom i samband med delåren och årsbokslutet,
också i samband med sammanträdena.
5. Vi rapporterar även hur många dagar på året som vi har varit tvungna att stänga
en telefon- eller besökstid av de som i normalfallet skulle varit öppna.
6. Svarstiden på e-post mäts med hjälp av stickprov där vi analyserar hur lång
svarstiden är i genomsnitt.
7. Mäts i samband med kundenkäten.
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Bilaga 4: Kundenkät

Kundundersökningen skickades ut till 542 personer och gav 277 svar. Det ger en
svarsfrekvens på ca 46 % vilket i sammanhanget får ses som bra och en ökning från
förra året. För varje fråga fanns det sex svarsalternativ att välja på; mycket dåligt, dåligt,
ok, bra, mycket bra och vet ej. Resultatet nedan är presenterat efter att de som svarat vet
ej tagits bort då dessa kan antas inte ha använt tjänsten som det frågas om, varit i
kontakt med kansliet eller saknar vetskap om frågan. Om många svaranden angett vet ej
anges det särskilt, om inte har den gruppen varit försumligt liten
Enkäten var uppdelad i fem delkategorier; information, tillgänglighet, bemötande,
kompetens och kvalitet, med en eller flera frågor kopplade till sig. I analysen har de som
svarat ok, bra eller mycket bra ansetts som nöjda. De som svarat dåligt eller mycket
dåligt har ansetts som missnöjda.
Under delkategorin information ställdes fyra frågor som presenteras nedan tillsammans
med resultaten.
Vad tycker du om den information vi delger dig, är den tydlig och
begriplig?
98 % nöjda
Vad tycker du om vårt nyhetsbrev?
100 % nöjda
Vad tycker du om vår hemsida, gotland.se/godman?
97 % nöjda
Noteras bör dock att närmare 34% av de tillfrågade svarade vet ej varför
det kan antas att många aldrig eller mycket sällan använder hemsidan.
Vad tycker du om våra utbildningstillfällen?
95 % nöjda
Noteras bör dock att 35% av de tillfrågade svarade vet ej varför det kan
antas att många aldrig eller mycket sällan deltagit på någon utbildning.
Genomsnittsvärdet under delkategorin information var 98 % nöjda ställföreträdare.

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

Under delkategorin tillgänglighet ställdes fyra frågor som presenteras nedan
tillsammans med resultaten.
Vad tycker du om vår tillgänglighet på telefon?
79 % nöjda
Vad tycker du om våra besökstider?
85 % nöjda
Noteras bör dock att närmare 25% av de tillfrågade svarade vet ej varför
det kan antas att många aldrig eller mycket sällan besökt kansliet.
Vad tycker du om vår tillgänglighet per e-post?
97% nöjda
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Noteras bör dock att närmare 16 % av de tillfrågade svarade vet ej varför
det kan antas att många aldrig eller mycket sällan e-postat kansliet.
Vad tycker du om kansliets handläggningstid/svarstid på dina frågor?
92% nöjda
Genomsnittsvärdet under delkategorin tillgänglighet var 80 % nöjda ställföreträdare
Under delkategorin bemötande ställdes en fråga som presenteras nedan tillsammans
med resultaten.
Vad tycker du om bemötandet du fått när du varit i kontakt med
tjänstemännen på kansliet?
99 % nöjda
Under delkategorin kompetens ställdes en fråga som presenteras nedan tillsammans med
resultaten.
Hur upplever du kansliets kompetens inom ämnesområdet?
97 % nöjda
Under delkategorin kvalitet ställdes en fråga som presenteras nedan tillsammans med
resultaten.
Hur upplever du att beslut och handläggning sker i enlighet med den
lagstiftning som gäller för nämndens verksamhet?
95 % nöjda
Noteras bör dock att närmare 22 % av de tillfrågade svarade vet ej varför
det kan antas att många är osäkra på vad lagstiftningen säger. Den bilden
förstärks också av de kvalitativa kommentarerna till frågan.
En ytterligare fråga ställdes angående verksamheten som helhet.
Vad tycker du om överförmyndarnämnden och dess kansli i sin
helhet?
97% nöjda

Ärendenr ÖFN 2020/8 Datum 2020-09-17

Resultatet av kundenkäten visar att genomsnittsvärdet av de tillfrågade ställföreträdare
som anser sig vara nöjda med kansliets och nämndens arbete inom de fem områdena
plus frågan om helhetsuppfattningen är 95 %. Nämndens mål uppnåddes därmed.
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1

Sammanfattning

Patientnämnden är en lagstadgad verksamhet. Ansvarsområdet är offentligt finansierad
hälso- och sjukvård samt tandvård.
Patientnämnden har fyra huvuduppgifter
Stödja och hjälpa patienter och deras närstående som har klagomål eller synpunkter på
vården
Bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården
Bidra till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov
och förutsättningar, dvs. bidra till ökad patient/personcentrering
Ge tvångsvårdade patienter möjlighet att få en stödperson
Antalet klagomål under perioden uppgår till 173. I år har även klagomål med koppling till
pandemin särskilt noterats. Dessa uppgår till 13 för Gotlands del och drygt 1700 för
patientnämnderna i Sverige totalt.
Rådande pandemi har påverkat verksamheten på olika sätt. Inplanerade informationsmöten
har fått ställas in. Fysiska besök på kansliet har undvikits. Stödpersonerna har endast haft
telefonkontakt med patienterna. Vid sammanträdena har antalet deltagare begränsats.
Kanslipersonal har hospiterat i vården med syfte att hjälpa till om behov uppstår.
Nämndens periodiska resultat uppgår till 42 tkr. Kansliet uppvisar ett periodiskt överskott
på 169 tkr. Nettokostnadsutvecklingen är negativ. Detta beror tjänstledigheter. På årsbasis
beräknas nämnden gå mot ett nollresultat.
Under perioden har den administrativa belastningen på kansliet varit stor. Detta har
påverkat utförandet av grunduppdraget negativt.
Patientnämnden arbetar vidare med att förbättra sitt bidrag till kvalitetsförbättringar och
ökad personcentrering i vården samt med att uppfylla sitt kommunikationsuppdrag.
Arbetet går åt rätt håll men mycket återstår att göra.

2

Händelser av väsentlig betydelse

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

Antalet klagomål uppgår till 173. I år har även antalet klagomål med koppling till pandemin
särskilt noterats. Dessa uppgår till 13 för Gotlands del och drygt 1700 för
Patientnämnderna i Sverige totalt.
Den administrativa arbetsbelastningen som inte är kopplad till grunduppdraget har ökat
över tid och varit fortsatt hög under perioden. Patientnämnden är en egen myndighet med
ett eget myndighetsansvar. Detta medför många arbetsuppgifter för kansliet utöver de som
följer av den speciallagstiftning som styr nämndens verksamhet. Detta påverkar
grunduppdraget negativt.
Under 2020 var en informationssatsning planerad. Besök i vården var inplanerade men
dessa har fått ställas in. Fysiska besök på kansliet har undvikits. Nämndmöten har fått ske
med reducerat antal deltagare. Besök på kansliet har undvikits. Stödpersonerna har endast
haft telefonkontakt med patienterna.
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3
3.1

Förväntad utveckling
Förändrad klagomålshantering

Från 2018-01-01 har patientnämnderna fått ett utökat uppdrag. De nya reglerna innebär i
korthet att patienternas möjlighet att anmäla direkt till IVO begränsas. Patienterna ska i
första hand anmäla klagomål direkt till vården. Patientnämnderna och vården är ”första
linjen” i det nya klagomålssystemet.
Patientnämnderna har fått ett utökat ansvar att analysera patienternas situation och
återrapportera resultatet till vården. Underlaget för detta är inkomna klagomål, men
underlaget för analysen ska också breddas. Patienternas åsikter om vården kan även
inhämtas utifrån ett bredare perspektiv tex från patientföreningar.
Uppdraget att stödja och hjälpa patienter och anhöriga har också utvidgats. Särskild hänsyn
ska tas till grupper av patienter som har svårt att göra sin röst hörd i vården. Ett utökat
fokus ska bland annat läggas på att hjälpa barn i samband med klagomål på vården.
Ett problem ur analyssynpunkt är det lilla befolkningsunderlaget i Region Gotland. Detta
leder i sin tur till ett lågt antal klagomål vilket medför problem med att dra slutsatser utifrån
statistikunderlag. Fokus får istället läggas på kvalitativ analys.
3.2

Påverkan på verksamheten

Patientnämnden på Gotland har, sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft, sett en ökning
av antalet klagomålsärenden medan det under 2020 ses en liten minskning. Det är också
betydligt större andel av klagomålen som utreds skriftligt. Detta leder till en större
arbetsbelastning på kansliet.
3.3

Kategorisering av klagomål

En ny handbok med delvis nya problemområden för kategorisering gäller from 2019 för
alla patientnämnder i Sverige. Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN använder samma
problemområden som patientnämnderna. Ett utvecklingsarbete har pågått tillsammans med
HSN för att förbättra återkopplingen av statistik och iakttagelser till chefer i vården. Det
har visat sig att det, trots gemensam kategorisering, är svårt att jämföra statistik och dra
slutsatser av detta. Patientnämnden behöver hitta andra vägar för att förbättra analyser av
klagomål mm.
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3.4

Kommunikation

Patientnämnderna har en lagstadgad skyldighet att informera om sitt uppdrag. Landets
patientnämnder informerar till viss del gemensamt vid olika relevanta evenemang.
Informationsinsatserna lokalt och nationellt behöver stärkas. Pandemin har omöjliggjort
vissa sätt att informera. Nytänkande behövs inom informationsområdet.
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4
4.1

Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle
för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett
gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett
rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och
varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart
samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället
ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga
rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas
utifrån de grupper som har störst behov.
Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Patientnämnden ska bidra till vårdens kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.
Grundförutsättningen för uppdraget är att stödja och hjälpa patienter och närstående med
klagomål på vården. Hjälpen och stödet ska ske efter vars och ens förutsättningar och
behov.
Patientnämndens bidrag till målet kan sägas vara en följd av det lagstadgade
grunduppdraget. Genom att bidra till att vården anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar ger patientnämnden indirekt ett bidrag till god och jämlik hälsa.
Det är svårt att bedöma i vilken grad patientnämnden bidrar till detta mål.

5
5.1

Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
God ekonomisk hållbarhet

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå,
innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med
rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat
utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela
Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Patientnämnden bidrar till detta mål genom sitt grunduppdrag att bidra till en bättre vård.
Arbetet sker i samverkan med andra patientnämnder och myndigheter i Sverige.
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5.2

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till
för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga
förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Mål 10: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma
i kontakt med berörd verksamhet i regionen.
Det finns flera sätt att komma i kontakt med kansliet. Tidsbokning, genom TeleQ, för
telefonsamtal har införts under 2019. Det finns möjlighet att kontakta kansliet genom en
säker inloggning på 1177:s e-tjänster. Det finns också en registratorbrevlåda. Länkar och
kontaktinformation finns på patientnämndens hemsida. Det är lätt att komma i kontakt
med kansliet och det finns många kontaktvägar in.
Det är viktigt att information om patientnämndens verksamhet samt vilket stöd som
verksamheten kan erbjuda, finns lättillgängligt för alla innevånare. Att förbättra
informationen är ett utvecklingsområde under 2020.
Plan för informationsuppdraget finns i patientnämndens analys och kommunikationsplan.
För 2020–2022 är planerat att:






Broschyrer tas fram och distribueras till vårdinrättningar och särskilda boenden
mm.
Hemsida och information på 1177 uppdateras.
Information ges till patientrepresentanter och -organisationer.
Information, ges till vårdpersonal.
Förbättrad nationell kännedom om patientnämnderna och deras uppdrag.

Under våren fanns inplanerade informationstillfällen till vårdpersonal. Ett möte har skett
med psykiatrin. Pandemin satte sedan stopp för övriga inplanerade informationstillfällen.
Omtag och nya sätt att informera behöver utvecklas. Arbetet med framtagande av nytt
informationsmaterial behöver intensifieras.

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

Måluppfyllelsen har varit låg vad avser informationsinsatser men hög vad gäller
tillgänglighet till kansliet.
Mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
Grundförutsättningen för uppdraget är att stödja och hjälpa patienter och närstående med
klagomål på vården. Hjälpen och stödet ska ges efter vars och ens förutsättningar och
behov. Är patienten ett barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
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Klagomål är en viktig del av vårdens kvalitetsutveckling och innevånare som lämnar
klagomål är i hög grad medskapare i denna utveckling. Genom att underlätta för patienter
som har klagomål på vården bidrar patientnämnden till uppfyllandet av detta mål.
Patientnämndens bidrag till målet är en effekt av det lagstadgade grunduppdraget.
Patientnämnden bidrar i hög grad till att de som kontaktar kansliet med klagomål på vården
blir medskapande till kvalitetsförbättringar i vården.

Mål 12: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
5.2.1 Bidra till vårdens kvalitetsutveckling

Kansliet deltar i Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk. Där återfinns en
representant från varje patientnämnd i Sverige. Ett syfte med nätverket är att arbeta med
gemensam utveckling så att det lagstadgade uppdraget uppfylls på bästa sätt. Samarbete och
återkoppling sker regelbundet med Inspektionen för vård och omsorg på både regional och
nationell nivå.
Utifrån patientnämndens analys och kommunikationsplanen har kansliet arbetat vidare
med att förbättra återkopplingen till vården. Ett försök med gemensam statistikuppföljning
mm har gjorts tillsammans med HSN. Det innebar svårigheter att få ut ett resultat och
arbetet har tillsvidare pausats.
Patientnämnden tar emot en stor del av klagomålen gällande HSN. I remissvar från HSN
gällande 2019 års rapport över klagomål anges att patientnämnden bidrar till vårdens
kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.
Måluppfyllelsen är hög
5.2.2

Effektiva handläggningsprocesser

Handläggningen av klagomålsärenden och stödpersonsverksamheten innefattar idag en hel
del pappershantering. Detta leder ibland till att processen blir oöverskådlig och förseningar
uppstår i handläggningsprocessen. Handläggningsprocessen behöver digitaliseras fullt ut.
Detta är också ett krav inför kommande e-arkivering. För att lösa detta behöver nuvarande
handläggningssystem bytas ut. Processen för införskaffande av nytt handläggningsstöd är
inledd.

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

För nämndhantering och övriga handlingar som inte rör klagomåls- och stödpersonsärenden används regionens ärendehanteringssystem.
Målet är delvis uppnått.
5.2.1 Klagomål på vården

Under perioden har 173 klagomål inkommit. Under samma period 2019 inkom 181
klagomål. HSN har fått 165 klagomål vilket är en minskning med 7 klagomål. Primärvården
uppvisar en liten ökning med 4 klagomål. Socialnämnden har fått 8 klagomål att jämföra
med 7 under 2019. Inga klagomål på utförandet av sjukresor av Tekniska nämnden har
förekommit. 13 klagomål har koppling till pandemin.
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1 jan till 31
aug
Delår 2 2020
Delår 2 2019
Delår 2 2018
Delår 2 2017
Delår 2 2016
Delår 2 2015

Alla
klagomål
173
181
183
158
153
132

Klagomål
HSN
165
172
179
152
146
130

Varav
primärvård
51
47
62
63
32
47

Klagomål
SON
8
7
4
6
7
2

Klagomål
TN
2

Stödperson
2
2
3
4
0
6

Pandemi
klagomål
13

Tabell 1: Inkomna klagomål och stödpersonsärenden mellan 2015–2020 för perioden delår 2.

Figur 1: Klagomål uppdelade i huvud och delproblem för perioden delår 2 2020. Fem eller färre
klagomål på ett delproblem har inte redovisats.

5.2.2 Svar från vården

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

Patientnämnden har i uppdrag att hjälpa de som har klagomål att få ett svar från vården.
Ofta innebär det att ett yttrande begärs från vården. Patientnämnden ska se till att patienten
får ett fullgott svar från vården vilket bland annat innebär att patienten får svar på sina
frågor.
När ett yttrande begärs ges vården en svarstid på 4 veckor. Patientnämnden mäter
svarstiderna och återför dessa till vården. Siffror inom parentes gäller 2019 års svarstider.
Under perioden har 114 yttranden begärts från vården
Besvarade ärenden med svarsdatum under delår 2 2020
58 (58) av yttranden har inkommit i tid.
17 (5) har varit upp till 14 dagar försenade.
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29 (16) har varit mer än 14 dagar försenade. Dessa är i medeltal 51 (36) dagar försenade.
Obesvarade ärenden 2020-08-31
10 (7) stycken. Dessa är i medeltal 48 (18) dagar försenade.
Svarstiderna har försämrats jämfört med föregående år. Det är särskilt svårt att få svar i tid
från akuten. Åtgärderna för förbättring ligger hos HSN men långa svarstider från vården
påverkar i sin tur patientnämndens handläggningstider. Detta leder till att patienterna i vissa
fall får vänta orimligt länge på att få ett svar från vården.
Nämndmål: God kvalitet i stödpersonsverksamheten
Stödpersonsverksamheten är bristfällig och behöver förbättras så att fler patienter ges
möjlighet att få en stödperson. Uppdraget innefattar rekrytering, utbildning av
stödpersoner samt samverkan med psykiatrin
Aktiviteter är rekrytering/utbildning/samverkan med psykiatrin/processer.
Måluppfyllelsen är låg.

5.3

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är
en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för
att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat
av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva
resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för de anställda på kansliet. Patientnämnden
köper kanslitjänsten av Regionstyrelseförvaltningen, RSF till ett fast pris. Patientnämnden
hänvisar till RSF när det gäller redovisning av måluppfyllelse vad avser kansliets
medarbetare.
5.4

Ekonomi

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda
förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden,
det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av
pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda
kostnadsökningar och intäktsminskningar.
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Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett
effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Mål 16: Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 % av nettokostnaden
En minskning av nämndens budget föreslås med 1 % dvs 18 000 kronor.
Målet är uppnått

6 Väsentliga personalförhållanden
Med anledning av pandemin har kanslipersonal varit tjänstledig för att hospitera i vården.
Detta för att kunna arbeta i vården om behov uppstår.

7
7.1

Ekonomisk uppföljning och prognos
Periodens resultat

Nämndens periodiska resultat uppgår till 42 tkr. Kansliet uppvisar ett periodiskt överskott
på 169 tkr.
7.2

Årsprognos

Nämndens verksamhet beräknas gå mot ett nollresultat.
7.2.1

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående pandemi

Nämnden har inga extraordinära kostnader med anledning av pandemin. Snarare har
planerade resor och utbildningar fått ställas in. Personal har också varit tjänstledig för att
introduceras i sjukvårdens verksamhet ifall ett krisläge på grund av pandemin skulle kräva
extra insatser från sjukvårdspersonal som idag inte är anställd inom vården. Sammantaget
innebär pandemin fram till nu en minskad kostnad för verksamheten.
7.3

Nettokostnadsutveckling

De sammanlagda utgifterna för perioden (kansli, stödperson samt nämndverksamhet) har
en negativ kostnadsutveckling på grund av ovanstående.

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

7.4

Investeringar

Den databas som används på patientnämndens kansli för handläggning av stödpersonsoch klagomålsärenden behöver bytas ut. Information återfinns i vissa delar på papper och
till vissa delar digitalt. En sammanhållen och digital ärendehantering är önskvärd och på
sikt nödvändig. Det är inte möjligt att ha en digital handläggningsprocess i den databas som
finns idag. Den kan inte lagra stora mängder information vilken blir följden och syftet med
en digital ärendehantering. Databasen stödjer inte överföring till e-arkiv. Databasen håller
inte tillräckligt hög skyddsklass för den mycket känsliga information som hanteras.
Det är ett lagstadgat krav att den information som patientnämnden hanterar ska kunna
användas för analyser av olika slag och med olika utgångspunkt. Detta fodrar att statistik
kan tas ut ur handläggningssystemet. Detta måste kunna ske utifrån flera olika variabler.
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Patientnämnden har rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg,
Socialstyrelsen och till aktuella vårdgivare. Den statistik som tas fram efterfrågas också av
andra instanser i samhället. Det är därför nödvändigt att ha ett specialanpassat
handläggningssystem som stödjer de specifika behov som patientnämnden har. Earkivering kommer framöver att bli ett krav inom regionen och då är det nödvändigt att ha
ett system som stödjer detta.
Olika lösningar undersöks men det är dagsläget inte klart vilken kostnad detta kommer att
medföra.

8
8.1

Inkomna synpunkter och barnkonventionen
Inkomna synpunkter

Ett klagomål har inkommit på bemötandet från kanslipersonal.
8.2

Barnperspektivet

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

I den lagstiftning som gäller för patientnämndens verksamhet står att om patienten är ett
barn ska barnets bästa beaktas. En tolkning av detta är att patientnämnderna ska tillse att
svar ges i rimlig tid från vården i ett klagomålsärende samt att svaret är lätt att förstå.
I ärenden gällande barn är det i regel vårdnadshavare som kontaktar kansliet. Ett
utvecklingsområde är att i högre grad efterfråga barnets egna synpunkter i ett klagomål som
rör dem själva. Patientnämnderna ska tillsammans med Inspektionen för vård och omsorg
under 2020 särskilt uppmärksamma och analysera klagomål gällande barn.
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Bilagor

Aktivitetsuppföljning för beslutade mål
Social hållbarhet
Aktivitet
Färdiggrad
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Genomföra aktiviteterna i analys och kommunikationsplan för
patientnämnden.
Kvalitet
Aktivitet
Färdiggrad
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Genomföra aktiviteterna i analys och kommunikationsplan för
patientnämnden.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Handläggning av klagomåls och stödpersonsärenden. Analys och
återföring till vården.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Att arbeta utifrån framtagen analys och kommunikationsplan för
patientnämnden
Att arbeta för utökad digitalisering i verksamhetens processer

Ärendenr [PAN 2020/45] Datum 2020-09-08

Nämndmål: God kvalitet i stödpersonsprocessen
Ta fram ett utbildningskoncept för stödpersoner
Rekrytera stödpersoner
Samverka med psykiatrin kring stödpersonsprocessen
Se över aktuella processer
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1 Sammanfattning
Perioden har i stort påverkats av den pågående pandemin, under våren låg fokus på
förberedelser vad gäller lokaler, bemanning, material, utrustning, provtagning m m.
Sommaren blev dock bättre än befarat och personalen fick möjlighet till fyra veckors
sammanhängande semester trots farhågor om att det ansträngda läget inte skulle medge
det.
Den digitala utvecklingen fick fart under våren och där var pandemin en drivkraft att
snabbt ställa om. 23 mottagningar har anslutit sig till appen Alltid öppet och gotlänningar
kan nu i högre grad få träffa vården online.
Om pandemin var pådrivande i den digitala utvecklingen så är den också en av orsakerna
till att upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö, som Gotland gjort tillsammans
med Region Stockholm, stoppats. Dock kvarstår den strategiska inriktningen kring att
utveckla och modernisera vårdinformationsmiljön och en ny plan håller på att utarbetas
tillsammans med Region Stockholm.
Under perioden har även projektet Nya akuten stoppats. Det innebär inte att behovet av
utökade lokaler upphört, men en ny utredning har initierats för att ta ett större grepp kring
helheten. Under tiden kommer tillfälliga lokaler att uppföras och målsättningen är att
akutmottagningens ”långsiktigt tillfälliga” lokaler ska tas i bruk i juni 2021.
På kort och lång sikt finns utmaningar med att fortsatt vara beredda på pandemins
utveckling, samtidigt som sjukvården nu bedriver verksamheten i normalläge. Pandemins
efterverkningar kommer att vara närvarande under en lång tid framåt.
På Gotland ser vi ingen tydlig vårdskuld utan vår vårdskuld är snarare dold i oskrivna
remisser och färre patienter som satts upp på väntelista. Sjukvården på Gotland har under
hela perioden kunnat upprätthålla tillgängligheten för de med störst behov. Högt
prioriterade besök och operationer har genomförts som vanligt.
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I spåren av pandemin syns en ökning av sökande till landets vårdutbildningar, vilket är
glädjande och kan komma Gotland till gagn i framtiden, då behovet av personal är fortsatt
stort. Förvaltningen kommer dock under en tid framåt att vara fortsatt beroende av
hyrpersonal, men antalet avrop och timpriser måste pressas ner.
Planerade aktiviteter i verksamhetsplanen 2020 har påverkat genomförandeförmågan.
Många aktiviteter har pausats, eller ställts in, medan andra har fått en rejäl skjuts framåt,
som frågor om digitalisering och distansoberoende vård. Den kraftiga minskningen av
antibiotikaförskrivningar kan delvis förklaras med pandemin, och där gäller det att hålla i
den positiva trenden. Tillgängligheten har varit fortsatt god och i spåren av pandemin har
även förvaltningen visat på att det går att snabbt ställa om. Under den pressade och osäkra
arbetssituationen medarbetarna och cheferna har varit i har alla satt verksamhetens syfte
och patientens behov främst.
Periodens resultat är -352 Tkr. Dock är resultatet något falskt positivt, ett mer rättvisande
resultat är ca -2 500 Tkr.

2 (50)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delårsrapport 2
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ansökan om statsbidrag för merkostnader på grund av pandemin har skickats in till
Socialstyrelsen för perioden januari-juli. För hälso- och sjukvårdens del var beloppet 28
miljoner. För augusti har ytterligare ca 6 miljoner registrerats som extrakostnader.
Intäkterna har även minskat på grund av pandemin, framförallt gällande patientavgifter och
intäkter för vård av utomlänspatienter.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsprognos för 2020 är – 14 miljoner.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19
Pågående pandemi har under stora delar av året förändrat förutsättningarna och
prioriteringarna för hälso- och sjukvården. Våren präglades av omfattande förberedelser
gällande lokaler, skyddsmaterial, utrustning, bemanning, utbildning m.m. Den 13 juni
hävdes rese-restriktionerna till Gotland, vilket utmanade verksamheten ytterligare. Den 16
juni påbörjades PCR provtagning för vård- och omsorgspersonal och den 1 juli även för
allmänheten inkl. besökare på ön. Till om med vecka 33 har drygt 5 500 PCR-tester
genomförts och 3,5 procent har varit positiva. Totalt har 18 personer vårdats på sjukhuset,
varav 7 på IVA. Totalt sett har 6 personer avlidit.
Sommaren blev dock bättre än vad som befarats. Antalet Covid-smittade per vecka har
under sommaren ökat, men det är ett fåtal personer som har behövt sjukhusvård. För att
bibehålla bästa möjliga beredskap så har alla utomlänspatienter skickats hem så snart det
har varit möjligt och mottagande regioner har enligt uppgift skött detta mycket bra.
Många verksamheter har sett ett minskat antal besök då många patienter är över 70 år. Ett
flertal patienter har även ställt in sina besök då de haft sjukdomssymtom.
Under perioden har vi inte sett någon anmärkningsvärd ökning vad gäller psykisk ohälsa.
Primärvården, psykiatrin och polisen summerar ur detta perspektiv en förhållandevis lugn
sommar. Efter sommaren har dock primärvården sett en tendens till ökat antal samtal.
Generellt sätt har medarbetarna inom hälso- och sjukvården gjort en fantastisk insats och
ställt om verksamheten utifrån helt nya förutsättningar och med en stor osäkerhet om vad
som väntat. Att hantera patienter i dubbla flöden har varit mycket resurskrävande.
Det annorlunda har mot hösten börjat bli det normala och framåt handlar det om att
komma tillbaka till så normal verksamhet som möjligt, trots att vi fortfarande är mitt i en
pandemi.
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Digital vårdapp för gotlänningar
I april togs en ny vårdplattform i drift. "Alltid öppet" är appen som möjliggör för
gotlänningar att träffa sin ordinarie läkare online. Först ut att ansluta var barnmottagningen
och fram till augusti månad har ytterligare 22 antal mottagningar anslutit. Tanken är inte att
det helt ska ersätta fysiska möten/läkarbesök, utan det ska vara ett komplement. Appen,
som ursprungligen togs fram av Region Stockholm, har fungerat väl och både vårdgivare
och vårdtagare är nöjda.
Regionen förstärker ambulansen
På hälso- och sjukvårdsnämnden i april fattades beslut om att förstärka
ambulansverksamheten med en extra ambulans, inte bara över sommaren, utan även under
hösten och fram till mars 2021. Bakgrunden till beslutet var att ambulansutryckningarna de
senaste tio åren har ökat med närmare 45 %. Gotland har även varit det län i landet där det
tagit näst längst tid för ambulansen att komma fram vid ett prio-1-larm. Än är det för tidigt
att utvärdera resultatet då det vanligtvis finns en extra ambulans på Gotland under
sommarmånaderna.
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Ny larmcentral för ambulansen
Den 5 maj flyttades handläggningen av 112-samtal i vårdärenden från larmcentralen i
Stockholm till SOS Alarms larmcentral i Östersund. Erfarenheterna efter flytten är att
samarbetet med Östersund fungerar mycket bra även i de lägen där många samtidiga
ärenden gör att ambulanserna inte räcker till.
Första året framgångsrikt för Första Linjen
I mars 2019 öppnades portarna till en ny mottagning där barn och unga och deras föräldrar
kan få råd och hjälp. Första linjen är ett samarbete mellan hälso- och sjukvården och
socialförvaltningen, och första året har varit framgångsrikt. Mottagningen har under det
första året hjälpt 560 unga. En framgångsfaktor ligger i att föräldrar och unga har haft EN
kontakt och sluppit bli skickade mellan olika personer.
Färre får antibiotika inom sjukvården
Antibiotikaförskrivningarna har minskat i snabbare takt än förväntat under det första
halvåret 2020. Gotland redovisar en minskning med 14 % enligt Folkhälsomyndigheten.
Jämfört med riket är också minskningen störst på Gotland, även om sjukvården fortfarande
ligger i topp på det totala antalet förskrivningar. Till viss del kan minskningen förklaras
med pandemin då färre personer sökt vård, men förvaltningen jobbar också aktivt med den
här frågan, och att det finns strategier på plats.
IVO:s tillsyn av ledningssystem
Efter tillsyn oktober 2018-november 2019 påtalade IVO brister i hälso- och
sjukvårdsnämndens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet och begärde åtgärder.
Som svar på detta antog hälso- och sjukvårdsnämnden en handlingsplan, som sedan
kompletterades i samband med en muntlig videokonferens 31 mars i år. IVO lät meddela
att man inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder nu, däremot följa upp ärendet
längre fram.
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Pandemin försenar framtidens vårdinformationsmiljö
Region Stockholm och Region Gotland har avbrutit upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö på grund av den pågående pandemin. Redan tidigare hade anbudstiden
förlängts från maj till augusti, men i augusti avbröts upphandlingen helt. Dock kvarstår den
strategiska inriktningen kring att utveckla och modernisera vårdinformationsmiljön, men
att istället se över hur detta kan ske inom ramen för nuvarande journalsystem som kommer
att behållas under en lång tid framöver.
Nya akuten-projektet stoppas
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att stoppa projektet Nya Akuten i dess
nuvarande form. I samband med beslutet gav nämnden förvaltningen två uppdrag. Ett var
att genomföra en större utredning av behandlingsbyggnaden, hus 23, där framtida
funktion, flöden och lokalbehov ska utredas. Det andra uppdraget var att tillgodose delar
av de identifierade behoven, för akutmottagningen genom tillfälliga och utökade lokaler.
Den tillfälliga lösningen ska hålla under den tid då utredningen och eventuell tillbyggnad
pågår dvs en tidshorisont på någonstans runt 10 år. Målsättningen är att akutmottagningens
långsiktigt temporära lokaler ska tas i bruk i juni 2021.
Medel beviljade till "Innovationssystem Gotland"
Uppsala universitet har tillsammans med Region Gotland och Science park Gotland
tilldelats 16,2 miljoner kronor inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland och
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Öarna samt regionala utvecklingsmedel för samarbetsprojektet ”Innovationssystem
Gotland”.
Syftet med projektet är att utveckla förmågan att uppmuntra och ta tillvara på
medarbetarna inom hälso- och sjukvårdens idéer med innovationspotential. Uppstart för
projektet sker i oktober. Rekrytering av två ”innovationslotsar” har dock påbörjats redan
under sommaren.
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3 Förväntad utveckling
Hälso- och sjukvården har flera stora utmaningar både på kort och på lång sikt. I första
hand är pandemin långt ifrån över och sjukvården behöver fortsatt ha beredskap för att
snabbt kunna växla upp och omprioritera verksamheten ifall smittspridningen ökar. Det
gäller att hålla i och hålla ut under en lång tid framöver. Patienter kommer fortsatt att
behöva hanteras i dubbla flöden för att motverka smittspridning. Detta är både tids- och
resurskrävande.
Region Gotland startade året mycket bra avseende tillgänglighet. Vår region var bland de
bästa i Sverige i de prestationsbaserade mätningarna i januari och februari. I mars slog
Covid-19 till i större delen av Sverige. Först i slutet av mars påverkades den gotländska
sjukvården. I det stora hela ses en liten minskning av sökt vård. Färre patienter har sökt
primärvård, färre remisser har skickats till den specialiserade vården och färre patienter har
satts upp på väntelista till operation.
Både primärvården och specialistmottagningarna har snabbt och effektivt ställt om till fler
distanskontakter via telefon och till viss del videokontakter. Det har inneburit att vi till och
med förbättrat tillgängligheten inom vissa områden. Det tydligaste exemplet är
primärvårdens sjukgymnastik. Inom specialistvården har reumatologmottagningen och
hjärtmottagningen i princip upprätthållit sin tillgänglighet genom dessa åtgärder.
Väntelistorna till specialistmottagningar och operation är inte längre än de brukar vara vid
den här tiden på året, men fler patienter har väntat längre tid. Tillgängligheten har alltså
försämrats.
I hela Sverige diskuteras den vårdskuld som pandemin gett upphov till. På Gotland ser vi
ingen tydlig vårdskuld. Vår vårdskuld är dold i oskrivna remisser och färre patienter som
satts upp på väntelista. Sjukvården på Gotland har under hela perioden kunnat upprätthålla
tillgängligheten för de med störst behov. Högt prioriterade besök och operationer har
genomförts som vanligt.
En tydlig minskning av remisser för utomlänsvård ses under hela pandemiperioden,
minskningen under våren är ca 30 %. Under sommaren avvaktas också många
förlängningar av remisser. När dessa åter förlängs efter sommaren förväntas antalet
utomlänsremisser successivt komma upp på samma nivå som tidigare.
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Utöver pandemin är ekonomin och bemanningsläget fortsatt väldigt utmanande både på
kort och på lång sikt. Prognosen för året påverkas av pandemins händelseutveckling och
den produktionsnivå vi lyckas hålla, men det finns fortsatt ett stort behov av att sänka
kostnaderna för att klara både tilldelad budgetram för året och framtida besparingsbeting.
Det är glädjande att vårdyrket har fått uppmärksamhet och fler söker utbildningar eftersom
behovet av personal är stort i dag och kommer fortsatt att vara det. Även om vi inom vissa
områden ser ett ökat intresse för att söka tjänster inom förvaltningen så kommer vi fortsatt
att vara beroende av hyrpersonal i tämligen stor omfattning, men antalet avrop och
timpriser måste pressas ner.
Trots de utmaningar vi har finns det ett stort driv och massor av energi för att tillsammans
utveckla verksamheten vad gäller kvalitet, samverkan, tillgänglighet, digitalisering m.m.
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Under hösten ska den gotländska målbilden och färdplanen för omställning till en god och
nära vård arbetas fram och en nulägesanalys genomföras i sjukvården. Syftet med
nulägesanalysen är att identifiera förändringsbehov när det gäller vår interna samverkan,
roller och ansvar och effektivitet ur ett patientperspektiv.
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4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
4.1

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och
besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en
ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och
förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt
hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska
tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.
Inom målområde social hållbarhet har förvaltningen pekat ut två mål som direkt
tillämpbara. Nedan beskrivs förvaltningens pågående arbete för att nå respektive mål.
Mål
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Kommentar:
Den nationella kunskapsstyrningen och arbetet med att införa personcentrerade
sammanhållna vårdförlopp syftar till att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på
bästa tillgängliga kunskap. Detta är ett arbete som pågår inom förvaltningen men som
under pandemin mer eller mindre har stått stilla både nationellt och regionalt.
Förvaltningen arbetar också mycket med riktade insatser, exempelvis gällande psykisk
ohälsa. Inom barn- och ungdomsmedicin fortsätter utvecklingsarbetet med tidiga insatser
för de yngsta barnen med neuropsykiatriska svårigheter.
Framåt ser vi utmaningar med att skapa likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa, då mycket handlar om att främja hälsosamma levnadsvanor. Beteendeförändringar
när det gäller levnadsvanor är mest framgångsrikt vid "livshändelse". För många är
operation en livshändelse varför beteendeförändring inför, och i samband med operation, leder till bestående beteendeförändring. Här arbetar förvaltningen med att införa
rökfri operation på alla enheter, dock är det svårt att säga något om måluppfyllelsen
eftersom många operationer har ställts in under perioden.
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Att tidigt fånga upp psykisk ohälsa är också viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv, och inte
minst för att alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Här är första linjen en positiv
verksamhet som även visar på kraften i samordning.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Pandemin har visat att hälso- och sjukvården snabbt kan ställa om och skala upp vid en
kris, men den har även visat på brister i kunskap kring katastrofplan, hantering av
skyddsmaterial, bristande beredskapslager m.m. Alla lärdomar fångas och inarbetas i
framtida katastrofplaner och utbildningsinsatser.
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Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli
klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga
utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering.
Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria
kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna
värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Inom målområde ekologisk hållbarhet har förvaltningen pekat ut ett mål som direkt
tillämpbart. Nedan beskrivs förvaltningens pågående arbete för att nå det målet.
Mål
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Kommentar:
I och med pandemins inträde har ett skifte skett inom förvaltningen vad gäller digitala
möten. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har som alla andra behövt ställa om och allt
fler möten, både internt och med externa aktörer har skett digitalt. Ett minskat resande,
som fler möten på distans innebär, har därmed lett till minskad klimatpåverkan.
Antibiotika-användningen har även den minskat med 14%, det första halvåret 2020. En
trolig orsak är pandemin; färre personer har sökt vård för typiska "antibiotikasjukdomar"
och den vanliga säsongsinfluensan har nästan helt uteblivit. Men förvaltningen jobbar
även aktivt med frågan, bl.a. genom STRAMA (Samverkan mot antibiotika-restens), som
utbildar och följer upp antibiotikaförskrivningarna inom verksamheterna.
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Utmaningen framåt blir att hålla i den positiva trend vi ser på antibiotikaförskrivningen
och hoppas att det inte bara är en Coronaeffekt.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
5.1

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens
processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och
förnyelsesprång.
5.1.1

Koncernmål – målområde kvalitet

Inom målområde kvalitet har förvaltningen pekat ut alla tre målen som direkt tillämpbara.
Nedan beskrivs förvaltningens pågående arbete för att nå målen.
Koncernmål
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har flera aktiviteter som syftar till att öka
tillgängligheten för patienter och andra som behöver komma i kontakt med vården.
Distansoberoende mottagningar är något som verkligen har tagit fart under
våren/sommaren som bidrar till målet. Telefontillgängligheten har varit god i
primärvården under sommaren trots en ökad belastning. Tre av fyra vårdcentraler har
nått uppsatt mål.
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11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Kommentar:
Målet med att kunna erbjuda vård mer på patientens villkor med distansoberoende vård
och fler digitala kanaler har fått en skjuts under pandemin. Förvaltningen har även ett
nämndmål som syftar till att ge förutsättningar för mer egenvård, vilket är ett led i
medskapande, där bl.a. flera verksamheter är i gång med att utveckla och införa patientkontrakt, som är ett sätt att säkerställa patientens delaktighet i sin egen hälsa och vård
och stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Inför verksamhetsåret planerades en rad aktiviteter som syftar till att effektivisera och
digitalisera och som tidigare nämnts har väldigt mycket kommit på plats och
digitaliseringen har fått en fantastisk kraft under pandemin. En del andra planerade
verksamhetsförbättringar har dock fått stå tillbaka med anledning av pandemin.
Uppsala universitet har tillsammans med Region Gotland och Science park Gotland
tilldelats 16,2 miljoner kronor inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland och
Öarna samt regionala utvecklingsmedel för samarbetsprojektet ”Innovationssystem
Gotland”. Syftet med projektet är att utveckla förmågan att uppmuntra och ta tillvara på
medarbetarna inom hälso- och sjukvårdens idéer med innovationspotential. Uppstart för
projektet sker i oktober. Rekrytering av två ”innovationslotsar” är i slutfas.
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En digitaliseringsstrategi är framtagen för hälso- och sjukvården och den ska nu utmynna
i en handlingsplan för genomförande.
Översyn av processen för avrop och uppföljning av hyrpersonal har genomförts och
flera förbättringsområden har identifierats.

5.1.2

Nämndmål – målområde kvalitet

Under 2020 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen dessutom arbetat med de tre nämndmål
som togs fram hösten 2019, och som till stor del kompletterar eller förstärker
koncernmålen, och som också återfinns under målområde kvalitet. Till de tre nämndmålen
togs sju prioriterade aktiviteter fram som verksamheterna i sin tur brutit ner till
verksamhetsspecifika aktiviteter. Nedan följer en kort redovisning kring status på de sju
övergripande aktiviteterna.
Nämndmål
1. Hälso-och sjukvårdsnämnden bedriver en hälsofrämjande och förebyggande
hälso- och sjukvård
Kommentar:
Att fortsätta och utveckla arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en tydlig
strategi för att möta den förväntade ökningen av sjukvårdsbehov i den gotländska
befolkningen.
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Aktiviteter
Utveckla tidiga insatser för att främja hälsa
Kommentar:
Inom förvaltningen pågår flera aktiviteter med syfte att utveckla tidiga insatser för att
främja hälsa. Inom primärvården arbetas det aktivt med att främja hälsa bland annat
genom levnadsvaneskolor, hälsoriktade samtal och psykologiskt café. Inom sjukvården
finns en unik möjlighet att nå patienter när de är som mest mottagliga för förändring.
Riktade insatser; t.ex. rökstopp inför operation, hälsosamtal för patienter med BMI över
30 och att fånga patienter med riskbruk i ett tidigt skede är viktiga aktiviteter. Även
screening av patienter med genetiska sjukdomar förekommer. Tandvården har börjat
kalla samtliga 1-åringar, som ett led i att i ett tidigt skede ge förebyggande information till
vårdnadshavare.
Utveckla kommunikationen med patienter och medborgare om att vi är en hälsofrämjande organisation,
där samtal om levnadsvanor är en självklar del i mötet
Kommentar:
Aktiviteter kopplade till kommunikation och hälsofrämjande handlar mycket om att se
över den informationen som ges på hemsidor och i patientinformation. Nya former för
att nå flera skapas; t.ex. genom att spela in filmer och ha information rullande på tvskärmar i väntrum. Flera av dessa aktiviteter har dock pausats på grund av pandemin.
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Nämndmål
2. Patienten får en god, nära och samordnad
vård som stärker hälsan
Kommentar:
Att möta den vårdsökandes behov på rätt nivå i form av att skapa förutsättningar för
egenvård och stärka den primära vården är en utmaning. Ett väl fungerande samarbete
med socialförvaltningen är av största vikt.
Aktivitet
Utveckla samarbetet med Socialförvaltningen och andra aktörer
Kommentar:
Socialförvaltningen är den förvaltning som hälso- och sjukvården kanske har närmast
samröre med. Nätverk har initierats avseende läkemedelshantering och processen kring
samordnad individuell plan har vidareutvecklats och har genomgåtts på distans, något
som fungerat bra för alla inblandade. Inom socialförvaltningen finns nu två vårdplatser
för abstinenspatienter vilket bidrar till en sammanhållen och samordnad vårdkedja för
integrerad beroendevård.
Samtidigt har nya samarbetsytor öppnats upp, förstärkts och förtydligats i spåren av
pandemin. Samverkan har skett på daglig basis mellan socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
Införa digitala lösningar och utveckla arbetssätt för distansoberoende vård
Kommentar:
Arbetet med att införa digitala lösningar har fått fart i och med pandemin. Flera av våra
yrkesgrupper har numera möten digitalt i Alltid öppet-appen och har implementerat nya
arbetssätt med ökad användning av telefonbedömning. Arbete fortgår kring att tydliggöra de nya arbetssätten som den distansoberoende vården för med sig. Hela
förvaltningen har genomgått en omställning mot mer digitala möten, t.ex. vid anställning,
samverkan och verksamhetsmöten.
Utveckla patienternas förutsättningar att ta ett större egenansvar
Kommentar:
Aktiviteter för att ge patienterna bättre förutsättningar för att kunna ta ett större egenansvar har bland annat handlat om att utveckla patientkontrakt, uppdatera
patientinformation samt öka självmonitoreringen.
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På grund av pandemin har en hel del pausats men det kommer troligtvis att ta fart igen
under hösten. Att var och ens egenansvar påverkar behovet av hälso- och sjukvård har
blivit påtagligt under pandemin. Följsamhet till folkhälsomyndighetens
rekommendationer har bland annat inneburit en utebliven influensasäsong samt bidragit
till minskad antibiotika-användning.
Nämndmål
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver en hälso- och sjukvård med god
patientsäkerhet
Kommentar:
Patientsäkerhet definieras som "skydd mot vårdskada" i patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhet handlar alltså om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte vidtar de åtgärder som är motiverade
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med hänsyn till patientens tillstånd. En undvikbar vårdskada kan, förutom ökat lidande
för patienten, även leda till förlängd vårdtid.
Verksamheterna är överens om att goda arbetsförhållanden är en nyckel kopplad till god
patientsäkerhet.
Aktivitet
Tillsammans utveckla goda arbetsförhållanden inom
hälso- och sjukvården
Kommentar:
Många av de förbättringsarbeten som skulle ha gjorts kopplat till arbetsförhållanden har
skjutits fram i och med pandemin. Pandemin och det mediala trycket kopplat till den har
dock lett till att sjukvården har uppmärksammats. Söktrycket till högskolorna har ökat,
vilket på sikt skulle kunna leda till bättre arbetsförhållanden inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Utveckla egenkontroller inom och mellan våra verksamheter
Kommentar:
Verksamheterna har olika bilder av vad egenkontroll är och aktiviteterna har i mångt och
mycket handlat om att skaffa sig en gemensam kunskapsbas. Detta kommer
förvaltningen jobba vidare med under hösten och framöver, bland annat med avstamp i
den handlingsplan som tagits fram efter granskningen av IVO.
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Under perioden januari-juni har totalt 1046 avvikelser rapporterats. De områden med
flest antal avvikelser är diagnostik/behandling (191), bemötande/kommunikation (162),
läkemedel/blodprodukt (113), provtagning/prover (101) samt dokumentation (98).
Detta visar också på att det finns mycket kvar att göra innan målet är uppnått.
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Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad
organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för.
Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och
bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region
Gotland.
Inom målområde medarbetare har förvaltningen pekat ut alla tre målen som direkt
tillämpbara. Nedan beskrivs förvaltningens pågående arbete för att nå målen.
Mål
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Med anledning av pandemin under vintern och våren har begreppet tillitsbaserade kultur
satts på prov. Under den pressade och osäkra arbetssituationen medarbetarna och
cheferna har varit i har alla satt verksamhetens syfte och patientens behov främst. Varje
beslutsnivå har aktivt verkat för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv. Allt har
fungerat bra då man haft tillitsfulla relationer och haft samma mål.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Under vintern och våren har fokus varit på att rekrytera medarbetare till
verksamhetskritiska funktioner med anledning av pandemin. Rekryteringen har både
skett internt och externt. En omfattande kartläggning av medarbetares kompetens har
genomförts för att hitta medarbetare som kunnat flytta till verksamheter som under
pandemin haft behovet. Introduktioner och utbildningar har genomförts för att klara
uppdragen på berörda verksamheter. Denna insats kan vi dra nytta av i den framtida
kompetensförsörjningen.
Arbetet med att inför heltid som norm, fortskrider med antagen handlingsplan. En
översyn av scheman och arbetstidsmodeller pågår.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
Under pandemin har alla berörda verksamheter genomfört riskbedömningar för att både
se till patientarbetet och arbetsmiljön. Sjukfrånvaron har varit hög på grund av pandemin
och de som behövt stöd har erbjudits stöd i grupp eller individuellt.
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6 Väsentliga personalförhållanden
Inom hälso- och sjukvården har bemanningsfrågorna kombinerat med arbetsmiljöfrågorna
präglats av pandemin. En bemanningsgrupp tillsattes för att arbeta med
bemanningsfrågorna. En omfattande kartläggning genomfördes både internt och externt.
Den interna kartläggningens syfte var att få fram vilken annan kompetens och intresse
medarbetarna hade för att vid behov kunna omfördela medarbetare till aktuella
verksamheter. Till exempel var IVA i stort behov av extra resurser, i kartläggningen kunde
vi hitta ett antal medarbetare som var lämpliga som resurser till IVA men då kunde det
behövas förstärkning på den avlämnade verksamheten. För de medarbetare som frivilligt
kunde tänka sig att gå in en verksamhet som behövde förstärkning, riggades introduktioner
efter behov. Medarbetarna internt har varit flexibla och ställt upp vid alla nya frågor som
varit aktuella så som nya arbetssätt och att arbeta i andra verksamheter än där man har sin
ordinarie anställning. Syftet med den externa kartläggningen vara att hitta medarbetare,
både utbildade och outbildade inom hälso- och sjukvård, som med kort varsel kunde
hoppa in och förstärka vården. Alla som anmälde intresse blev kontaktade. Förvaltningen
fick stor hjälp från regionstyrelseförvaltningens HR-enhet med den externa kartläggningen.
Utbildning och introduktion riggades för dem som blev aktuella.
Bemanningsplaneringen inför sommaren var en utmaning då ingen visste hur
smittspridningen skulle utvecklas och att vikariesituationen på grund pandemin var osäker.
För att klara av bemanningen under sommaren har gruppen som fått tillgång till ersättning
för flytt av semester utanför ordinarie semesterperiod utvidgats. Dock har alla fått
möjlighet till fyra veckors sammanhängande semester trots farhågor om att det ansträngda
läget inte skulle medge det. Arbetsuppgifterna har för många inom vården tagit längre tid
att utföra på grund av smittrisker men då patientflödet har minskat har ändå bemanningen
fungerat tillfredställande.
Sjukfrånvaron var i januari och februari lägre än föregående år för att sedan eskalera med
anledning av pandemin. Alla verksamheter som berörts av frågor kring pandemin har
genomfört riskanalyser både ur ett arbetsmiljö- och patientperspektiv för att kunna föreslå
åtgärder för att hantera riskerna. Riskerna man sett har bland annat varit kring uthållighet,
risk för smitta, belastningen på sjukvården i och med stora turistflöden och behovet att få
resurser till digitala möten både med patienter och kollegor. Många frågor har också
kommit kring skyddsutrustning. Stöd har tillhandahållits både på individ- och gruppnivå.
Många verksamheter har haft täta avstämningar för att hantera frågor kring pandemin.
Där det har varit möjligt har medarbetare arbetat på distans, de flesta möten med
medarbetare från flera verksamheter har genomförts med hjälp av digital teknik.
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6.1

Lönebildning

Inför årets löneöversyn har analyser genomförts där hänsyn tagits till faktorerna
jämställdhet, brist och jämförelse med nationella löner. Extramedel tilldelades förvaltningen
med de analyserna som underlag. Med analysen och tilldelade medel som underlag, har
extramedel tilldelas olika yrkesgrupper. Årets löneöversyn, så här lång, har genomförts för
Vårdförbundets och Akademikeralliansens avtalsområden. Övriga avtalsområden har ännu
inget avtal för 2020.
Inom Vårdförbundets avtalsområde har extramedel tilldelats enligt partsgemensamt avtal
till "särskilt yrkesskickliga" medarbetare. Underlag för bedömningen har arbetats fram
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tillsammans med Vårdförbundet. Satsningen är treårig med syfte att öka lönespridningen
och lönekarriär inom yrket. Några sjuksköterskegrupper har också fått extramedel utifrån
att man har en lägre medianlön än riket samt till medarbetare som har natt- och
rotationstjänst. Medianlönerna för Vårdförbundets avtalsområde är nu för de flesta
grupperna i paritet med riket. Där vi fortfarande har en skillnad är mot rikets löner i 90:e
percentilen.
Inom Akademikeralliansens avtalsområde är lönerna i regel i paritet med riket.
6.2

Personalvolym

Under perioden januari 2020 till juli 2020 har antalet medarbetare ökat med 61, uppdelat på
11 tillsvidareanställda och 46 visstidsanställda. När mätningen görs under denna period
finns fortfarande flera sommarvikarier med i underlaget samt i år även medarbetare som
anställts med anledning av pandemin. Ökningen av tillsvidareanställda kan förklaras med
att vakanser tillsatts i yrkesgrupperna läkare, medicinska sekreterare och fysioterapeuter.
Antalet tandsköterskor har ökat då det är stor brist på tandhygienister och man istället kan
använda tandsköterskors kompetens till vissa av tandhygienisternas uppgifter. I vissa fall
behöver också funktioner gå dubbelt under en period för en bra introduktion.
84% av förvaltningens medarbetare är kvinnor och 16% män, ingen förändring jämfört
med januari.
Den faktiskt arbetade tiden har ökat i paritet till antalet medarbetare som ökat i antal.
Övertidsuttaget för yrkesgrupper som har rätt till övertid har generellt minskat i alla
grupper förutom biomedicinska analytiker där det ökat. Ökningen beror sannolikt på
svårigheten att få vikarier.
Antal anställda Antal årsarbetare
enl. ÖK
Alla anställningsformer
1 573
1 513.44
Tillsvidare
1 355
1 311.21
Tidsbegränsad
219
202.23
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82 Hälso o sjukvårdsnämnd
820 Förvaltningsledning
823 Sjukvård
824 Tandvård

Heltidsarbetare
Jan - Jul 2020
1 187.5
42.4
1 073.5
71.6

Heltidsarbetare
Jan - Jul 2019
1 147.0
36.1
1 043.2
67.7

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)
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Sjukfrånvaro

Förvaltningen följer trenden för hela Region Gotland men med generellt något lägre
sjukfrånvaro. I början av året, januari och februari var sjukfrånvaron lägre för 2020 än 2019
men i och med pandemins konsekvenser, där alla uppmanades att stanna hemma vid
symtom för att minska smittspridningen, ökade sjukfrånvaron markant. Men för juni och
juli är sjukfrånvaron i stort sätt lika som föregående år. Skillnaden mellan mäns och
kvinnors sjukfrånvaro är ungefär lika jämfört med föregående år. Under året har det inte
varit möjligt att göra en analys om orsaken. Analyser bör göras för respektive yrkesgrupper
vilket nu blir enklare med tillgång till bättre och mera tillgängligt statistikunderlag.
Alla kön
Kvinna
Man

Sjuktal % Jan - Jul 2020
6.19%
6.70%
3.74%

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)
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7 Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1

Periodens resultat

Periodens resultat är - 352 Tkr.
Resultatet är något falskt positivt, ett mer rättvisande resultat är ca - 2 500 Tkr.

Verksamhetsstruktur
11 Nämnd- och styrelseverks
samhet
80 Primärvård
81 Spec. somatisk vård
82 Spec. psykiatrisk vård
83 Tandvård
84 Övrig hälso- o sjukvård
85 Medicinsk service
86 Försörjningsverksamhet
87 Administrativ service

Budget
Jan - Aug
2020
-1 153 451
-1 105

Utfall
Jan - Aug
2020
-1 153 803
-858

Avvikelse
Jan - Aug
2020
-352
247

Utfall
Jan- Aug
2019
-1 092 750
-1 088

-112 902
-564 906
-83 615
-18 910
-100 349
-124 284
-90 435
-56 945

-127 793
-589 661
-84 859
-21 422
-98 294
-126 977
-92 704
-11 236

-14 891
-24 754
-1 244
-2 512
2 056
-2 693
-2 270
45 710

-117 834
-571 628
-81 164
-18 033
-90 818
-124 833
-91 557
4 205

Hälso- och sjukvården har inte för vana att redovisa resultatet uppdelat på
verksamhetsnivå. Det är en för hälso- och sjukvården ganska trubbig uppföljning. Då
mallen för delårsrapporten innehåller en sådan tabell så är den redovisad. Under övrig
hälso- och sjukvård redovisas bland annat hab/rehabs verksamhetsområde och kostnader
för helikoptertransporter och ambulanssjukvård. Försörjningsverksamheten består till
största del av lokalhyror. Att tandvård har en sådan stor omfattning i tabellen ovan beror
på att här redovisas även tandvårdsenhetens kostnader, vilket det normalt inte gör när
uppföljning sker av organisationen tandvård.
Tkr
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Förvaltningsledning
Konkurrensutsatta
vårdtjänster
Sjukvård
Tandvård
HSF Totalt

Periodbudget Periodutfall Avvikelse Periodutfall
2020
2020
2019
149 584
195 762

99 656
190 521

49 928
5 241

94 446
173 627

805 104
3 002
1 153 451

856 923
6 693
1 153 794

-51 819
-3 691
-342

821 257
3 419
1 092 750

%
förändri
ng
5,5 %
9,7 %
4,3 %
5,6 %

Det stora överskottet på förvaltningsledning beror dels på två stycken potter, en för
överkostnader för hyrpersonal och en för oförutsedda utgifter, som ännu inte fördelats ut
till verksamheterna, och dels på det stora överskottet gällande budgeterade intäkter för
statliga överenskommelser. Periodens budget för statliga bidrag kopplat till
överenskommelser är 28 634 Tkr medan utfallet för detsamma är 54 988 Tkr, inkluderat de
nytillkomna statsbidragen kopplat till pandemin. Statsbidraget som Region Gotland,
inkluderat hälso- och sjukvården ansökt om hos Socialstyrelsen är inte redovisat i resultatet
då det ännu inte kommit något besked från Socialstyrelsen om ersättningen.
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De stora poster som i nuläget inte ryms inom budget är:









Överkostnader för hyrpersonal. Personalkostnader har ett överskott jämfört med
budget på ca 32,4 miljoner medan hyrpersonalkostnaderna har en negativ
budgetavvikelse på -60,4 miljoner. Den pott för överkostnader för hyrpersonal som är
avsatt räcker således inte till utan att det blir en negativ avvikelse jämfört med budget
tillsammans på 28 miljoner.
Läkemedelskostnader. Avtalet med Apo-ex gällande läkemedelsförsörjning har
kraftigt fördyrat beredning av cytostatika, detta tillsammans med negativ
budgetavvikelse för förskrivna läkemedel ger en negativ budgetavvikelse på -8,2
miljoner.
Kostnader för laboratorieanalyser har en negativ budgetavvikelse på -13,1 miljoner.
Här ingår också analyskostnader för Coronaprovtagning med 3,8 miljoner, vilket
kompenseras via statsbidrag på intäktssidan.
Utomlänsintäkter som har en negativ avvikelse på - 17,3 miljoner.
Patientavgifter som har en negativ avvikelse på - 6,9 miljoner.

7.1.1

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi
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Ansökan om statsbidrag för merkostnader p.g.a. pandemin har skickats in till
Socialstyrelsen för perioden januari-juli. För hälso- och sjukvårdens del var beloppet 28
miljoner. Ca 300 Tkr av dessa var merkostnader för privata vårdgivare.
För augusti är ytterligare ca 6 miljoner registrerat som extra kostnader. Merkostnader för
framförallt bemanningskostnader finns inom de flesta specialiteter. Generellt kan sägas att
behoven av ökad bemanning eller bemanning till följd av stor sjukfrånvaro initialt i
pandemin, till stor del lösts med hjälp av hyrpersonal. Ordinarie vikarier som till stor del är
antingen pensionärer eller vikarier boendes på fastlandet har valt att inte arbeta på grund av
skyddsskäl. Då analysutrustning för PCR-prover saknats på Gotland har samtliga prover
skickats till Stockholm varpå svarstider blivit långa. Det är avsevärt mer personalkrävande
att vårda patienter som antingen konstaterats smittade eller är misstänkt smittade. På
akutmottagningen har initialt två luftvägskorridorer byggts upp. Det sattes också upp ett
triageringstält utanför akutmottagningen. Att bemanna dessa olika spår in till
akutmottagningen för smittade och inte smittade har varit personalkrävande och lett till
merkostnader. Det gjordes också stora insatser i början på sommaren för att introducera
läkare från andra specialiteter för att kunna vara behjälpliga inom intensivvården ifall
tillströmningen av svårt sjuka Covid-19 patienter skulle bli enligt de prognoser som
Folkhälsomyndigheten angett. Kostnaderna för hyrpersonal är till och med augusti 11,5
miljoner högre 2020 än motsvarande period 2019, samtidigt är 11,7 miljoner registrerade att
vara direkt kopplade till pågående pandemi. I övrigt har extrakostnader uppstått i form av
ökat behov av skyddsmaterial, läkemedelskostnader m.m. Ca 3 miljoner i
investeringsutgifter är utrustning som köpts in till följd av pandemin.
Extraordinära kostnader har också uppstått för analyskostnader av Coronaprover.
Analyserna har under perioden utförts på Karolinska universitetslaboratoriet till en kostnad
av 900 kronor per styck medan ersättningen från staten är 1500 kronor per prov då det
också ska ersätta omkostnader kring provtagningen. Hittills för perioden har 3,8 miljoner
betalats till Karolinska för Coronaprovtagning.
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Uteblivna intäkter

Intäkterna har minskat på grund av pandemin. Detta gäller framförallt patientavgifter och
intäkter för vård av utomlänspatienter. Intäkter från patienter och Försäkringskassan inom
tandvården har minskat jämfört med 2019 med ca 2,5 miljoner. Patientavgifter inom
sjukvården har minskat med totalt ca 3,5 miljoner, varav 1,3 miljoner inom specialistvården
och 2,2 miljoner inom primärvården.
Utomlänsintäkterna har minskat till följd av minskat antal besökare. Intäkterna för såld
vård har minskat med 16,2 miljoner jämfört med 2019, vilket motsvarar en minskning med
knappt 30 procent.
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Antalet vårdtillfällen för utomlänspatienter har minskat för perioden med 33,3 procent.
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Antalet besök för utomlänspatienter har minskat med 26,5 procent.
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Extraordinära intäkter

Pandemin har också medfört extraordinära intäkter. Samtliga sjuklöner har kompenserats
för perioden april-juli. För hälso- och sjukvården innebär detta en intäkt för perioden med
9,4 miljoner. Utöver detta har statsbidrag som ersättning för Coronaprovtagning inkommit
med totalt 9,3 miljoner samt extra ersättning i form av ett ”startbidrag” för testning med
1,1 miljoner och en extra ersättning för smittspårning på 2,9 miljoner, enligt statliga
överenskommelser. Detta innebär totalt 13,4 miljoner i ersättning kopplat till provtagning/
smittspårning.
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Årsprognos

Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsprognos för 2020 är -14 miljoner.
Den negativa prognosen beror helt på de kostnader som uppstått genom utrangering av
investeringsutgifter kopplade till beslutet att avsluta projektet Nya Akuten i nuvarande
form samt förstudie för intensivvårdsavdelningen/operationsavdelningen.
Det är prognostiserat 22,3 miljoner i intäkter för den ansökan till Socialstyrelsen som är
inskickad med begäran om ersättning för merkostnader p.g.a. pågående pandemi. Denna är
beräknad på 90 % av det begärda beloppet, exklusive bidrag som avser privata aktörer och
bidrag kopplat till investeringsutgifter.
7.2.1

Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående
pandemi

I hälso- och sjukvårdens prognos finns en prognostiserad negativ budgetavvikelse på 31
miljoner som avser patientavgifter samt utomlänsintäkter. Merkostnader på grund av
pandemin under perioden september-december är inte medräknade i prognosen och inte
heller förväntat statsbidrag för att täcka dessa. Ny ansökan om statsbidrag ska skickas till
Socialstyrelsen sista november. Höstens prognos grundar sig således på ordinarie
verksamhet under resten av året.
7.3

Nettokostnadsutveckling

Ekonomisk utveckling för perioden januari-augusti jämfört med samma period 2019
Nettokostnadsutveckling: 5,2 procent
Extern kostnadsutveckling: 5,0 procent
Extern intäktsutveckling: 2,9 procent
Personalkostnadsutveckling: 5,8 procent
Arbetskraftskostnader: 6,7 procent
Kostnadsutveckling utomlänsvård: -0,9 procent
Kostnadsutveckling förskrivna läkemedel: 8,3 procent
Kostnadsutveckling rekvisitionsläkemedel: 13,4 procent.
Kostnadsutveckling hyrpersonal: 20,8 procent.

Periodens avvikelse samt utveckling av intäkter
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På intäktssidan är det framförallt de statliga bidragen som ökat jämfört med såväl budget
som samma period 2019 medan patientavgifter och utomlänsintäkter minskat för perioden.
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De statliga medlen från överenskommelse redovisas i följande tabell
Tkr

Periodutfall 2020
707
1 853

Periodutfall 2019
0
984

0

12 491

21 791

9 284

Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården, inklusive
tilläggsöverenskommelsen

9 797

1 236

Förlossningsvården och
kvinnors hälsa

3 680

5 902

Sjukskrivningsmiljarden
Insatser om psykisk hälsa

3 373
5 099

4 870
8 151

Våld i nära relationer
Jämlik och effektiv
cancervård
Goda förutsättningar för
vårdens medarbetare
God och nära vård

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Insatser för ökad
tillgänglighet i BHV m.m.
Kompensation gynscreening
Patientsäkerhet, nationella
kvalitetsregister m.m.

Statsbidrag Tolktjänst
Statsbidrag Råd och stöd
Habilitering
Startbidrag ökad testning
Covid-19
Ökad testning smittspårning
Statsbidrag kompensation
sjuklöner
Statsbidrag kompensation
Coronatester
Delsumma
överenskommelser
Statsbidrag
förmånsläkemedel

1171
0

544

1 697

825
565

738
365

Prognos 2020 Kommentar
1 061
1 853
0 Ingår i God och Nära
vård.
32 687 Innehåller tidigare
Goda förutsättningar,
vårdens medarbetare
samt del av
barnhälsovård mm.
14 695 Ersätter tidigare
kömiljarden.
Prestationskravet
borttaget fr.o.m. mars
2020.
5 427 Omfattningen på
överenskommelsen har
minskat.
5 050 Var tänkt att utgå 2018.
9 000 inklusive Beror lite på fördelning
länsgemensamma av länsgemensamma.
delar.
1 755 Ingår i God och nära
vård.
817 Har blivit generellt
statsbidrag.
Ny, här ingår civilt
försvar samt
personcentrerade och
sammanhållna
vårdförlopp.
825 Funnits i många år.
565 Funnits i många år.

1 155

1 155 Ny och tillfällig 2020

2 888
9 392

2 888 Ny och tillfällig 2020
9 392 Ingen prognos lagd
framåt.
9 325 Ingen prognos lagd
framåt.

9 325
72 147

45 736

96 495

125 275

115 399

192 000

Inklusive återbet. p.g.a.
rabatter.
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Periodens avvikelse samt utveckling av kostnader

Extern kostnadsutveckling
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Den externa kostnadsutvecklingen var hög under början av 2020 för att sedan sjunka.
Den största anledningen till den minskade utvecklingstakten under året är avtagande
kostnader för utomlänsvården. Under våren, i samband med pandemins utbrott, minskade
remitteringen till fastlandet för vård. Områden där antalet remisser minskade är framförallt
inom de opererande verksamheterna, exempelvis ortopedi. Även inom de medicinska
specialiteterna var effekten av pandemin tydlig framförallt från mitten av mars till mitten av
april.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Största delen av utomlänsvården sker på Karolinska Sjukhuset och vid slutenvård sker
debiteringen via KPP- Kostnad per patient. Faktureringen har en eftersläpning på ca 3-4
månader varför kostnaderna för utförd vård har motsvarande eftersläpning innan den syns
i redovisningen. Den vård som utfördes under mars och april finns i redovisningen juliaugusti. Det fortsatt låga antalet remisser tyder på att även nästkommande månader
kommer att ha en relativt låg kostnad för utomlänsvården, även om den kan variera
beroende på utstickande vårdtillfällen med hög kostnad.
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Antal remisser
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Från att i början av 2020 ha en kostnadsutveckling för utomlänsvården på över 20 procent
är kostnadsutvecklingen efter augusti på - 0,9 procent. Detta trots ökade priser och initialt
flertalet vårdtillfällen med höga kostnader.

Utveckling utomlänsvårdskostnader
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2020

2019

Den höga kostnadsutvecklingen i början av 2020 var framförallt köpt vård inom internmedicin. Vid utfall på hela perioden januari-augusti har internmedicin fortfarande en hög
utvecklingstakt, trots att såväl antalet remisser som kostnader har minskat i samband med
pandemin. Infektionssjukvården har däremot en kraftig minskning jämfört med 2019.
Kostnaden såhär långt 2020 för infektion och lungmedicin är i mer normal nivå. 2019 var
kostnaden ovanligt hög p.g.a. några enstaka vårdtillfällen. Ortopedi/rehabmedicin har en
relativt stor andel av utomlänsvården som är planerad, denna verksamhet har minskat
under pandemin och så även utomlänsvården. Det är också en specialitet med många
patienter som är över 70 år och som av skyddsskäl inte har varit föremål för planerade
operationer under våren/sommaren. Det är också inom denna disciplin som köerna växt
mest.
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Rättspsykiatrisk vård
Internmedicin
Infektion
Kirurgi & Urologi
Ortopedi & Rehabmedicin
ÖNH-, Ögon- & Hudsjukvård
Onkologi
Barn- & ungdomsmedicin
Obstetrik/Gynekologi
Psykiatri

Delårsrapport 2
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Period
budget
14 965
40 034
3 496
22 025
9 850

Period Avvikelse Period utfall
utfall
period
2019
15 027
-62
14 613
47 239
-7 205
38 971
2 618
879
9 059
24 270
-2 245
24 284
9 434
416
10 325

%
utveckling
2,8 %
21,2 %
-71,1 %
-0,1 %
-8,6 %

6 706

6 231

474

7 833

-20,4 %

2 983
6 424
3 480
2 677

3 115
8 473
2 726
145

-132
-2 050
754
2 532

3 116
5 917
3 559
1 974

0,0 %
43,2 %
-23,4 %
-92,7 %

Även andra kostnader har en allt lägre utvecklingstakt eller reell minskning. Kostnader som
tydligt minskat jämfört med tidigare år är:
Typ av kostnad
Resekostnader för personal
Avgifter kurser, konf. m.m.
Operationsmaterial
Tyngdtäcken
Patientresor till fastlandet

Minskat med
2,1 miljoner
2,8 miljoner
1,4 miljoner
0,7 miljoner
0,9 miljoner

Kommentar
Främst tjänste- och utbildningsresor
Färre operationer genomförda
Förvaltningsbeslut under våren
Exklusive helikoptertransport

Hur pandemin påverkat arbetskraftskostnaderna är olika i olika verksamheter inom hälsooch sjukvården. Nedanstående diagram över utvecklingstakten för arbetskraftskostnader
speglar till del den olika belastning som pandemin orsakat inom verksamheterna.
Arbetskraftsutveckling %
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Ak

Sj
uk
vå
ut
rd
om
l
h
Ha
än edn
in
bi
de
g
lit
rta
er
ga
in
g/
nd
Re
Se
e
ha
rv
bi
ice
Ö
lit
pp
...
en /Dia
vå
gn
rd
os
/S
tik
lu
te
nv
In
år
te
d
rn
m
ed
ici
n
In
Ki
O
fe
ru
rto
k
rg
pe
i & tion
di
Ur
&
o
Re
ha logi
bm
Ö
N
ed
Hu H-,
ic
ds Ög in
ju o
kv når &
Od
Ba
An
nk
rn
es
ol
-&
te
og
i
un si/O
gd
P/
O
I
o
V
bs
m
sm A
te
tri
e
di
k/
ci
Gy
ne n
ko
lo
gi
Ps
yk
ia
Pr
tri
im
är
vå
rd
Ta
nd
vå
rd

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

Förvaltningsledningen är inte med i redovisningen då uppbokning av upplupna löner och
semesterlöneskuldsförändring gjorde jämförelsen svårtolkad.
Den markant höga stapeln för kirurgi/urologi har flera orsaker. Både kirurgin och urologin
har för första gången haft behov av att anlita hyrpersonal, en ökad jourbörda under
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perioden framgår av både ökat uttag av jourersättning i kontanta medel samtidigt som
antalet timmar i jourskuld ökat vilket kostnadsförts i samband med delår 2.
Två verksamheter har lägre kostnader för arbetskraft för perioden 2020 jämfört med 2019,
det är ortopedi/rehabmedicin och barn- och ungdomsmedicin. Ortopedi/rehabmedicin är
kanske den verksamhet som påverkats i produktion mest av pandemin.
Anestesi/operaton/IVA har en kostnadsutveckling på drygt 11 procent men det skiljer sig
kraftigt inom området. Anestesiläkarna har en ökningstakt med ca 25 procent,
intensivvårdsavdelningen med ca 5 procent medan operationsavdelningen minskat
kostnaderna jämfört med 2019.
Bemanningssituationen påverkar också naturligt arbetskraftskostnadsutvecklingen.
Kostnaden för hyrpersonal har ökat med 11,7 miljoner.
Hyrpersonal
Akutmottagningen
Habilitering/rehabilitering
Service/diagnostik
Öppenvård/slutenvård
Internmedicin
Infektion
Kirurgi
Urologi
Ortopedi
Rehabmedicin
Öron-Näsa-Hals
Anestesi/OP/IVA
Obstetrik/Gynekologi
Psykiatri
Primärvård
Totalt

Utfall jan-aug 2020
4 007
376
1572
21 015
689
281
1 174
285
2 204
40
243
7 334
2 963
8 324
16 523
67 030

Utfall jan-aug 2019
2 043
416
2692
21 910
794
411
0
0
920
802
6
1 492
3 167
4 860
15 985
55 498
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Eftersom kostnaden för hyrpersonal också påverkas av prisbilden för hyrpersonal,
redovisas också antal hyrsjuksköterskepass inom öppen/slutenvård och antal hyrveckor
inom primärvården.
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Antal hyrsjuksköterskepass slutenvården
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Antal hyrsjuksköterskepass har, exklusive pass på grund av Covid-19, minskat med 291
arbetspass. Inklusive pass på grund av Covid-19 är det i stället en ökning med 201
arbetspass.
Förändring i antal hyrläkarveckor primärvården per vecka
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Antal hyrläkarveckor i primärvården har jämfört med 2019 minskat med 16,3 veckor, vilket
motsvarar en minskning av antalet veckor med ca 5 procent.
Kostnadsutvecklingen för förmånsläkemedel har varierat kraftigt under perioden. I mars
månad var kostnadsutvecklingen på Gotland 23,8 procent medan det i riket var 29,5
procent. Den kraftiga ökningen beror på utbrottet av Covid-19 då många patienter
nogsamt hämtade ut förskrivna läkemedel i så stor utsträckning som det var möjligt.
Minskningen kom sedan som en rekyl i maj och juni. Totalt för perioden är
kostnadsutvecklingen i riket 9,0 procent och på Gotland 8,6 procent.
Under 2020 pågår analyser om Gotlands höga kostnader för förskrivna läkemedel för att
identifiera åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen. Analysen och åtgärder ska
presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten.
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Förmånsläkemedelsfakturan (förskrivna läkemedel)
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Uppdrag att identifiera nya åtgärder för att nå ekonomi i balans
På hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 16 juni §74 fick förvaltningen ett fortsatt
uppdrag att identifiera åtgärder för att nå en ekonomi i balans, uppdraget ska rapporteras
på septembernämnden. Paragrafen i sig var en återredovisning av tidigare uppdrag att
identifiera åtgärder för att nå en budget i balans, då prognosen i delårsrapport 1 pekade på
ett negativt resultat.
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Hälso- och sjukvårdens ekonomiska problematik består av flera olika delar.
 Direkta överkostnader vilka kan vara exempelvis överkostnader för bemanningsföretag eller tydliga kvalitetsbristkostnader
 Medicinsk och medicinskteknisk utveckling som leder till att hälso- och sjukvården
gör allt mer till allt fler
 Vårdskador där vården själv orsakar ytterligare behov av vård och/eller lidande för
patienten
 Ineffektivitet p.g.a. gammal icke automatiserad utrustning eller synliga/osynliga
gränser mellan verksamheter och professioner som gör att vårdkedjan inte löper
fritt.
 Kvalitetsökningar som inte varit finansierade eller endast tillfälligt finansierade
 Den demografiska utvecklingen
 Kostnadsökningar inom framförallt Region Stockholm som leder till kraftigt höjda
priser för utomlänsvård.
Hälso- och sjukvårdens externa kostnader består till ca 50 procent av
bemanningskostnader, inkluderat hyrpersonal, ytterligare ca 25 procent består av köpt
verksamhet och läkemedelskostnader.
I förvaltningen pågår arbete inom samtliga dessa områden. Inom utomlänsvården pågår
identifiering av områden som kan tänkas flytta från Karolinska sjukhuset till andra sjukhus
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inom Region Stockholm eller till andra regioner. Analysarbete med förslag till åtgärder
pågår inom läkemedelsområdet. Ett utvecklingsarbete pågår för att på ett bättre sätt kunna
analysera kostnader för laboratorieprover som analyseras på fastlandet. En utredning inom
hjälpmedelsförskrivning är genomförd och beslut taget om att inte längre förskriva
tyngdtäcken, utredningen har också identifierat utvecklingsmöjligheter inom
hjälpmedelsområdet som kommer att adresseras till Regionstyrelsen under hösten. Förslag
om höjda taxor för olika typer av intyg och förslag om att jämställa avgiften för digitala
besök med fysiska besök har lämnats till nämnden för eventuellt beslut. Beslut har tagits
om att höja avgifterna inom tandvården över referenspriserna, beslutet är på väg till
Regionfullmäktige. Förslag har tagits fram om att stänga folktandvården i Slite. En översyn
av sjukvården, den s.k. förändringsresan, har återigen initierats efter sommaren för att
identifiera hinder inom verksamheten som missgynnar såväl patienterna som ekonomin
genom ineffektivitet. Detta och många fler arbeten, från stort till smått pågår i det dagliga
arbetet inom verksamheterna.
Det område där förvaltningen ännu inte nått framgång ekonomiskt i den omfattning som
önskas är inom bemanningsområdet. Inom området finns tydliga områden med
överkostnader, inte minst bemanning med hjälp av hyrpersonal, det finns planerings- och
uppföljningsverktyg som inte används i tillräckligt omfattning, det finns ineffektivitet på
grund av svårigheter med optimal schemaläggning, det finns ineffektivitet på grund av
manuella rutiner med mera där digitala verktyg är under utveckling eller skulle kunna
utvecklas. Varje procent inom bemanningskostnadsområdet motsvarar ca 10 miljoner.
Inom detta område behöver förvaltningen kraftsamla och ett sådant arbete är i dagsläget i
inledningsskedet. Detta är i sig inget nytt område, men det är det område där en tydlig
kraftsamling behöver ske för att denna gång nå en större ekonomisk framgång än vad som
gjorts tidigare.
7.4

Investeringar

Prognosen är att hälso- och sjukvården under 2020 kommer att använda tilldelade
investeringsmedel, förutom medel för ett skelettröntgen-lab. som är ett projekt utanför
potten. Detta inkluderat kompletteringsbudgeten för patientövervakningssystemet. På
grund av pandemin har omprioriteringar gjorts för att klara behovet av utökade
intensivvårdsplatser, utökat antal vanliga vårdplatser samt övrig utrustning såsom
exempelvis analysapparat för tester av Coronavirus.
Upphandlingen av två nya skelettröntgen-lab. pågår men har förskjutits på grund av
pandemin och bedömningen är att installationen kommer att ske under 2021. Därmed
kommer kompletteringsbudget att begäras för en av utrustningarna.
7.4.1

Pott för medicinskteknisk utrustning, inventarier i lokaler och mindre
ombyggnationer

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Maskiner och inventarier

Ett antal ramavtalsupphandlingar pågår tillsammans med Region Stockholm vilka återigen
börjar komma igång efter ett uppehåll på grund av pandemin. Ramavtalsupphandlingar
tillsammans med Region Stockholm medför att det blir lättare att planera inköp det finns
färdiga ramavtal att tillgå. Samarbetet med Region Stockholm är ett effektivt sätt att
hushålla med resurser både inom hälso- och sjukvården och inom
upphandlingsstödsenheten på regionstyrelseförvaltningen. Några större investeringar som
genomförts under 2020 är flera typer av ultraljud, koagulation-analysautomat och
blododlingsinstrument till laboratoriemedicinskt centrum, mini-C-båge till
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akutmottagningen och digitalt röntgensystem till mun-och käkcentrum.
Inventarier i lokaler

Löpande utbyte enligt plan och anskaffning av inventarier som hör samman med lokaler.
Investering i lokaler

Potten används löpande för mindre anpassningar utifrån förändrade lagkrav eller
verksamhetsförändringar. Exempel på åtgärder under början av 2020 är iordningställande
av vårdsal för infekterade barn med luftburen smitta och installation av HEPA filter på
barnavdelningen. Slite vårdcentral har också fått ett nytt personalrum. Delar av denna pott
har också överförts till teknikförvaltningen till projektet Korpen 1,2,3.
7.4.2

Investeringar budgeterade som egna projekt

Patientövervakningssystem

Implementeringen av det nya patientövervakningsutrustningen pågår och beräknas vara
klart under oktober. Investeringen har varit ett stort och komplext upphandlingsprojekt
som involverat projektledare, upphandlare och många delar av verksamheterna.
Bedömningen är att projektet resulterat i ett bra avtal både ur verksamhetssynpunkt och ur
affärsmässighetssynpunkt.
Kompletterande gasanläggning till Visby Lasarett

Yttre arbeten för tankinstallation är klara och ombyggnationer av lokalerna pågår och
beräknas vara klara under september. Gasentreprenaden är ute på upphandling
anbudsöppning sker under september.
7.4.3

Projekt överlämnade till teknikförvaltningen

Utökad reservkraft till Visby Lasarett

Reservkraften är på plats och driftsatt. Installation av nytt ställverk är klart. Anläggningen
är slutbesiktigad men några restpunkter kvarstår innan projektet kan ses som helt avslutat.
Om och tillbyggnad av akutmottagningen – Projekt Nya akuten

Projektet Nya Akuten är avslutat i sin nuvarande form och därmed kommer
investeringsprojektet att utrangeras och investeringsutgifterna belastar under 2020 istället
driftbudgeten. Totalt för projektet Nya Akuten och förstudien för
intensivvårds/operationsavdelningen finns upparbetade investeringsutgifter om ca 14
miljoner, vilka hälso- och sjukvårdsnämnden avser att begära tilläggsanslag för 2020.
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Primärvården 1,2,3

Etapp ett, vilket innebär att samlokalisera BVC och Barnhälsovårdsenheten, BHV, på plan
tre på Korpen. Samtidigt ska ett större underhållsarbete göras i lokalerna. Då delar av
projektet är verksamhetsanpassning som hälso- och sjukvården har investeringsmedel för
och delar är underhåll som teknikförvaltningen har underhållsmedel för, och dessa kommer
att i projektet gå in i varandra, har en fördelning beslutats om att hälso- och sjukvården står
för 60 procent av investeringsmedlen, vilket för etapp 1 initialt var 4 miljoner. Projektet är i
uppstartsfas, behovsanalys är genomförd, styrgrupp är bildad och ett projektdirektiv är
beslutat. En ny kostnadskalkyl är genomförd vilken visar en högre kostnad än den tidigare.
I nuläget är det därför inte möjligt att gå ut med en anbudsförfrågan utan
teknikförvaltningen fortsätter utreda och ett tilläggsanslag kommer eventuellt att begäras av
regionfullmäktige via tekniska nämnden.
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År

2020

Investeringsgrupp

Benämning

Budget

Utfall

Prognos

Pott

Övrig med tek utr

15 000 000

8 576 458

14 500 000 Löpande

Mindre ombyggnad

3 000 000

1 021 328

Del är
överförd till
3 000 000 TKF för
projektet
korpen !;”

Inventarier i lokaler

2 000 000

2 443 115

2 500 000 Pågår

20 000 000

12 040 901

12 354 000

75 533

Totalt

Övriga projekt

Patientövervakningssystem

Skelett röntgen

Akutmottagningen

20 000 000

12 354 000 Pågår
Kommer att
begäras som
kompletterin
gsbudget.
Avslutas i
nuvarande
0
form och
utrangeras.

5 000 000

0

35 000 000

Lokaler Totalt

52 354 000

75 533

12 354 000

Totalt HSF

72 354 000

12 116 434

32 354 000

23 680 000

22 745 804

23 680 000 Pågår

Överförda projekt
till TKF

Reservkraft

Akutmottagningen
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Status

Totalt TKF

30 087 000

Avslutas i
nuvarande
form och
utrangeras.

12 581 533

Primärvård

2 000 000

Gasredundans

3 000 000

2 359 232

58 767 000

37 686 569

2 000 000 Korpen 1,2,3
3 000 000 Pågår
28 680 000
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8 Inkomna synpunkter samt barnkonventionen
8.1

Inkomna synpunkter

Till Regionens e-tjänst ”Lämna dina synpunkter” inkom totalt 93 synpunkter till HSN.
Samma period 2019 inkom 70 st. Av de 93 omdirigerades 10 till andra nämnder, så totalt
hanterades 83 st av HSN.
Beröm
Förbättringsförslag
Klagomål
Övrigt

3
18
32
30

Av de inkomna synpunkterna dominerar de som relaterar till Covid-19 (40 st).
Handläggningen för dessa var snabb, som regel kom svar samma eller nästföljande dag. 26
av de 83 synpunkterna var anonyma.
Klagomål på vården hanteras av berörda chefer i regionens avvikelserapporteringssystem.
Information om när första återkoppling till de som lämnat klagomål och uppgett
kontaktuppgifter skett, saknas i 20 av dessa fall i W3D3. För dem där svarstid finns noterad
är tiden i genomsnitt 4 kalenderdagar.
8.2

Barnkonventionen

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår en mängd aktiviteter kopplat till den nya
lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2020. Bland mycket annat har en halvdags
utbildning hållits för all personal inom barn- och ungdomsmedicin och en
kvalitetsgranskning av vården är påbörjad. Inom cancervården arbetas det sedan tidigare
med att erbjuda stöd till minderåriga barn till cancersjuka patienter. Psykiatrin har
uppdaterat sina rutiner för att säkerställa barns rätt till delaktighet och information. Inom
primärvården och tandvården arbetas det sedan länge med att alltid tänka barnperspektiv
och vid misstanke om att barn far illa, vanvårdas eller utnyttjas, görs alltid en orosanmälan.
Likadant arbetar tandvården aktivt och systematiskt med Barnkonventionen genom att utgå
ifrån de principer som finns i konventionen. Extra stöttning ges till de familjer som inte har
de bästa förutsättningarna att tillgodose god oral hälsa för barnet.
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9 Bilagor
Bilaga 1 – Uppföljning indikatorer

Till nämndmålen har ett antal indikatorer tagits fram som ska visa hur väl förvaltningen
uppfyller målen. Resultaten av indikatorerna så här långt och en analys av dem finns
beskrivet nedan.
Nämndmål: Hälso-och
sjukvårdsnämnden bedriver en
hälsofrämjande och förebyggande
hälso-och sjukvård
Andel rökande patienter som vid
operationsanmälan erbjuds sluta-rökastöd.
Förekomst av akut hjärtinfarkt, antal
fall per 100 000 inv.
Andel 4-åringar med konstaterad
övervikt eller fetma.
Andel kariesfria 3-åringar.

Antal patienter som tillfrågats om sina
levnadsvanor, tobak.

Målvärde 2020

Resultat
(minvärde och
max värde under
perioden)

>=90%

63%-84% *

I nivå med rikets
genomsnitt eller bättre.

Inga resultat

Avser period

Jan-jul

Bibehålla eller minska
Inga resultat.
jämfört med föregående Redovisning sker i
år.
verksamhetsberättel
se.
>=95%
Inga resultat.
Redovisning sker i
verksamhetsberättel
se.
Öka
Jan, feb, jun ökat,
Jan-jun
mar-maj minskat *

Antal patienter som tillfrågats om sina
levnadsvanor, alkoholbruk.

Öka

Jan-feb ökat,
mar-jun minskat *

Jan-jun

Antal patienter som tillfrågats om sina
levnadsvanor, fysisk aktivitet.

Öka

Jan-feb ökat,
mar-jun minskat *

Jan-jun

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Antal patienter som tillfrågats om sina Öka
Jan-feb ökat,
Jan-jun
levnadsvanor, kost.
mar-jun minskat *
Andel patienter som har erhållit åtgärd Öka
Inga resultat**
för ohälsosam levnadsvana, tobak.
Andel patienter som har erhållit åtgärd Öka
Inga resultat
för ohälsosam levnadsvana,
alkoholbruk.
Andel patienter som har erhållit åtgärd Öka
Inga resultat
för ohälsosam levnadsvana, fysisk
aktivitet.
Andel patienter som har erhållit åtgärd Öka
Inga resultat
för ohälsosam levnadsvana, kost.
*Könsuppdelad statistik saknas.
**Registreringskvaliteten för åtgärder för ohälsosamma levnadsvanor är för dålig för att redovisas. Översyn
pågår som ska förbättra såväl in- som utdata.

Kommentarer, analys och eventuella åtgärder

Flertal av indikatorerna inom detta nämndmål visar på resultat där det varit en positiv
utveckling de första månaderna på året, för att sedan sjunka under våren. En trolig orsak är
påverkan av pandemin i form av omfördelning av personalresurser samt att många
patienter med ej akuta besvär avvaktat med att söka vård.
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Förekomsten av akut hjärtinfarkt i Region Gotland låg 2018 ca 10 % över rikssnittet. Data
för 2020 är ännu inte tillgängligt från kvalitetsregister, varför en analys för perioden inte
låter sig göras.
Nämndmål: Patienten få en god,
nära och samordnad vård som
stärker hälsan

Målvärde 2020

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Vårdtillfällen med oplanerad
<=20% under 2020, <=15%
återinskrivning inom 30 dagar (+65 år) senast 2023

Resultat (minvärde
och max värde
under perioden)

Avser
period
Jan-jun

Vårdtillfällen med påverkbar
slutenvård-65 år och äldre

Årligen minska. Rikets
genomsnittsvärde ska nås
senast 2023.

18%-24%
Kv. 9%-22%
M. 18%-30%
376-621.
Minskat feb-apr.
(Riket: 251-384)

Andel vårdplatser belagda av
utskrivningsklara patienter

<=5%

2,2%-3,3% *

Jan-jun

Kontakt med primärvårdentelefontillgänglighet

>=95%

94-99% *

Jan-aug

Medicinsk bedömning inom tre dagar i >=90%
primärvården

82%-92% *

Jan-jul

Förstabesök i den specialiserade
vården inom 90 dagar

>=90%

80%-94% *

Jan-jul

Operation/åtgärd i den specialiserade
vården inom 90 dagar

>=90%

58%-92% *

Jan-jul

Delaktighet och involvering
(Patientenkät).

>=80%

2019

Information och kunskap
(Patientenkät).

>=80%

Andel återbesök/kontakt inom 6 v.
vid nydiagnosticerad depression,
Primärvård.

>=60% 2020, >=70% 2021,
>=80% 2022, >=90% 2023

63% (SVF)
Kv. 67% M. 57%
84% (SVF)
Kv. 86%
M. 81%
54%-57%
Kv. 53%-56%
M. 54%-60%

Andel patienter inom
specialistvårdspsykiatri som har fast
vårdkontakt.

>=90%

86%-91% *

Jan-jul

Diabetes, andel patienter med diabetes <10%
typ 2 18 år och äldre som har HbA1c
över 70 mmol/mol, primärvård

15%
Kv. 14%
M. 16%

Kvartal
1

Antal antibiotikarecept per 1000
invånare.

Minska med 7% jämfört med
samma per. föreg. år. Dec.
2023: 250 recept/1000 inv.
och år.

Patienter som utretts för cancer enligt
standardiserat vårdförlopp inom
maximal ledtid, andel.

Minst 70% av alla
cancerpatienter ska genomgå
ett SVF.

Minskat mellan 7%
Jan-jul
och 16% Kv. minskat
mellan 8% och 16%
M. minskat mellan
8% och 17%
66% *
Jan-maj
2020

Patienter som utretts för cancer enligt
standardiserat vårdförlopp inom
maximal ledtid, andel.

Minst 80% av de personer
som fått en cancerdiagnos,
genomgått ett SVF och startat

66% *

Jan-apr

2019
Jan-jul

Jan-maj
2020
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en behandling ska ha påbörjat
behandling inom uppsatta
maxtider.

*Könsuppdelad statistik saknas.

Kommentarer, analys och eventuella åtgärder

Vuxennätverket genomför för närvarande en analys av oplanerade återinläggningar inom
30 dagar, genom journalgranskning av de vårdtillfällen som är aktuella. Målvärdet nås
vissa månader i perioden men fortsatt arbete inom nätverket samt berörda verksamheter
krävs för att under en längre period nå målnivån.
Andel vårdplatser belagda av utskrivningsklara patienter visar positiv trend. Då det kan
finnas en positiv pandemieffekt för denna indikator bör ett stabilare läge nås innan
slutsatser om orsak och verkan dras. Det har också öppnats ett nytt Särskilt Boende med
drygt 40 platser vilket ökat tillgången till just Säbo-platser.
Telefontillgängligheten i primärvården har varit god under januari- juni för tre utav
egenregins fyra vårdcentraler och är alltid prioriterad. Orsaken till att tillgängligheten går
ner vissa månader handlar främst om resursbrist d.v.s. frånvaro eller sjukdom bland
sjuksköterskor/ distriktssköterskor som inte kunnat ersättas med vikarier. Dock har
rapporteringen blivit osäker efter bytet till telefonsystemet Tele-Q.
Andel återbesök/kontakt inom 6 veckor vid nydiagnostiserad depression inom
primärvård visar positiv trend. Exempel på åtgärder som genomförts är säkerställande av
korrekt registrering samt introduktion av vikarier och nyanställd personal om gällande
rutin.
Andel patienter inom specialistvårdspsykiatri som har fast vårdkontakt visar positiv
trend. Under våren har man i verksamheten sett över och fördelat patienterna till
sjuksköterskor som har uppdraget som fast vårdkontakt, med några få undantag där
behandlare har uppdraget fast vårdkontakt. Under hösten revideras rutinen fast
vårdkontakt inom psykiatrin så att man fördelar enligt lagkrav, detta kan leda till ett
minskat antal patienter totalt med fast vårdkontakt. Den patient som har stort behov av
vård och samordning har fast vårdkontakt samt att det fördelas mellan olika professioner
beroende på hos vem patienten har sin huvudsakliga kontakt. Patienter som uppger att
de vill ha en fast vårdkontakt kommer också fördelas till aktuell kontakt/profession.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Primärvården har de senaste åren förbättrat målet för diabetes generellt och ligger bland
de bästa i Sverige, fortsatt fokus på korrekt registrering av diagnos behövs dock för att
det skall fångas i Medrave.
Antal antibiotikarecept per 1000 invånare visar på stor minskning. Vid en jämförelse av
den senaste 12-månadersperioden (aug 2019 – juni 2020) med samma period året innan
har antibiotikaförsäljningen på Gotland minskat med 14 % vilket är mest i Sverige.
För Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal
ledtid nås inte målet 80 %, resultatet är 66 %. Helår 2019 var resultatet 60 %. Region
Gotland har bäst resultat i riket för perioden.
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När det gäller antal inkluderade d.v.s. 70% målet så når vi nästan ända fram till målet
80%. Resultatet som är 66 % har försämrats något jämfört med 2019 där vi klarade
målet.
Som tidigare är det stor spridning mellan vårdförloppen.

Resultat av patienters upplevelser av standardiserade vårdförlopp inom
cancervården

Under perioden har det kommit resultat för helår 2019, som inte tidigare redovisats.
Antal enkätsvar 2019 är 425 st. och svarsfrekvensen 59,9 % (riket 59,1 %).
Undersökningen har i och med pandemin tillfälligt pausats under 2020.
De gotländska patienterna har en något bättre upplevelse än riksgenomsnittet. Jämfört
med helåret 2018 har upplevelsen förbättrats för samtliga dimensioner förutom för
Tillgänglighet. Mål i verksamhetsplanen nås för Information och kunskap, men inte för
Delaktighet och involvering. Resultatet för den sistnämnda dimensionen är lågt även
nationellt.
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Nedan redovisas resultat för Gotland och rikets genomsnitt sammanslaget för alla
vårdförlopp.
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Resultat
(minvärde och
max värde under
perioden)

Avser period

Patienter i somatisk sluten vård med <=5%
vårdrelaterad infektion.

Inga resultat

2020

Patienter med trycksår kategori 2-4 i <=5%
slutenvård.

8% *

2020

Vårdtillfälle med vårdskada
journalgranskning.

Inga resultat
tillgängliga
65%-92% *

Jan-jun

Följsamhet till grundläggande
hygienrutiner och klädregler.
*Könsuppdelad statistik saknas.

Målvärde 2020

Minska
100%

Kommentarer, analys och eventuella åtgärder

Den årliga mätningen av vårdrelaterade infektioner ställdes in av SKR utifrån den ökade
belastningen på stora delar av den svenska vården.
Allt färre patienter som vårdas inneliggande inom hälso- och sjukvården på Gotland har
trycksår visar den senaste mätningen från SKR. Samtidigt som andelen patienter med
trycksår totalt sett minskat ser vi en ökning bland de trycksår som förvärvats på
sjukhuset. För att minska risken för trycksår är tidiga insatser avgörande. Några av de
åtgärder som görs för att förebygga trycksår är att använda hälavlastning, genomföra
lägesändringar, samt använda förebyggande alternativt behandlande madrasser.
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Vid årets mätning hade hälften av riskpatienterna riskbedömts inom 24 timmar från
ankomst, vilket är en klar förbättring i jämförelse med tidigare år. Nu fortsätter arbetet
att i ett tidigt stadie identifiera patienter med ökad risk för trycksår, för att ännu snabbare
kunna sätta in förebyggande åtgärder.
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Bilaga 2 Produktionsstatistik

På hemsida finns ett stort antal resultat som uppdateras varje månad:
http://www.gotland.se/hsfstatistik
Tillgänglighet

Kontakt med primärvården samma dag
Vid nationell mätning våren 2020 var telefontillgängligheten i riket 93% och på Gotland
97%.

Nationell mätning telefon primärvård våren 2020
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Medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården
Genomsnitt för riket under perioden januari-juli är 81% och på Gotland 86%.

Medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
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Slite

Visby Norr

Visby Söder

Unicare

Visborg
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Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
Under perioden januari till juli 2020 var andelen väntande inom 90 dagar i riket i
genomsnitt 74% och på Gotland 87%.

Måluppfyllelse vårdgaranti
(andel väntande inom 90 dagar)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Januari
2020

Februari
2020

Mars
2020

April 2020

Gotland

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

Riket

Behandling påbörjad/genomförda operationer inom 90 dagar
Under perioden januari till juli 2019 var andelen väntande till operation/åtgärd inom 90
dagar i riket i genomsnitt 60% och på Gotland 79%.

Måluppfyllelse vårdgaranti
(andel väntande inom 90 dagar)
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Antal besök
Antal läkarbesök

50 000

40 300
49 486

60 000

51 673
57 772

70 000

51 242
57 842

80 000

52 061
57 354

90 000

0

2017

2018

2019

Läkarbesök
Primärvård
Egen regi
Privata VC
Jour
Somatisk sjukhusvård ink. privat njursjukvård
Privat njursjukvård
Psykiatri
Privatläkare

381
4 364
1 351

505
5 135
673

494
4 784
1 495

521
3 908
1 514

30 000
10 000

Somatisk sjukhusvård
inkl privat njursjukvård
Privat njursjukvård

40 000
20 000

Primärvård (inkl BHV o.
Jour)

Psykiatri
Privatläkare

2020

Förändring sedan
jan-aug 2019 (%)
-22%
-21%
-26%
-38%
-14%
-25%
-15%
101%

Antalet fysiska läkarbesök i primärvård har minskat. Under samma period har
distanskontakterna ökat.
De fysiska läkarbesöken vid de medicinska och opererande specialistmottagningarna har
minskat. Specialistmottagningarna har ersatt en del fysiska besök med telefonkontakter.
Antalet fysiska läkarbesök i njursjukvård har minskat men däremot ökade antalet
telefontider till läkare. Detta har delvis varit en medveten och eftertraktad förändring, som
accentuerades av pandemin, både av nödvändighet och baserat på patienternas uttalade
preferens.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Under första halvåret har de fysiska läkarbesöken inom psykiatrin minskat. Under samma
period har distanskontakterna ökat.
Antalet läkarbesök hos privatläkare har ökat kraftigt. Orsaken är att tidigare privatläkare
under 2019 gick i pension och innan ny privatläkare startade sin verksamhet var det ett
uppehåll på ett par månader.
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Övriga besök, egen regi:
Övriga yrkesgrupper (samtliga inom primärvård, somatisk vård, psykiatrisk vård,
trygghetspunkter och äldresjukvårdsteam):
2020
2019
2018
2017

111 824 st.
129 478 st.
128 074 st.
128 180 st.

Distanskontakter

Distanskontakter samtliga
12 000
9 972

9 915
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8 000
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6 961
5 741
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6 729
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4 000
2 000
0
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Antal besök 2020

maj
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jul

aug

Antal besök 2019
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Antal distanskontakter (för samtliga yrkesgrupper) i egen regi har ökat med 43% jämfört
med samma period föregående år. Ökningen är störst inom primärvården med 63%.
Ökningen för de båda privata vårdcentralerna är 75%. Ökning i egen regi för somatisk vård
är 27% och i egen regi psykiatrisk vård 23%.
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Besök vid akutmottagningen

Besöken vid akutmottagningen har minskat med 13,5%.

Besök vid folktandvården
Antal patienter och besök vid Ftv Gotland tandläkare och tandhygienister
30 000
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22 819
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21 707
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20 000
Antal pat

15 000

Antal besök

10 000
5 000
0
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FTV Gotland, tandläkare och tandhygienister
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Besök
Antal patienter
FTV Gotland, övrig personal
Besök
Antal patienter

2020

Förändring sedan
jan-aug 2019 (%)
-1,7%
-1,2%
2020, antal
4 876
4 666

För besök hos tandläkare och tandhygienister är det färre patienter och färre besök som
gjorts under perioden jämfört med samma period 2019. Den största minskningen skedde i
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mars och april på grund av inställda besök av riskpatienter (Covid-19). Återhämtning har
skett i maj då framförallt FTV Wisby kallade nya patienter från sin långa kölista.

Besök vid trygghetspunkter

Antal besök vid trygghetspunkterna har minskat med 43%.

Vårdtillfällen, vårdtid och medelvårdtid

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Vårdtillfällen, vårdtid och medelvårdtid somatisk vård

Antal vårdtillfällen har minskat med 10,6%. Vårdtiden har minskat med 12,7%.
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Medelvårdtiden minskat med 2,3%.

Vårdtillfällen, vårdtid och medelvårdtid psykiatrisk vård

Antal vårdtillfällen har ökat med 29,8%. Vårdtiden har minskat med 10,3%.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Medelvårdtiden har minskat med 30,9%.

46 (50)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delårsrapport 2
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Operationer
År
2017
2018
2019
2020

Antal ÖV
2985
3145
3367
3156

Antal SV
1403
1492
1379
1223

Totalt
4388
4637
4746
4379

Andel ÖV
68,0%
67,8%
70,9%
72,1%

Under perioden har antalet planerade operationer minskat. Under hela pandemin har högt
prioriterade operationer genomförts som vanligt. Produktionsminskningen skiljer sig
mellan specialiteterna och de specialiteter som kan genomföra mindre operationer på
mottagningarna har inte påverkats alls i samma utsträckning som övriga specialiteter. Störst
påverkan har pandemin haft på den ortopediska specialiteten som har flest oprioriterade
patienter.

Genomsnittlig vårdtyngd
GenomsnittsDRG somatisk slutenvård

0,90
0,80

0,77

0,78

0,78

0,77

2017

2018

2019

2020

0,70
0,60
0,50
0,40
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0,20
0,10
0,00

Antal listade per vårdcentral

Antal listade juli 2020
16000
14000
12000
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1177 vårdguiden/sjukvårdsrådgivning

Jämförelse 2019-2020
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Besvarade samtal 2019

Maj

Juni

Juli

Augusti

Besvarade samtal 2020

Totalt är antalet samtal januari till augusti högre än motsvarande period 2019.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Antalet samtal till 1177 ökade kraftigt i mars 2020 på grund av Coronapandemin. Nationellt
utökades antalet inkommande linjer till 1177. Ett system anordnades där samtal avseende
Covid-19 kunde fördelas mellan regionerna, detta för att hålla svarstiderna nere. Ändå
uppmättes svarstider på flera timmar i vissa regioner. Även för Gotlands del ökade
belastningen kraftigt. Fram mot sommaren minskade belastningen och den ökning som
brukar uppkomma under turistsäsongen uteblev initialt men återkom när
reserestriktionerna togs bort.
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Ambulans och luftburna transporter

Ambulansärenden
6000

54805254
5083

5000
4000

25052317
2140

3000
2000

482 558 389

1000

482 558 389

0
Ambulansärenden

Utomlänspatienter
2018

2019

Prio 1 larm

Behandlas på plats

2020

Antalet ärenden inom ambulansverksamhet var för januari till augusti 5254 d.v.s. en 5procentig minskning jämfört med samma period 2019. Antalet ärenden med
utomlänspatienter var för hela perioden 389 jämfört med 558 samma period 2019 vilket
innebär att en stor del av minskningen avsåg fastlänningar, huvuddelen under perioden juni
till augusti.
Ambulansområde Antal prio-1 Antal prio-1 Mediantid från
2019
2020
tilldelat uppdrag
till framme 2019*
Fårö/Gotska
Sandön
Norra Gotland
Mellersta Gotland
Södra Gotland
Storsudret

63

70

307
1349
613
29

247
1286
553
22

Mediantid
från tilldelat
uppdrag till
framme 2020*
32 minuter
33 minuter
27 minuter
10 minuter
20 minuter
36 minuter

22 minuter
9 minuter
20 minuter
27 minuter

*) avser uppdrag antingen med ambulans eller med helikopter.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-09-16

Insatstiderna har minskat vilket kan antas bero på färre uppdrag. Målet att 95% av prio-1ärenden skall nås inom 30 minuter nås dock inte.

Antal flygtimmar med ambulanshkp.
Antal patienter transporterade med hkp.
Antal primäruppdrag med hkp.
Antal flygtimmar med ambulansflygplan.
Antal patienter transporterade med ambulansflygplan.

2018
jan-aug
512
367
138
195
88

2019
jan-aug
581
417
153
201
87

2020
jan-aug
593
471
109
52
59
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Resultaträkning
Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd | Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Kontostruktur
Resultaträkning

Budget
2020

Budget
Jan - Aug
2020

Utfall Jan
- Aug 202
0

Avvikelse
Jan Aug 2020

Avvikelse
helår
2020

Senaste
prognos
2020

Utfall
2019

Utfall
Jan- Aug
2019

-1 754 168

-1 153 451

-1 153 794

-342

600 374

-1 762 745

-1 690 279

-1 092 750

INTÄKTER

598 715

408 184

433 028

24 844

-165 687

626 760

626 798

418 416

3 Intäkter/ Inkomster

598 715

408 184

433 028

24 844

-165 687

626 760

626 798

418 416

30 Försäljningsmedel

470

314

678

364

208

717

894

625

31 Taxor och avgifter

72 266

48 180

41 571

-6 609

-30 696

62 319

70 111

46 159

34 Hyror och arrenden

12 566

8 377

8 746

369

-3 820

12 463

14 179

10 463

35 Bidrag

223 640

148 143

199 766

51 623

-23 874

281 811

253 474

164 550

36 Försäljning av verksamhet

289 773

203 170

182 267

-20 903

-107 506

269 450

288 141

196 618

-2 352 883

-1 561 635

-1 586 822

-25 186

766 062

-2 389 505

-2 317 077

-1 511 165

-515 062

-331 544

-324 136

7 408

190 926

-489 146

-489 026

-314 955

-2 580

-1 722

-2 484

-762

96

-2 426

-3 362

-2 253

-50

-33

-42

-9

8

-30

-41

-33

-27 068

-18 046

-18 225

-179

8 843

-29 166

-30 668

-19 118

-640

-427

-548

-121

92

-715

-858

-542

46 Köp av huvudverksamhet

-327 744

-206 673

-202 131

4 542

125 612

-302 740

-309 734

-199 231

47 Intern resursförd.modell

-156 980

-104 643

-100 703

3 939

56 277

-154 069

-144 366

-93 751

-1

-1

-1

2

-26

-1 096 854

-734 892

-702 473

32 419

394 381

-1 051 544

-1 003 814

-664 231

6 Övriga verksamhetskostnad

-452 575

-301 708

-321 091

-19 383

131 484

-480 626

-472 464

-306 951

60 Lokal- och markhyror mm

-102 247

-68 168

-73 758

-5 589

28 489

-108 309

-108 252

-73 984

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
40 Inköp av anläggningstillg
41 Inköp av anläggn o underh
42 Hjälpmedel
45 Bidrag o transfereringar

49 Diverse kostnader
5 Kostnader för arbetskraft

61 Fastighetskostnader

-15 943

-10 630

-12 230

-1 600

3 713

-17 636

-17 148

-11 098

62 Bränsle, energi o vatten

-20

-13

-20

-6

0

-20

-27

-20

63 Hyra/Leasing anl.tillgång

-791

-527

-553

-25

238

-805

-1 157

-638

-318 347

-212 210

-222 852

-10 642

95 495

-337 657

-324 587

-207 281

64 Förbrukningsmaterial
65 Kontorsmaterial o trycksa

-1 229

-822

-885

-63

344

-1 289

-1 412

-850

66 Rep o underh inventarier

-12 257

-8 172

-9 241

-1 069

3 015

-12 828

-14 023

-9 928

01. Resultaträkning - YESD00, 2020-09-10 12:22

1

Kontostruktur
68 Tele, data och post
69 Kostnader transportmedel
7 Övriga verksamhetskostnad
8 Resultaträkningens övr in

Budget
2020

Budget
Jan - Aug
2020

Utfall Jan
- Aug 202
0

Avvikelse
Jan Aug 2020

Avvikelse
helår
2020

Senaste
prognos
2020

Utfall
2019

Utfall
Jan- Aug
2019

-1 088

-729

-847

-118

241

-1 180

-4 925

-2 542

-654

-437

-706

-270

-52

-902

-933

-610

-288 218

-193 374

-239 000

-45 626

49 218

-368 013

-351 453

-224 875

-175

-117

-122

-5

53

-176

-320

-154

1

1

1

4

3

-122

-5

53

-324

-157

84 Finansiella intäkter
85 Finansiella kostnader

-175

-117

-176

Ursprunglig rapport
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1411
20 september 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag. Förstudie Nya akuten samt
iva/operation
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på 13 967 000 kronor.
Finansiering sker genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt tilläggsanslag för nedlagda kostnader i
projektet Nya Akuten och projektet Operation/intensivvårdsavdelningen. Projekten
har stoppats i sin nuvarande form. Nedlagda investeringsutgifter är 13 489 802
kronor för projekt Nya Akuten samt 477 220 kronor för projekt
operation/intensivvårdsavdelning.
De avslutade och utrangerade projektens investeringsutgifter ska enligt gällande
redovisningsregler direktavskrivas och belasta hälso- och sjukvårdsnämndens resultat
för budgetåret 2020. Nämnden har ett prognostiserat underskott och ser ingen
möjlighet att till årets slut genomföra andra förändringar i verksamheten för att nå ett
resultat i nivå med budget.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget bör beviljas då
utrymme finns i regionens totala ekonomi samt att karaktären på kostnaden är
tillfällig och uppgår till ett så stort belopp att nämnden inte rimligtvis kunnat ta
hänsyn till den vid budgetarbetet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget bör beviljas då
utrymme finns i regionens totala ekonomi samt att karaktären på kostnaden är
tillfällig och uppgår till ett så stort belopp att nämnden inte rimligtvis kunnat ta
hänsyn till den vid budgetarbetet.
Enligt regionens riktlinjer för investeringsredovisning tydliggörs att kostnaden för
nedskrivning eller utrangering av en anläggningstillgång belastar den nämnd som
berörs. Regionstyrelseförvaltningen vill vara tydlig med att den ordningen fortfarande
1 (2)

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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1411

gäller och att tilläggsanslag inte automatiskt ska begäras eller beviljas vid liknanden
ärenden framåt.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16 § 101

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 101

HSN § 101

Begäran om tilläggsanslag. Förstudie Nya
akuten samt iva/operation

HSN 2020/551
HSN-AU § 129

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära tilläggsanslag om totalt
13 967 022 kronor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020-06-16 (HSN § 89) att stoppa projektet
Nya Akuten i nuvarande form. Detta innebär att investeringsprojektet avslutas och
utrangeras. I samband med detta ska de upparbetade investeringsutgifterna som
uppgår till 13 489 802 kronor direktavskrivas som kostnader på driften. Om detta
kommer tekniska nämnden att besluta på möte i oktober. Utgifterna är upparbetade
under åren 2018, 2019 och 2020. Vid samma tillfälle kommer tekniska nämnden även
besluta att investeringsprojektet operation/intensivvårdsavdelningen avslutas och
utrangeras. Investeringsutgifterna för detta projekt uppgår till 477 220 kronor. Dessa
utgifter har främst upparbetats under 2019 då en förstudie av enheterna
genomfördes.
I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om att stoppa projektet
Nya Akuten i nuvarande form beslutades också att en utredning ska ske med fokus
på behandlingsbyggnaden, hus 23. I behandlingsbyggnaden finns flertalet verksamheter, såsom röntgen, diverse specialistvårdsmottagningar, endoskopi, fyslab med
flera. I hus 23 finns också enheterna akutmottagningen, intensivvårdsavdelningen
och operationsavdelningen.
Utredningen är en omfattande utredning där också fastighetsutvecklingsplanen som
till stor del fokuserar på fastighetens tekniska förutsättningar är nödvändig som
utgångsläge.
I projektet Nya Akuten har mycket arbete genomförts, allt från behovs- och flödesanalyser ända ner till funktionsplanering i respektive rum på en tänkt mottagning.
Både en enklare och en mer fördjupad förstudie är genomförd. För intensivvårdsavdelningen och operationsavdelningen är en förstudie genomförd som bland annat
definierat behovet av lokalyta för att åstadkomma operations- och intensivvårdssalar i
den standard som råder i dagsläget.
Det arbete som lagts ner i de nu avslutade och utrangerade projektet kommer att vara
värdefullt bidrag in i den stora utredningen av hus 23.
De avslutade och utrangerade projektens investeringsutgifter kommer att direkt1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 101

avskrivas och belasta hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för budgetåret 2020.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har redan innan detta ett prognostiserat negativt
resultat och har ingen möjlighet att till årets slut också nå ett resultat i nivå med
budget inkluderat dessa knappt 14 miljoner, varför nämnden begär av regionfullmäktige att tilldelas ett tilläggsanslag för att täcka dessa nytillkomna kostnader av
engångskaraktär.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att då projekten stoppats till förmån för en utredning
av behandlingsbyggnaden, hus 23, är det korrekt att avsluta och utrangera projekten
vilket får till följd att nämndens resultat belastas med knappt 14 miljoner.
Förvaltningens bedömning är också att det inte är rimligt, eller möjligt, att vidta
sådana åtgärder som skulle krävas för att minska kostnaderna med dessa knappt 14
miljoner innan årsslutet av 2020. Utrangeringen av projekten innebär kostnadsposter
om knappt 14 miljoner som är av engångskaraktär och kommer inte att belasta
nämndens resultat efter 2020 utan kommer istället att vara ett starkt bidrag in i den
utredning som ska ske av behandlingsbyggnaden.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 129
Underlag skickas ut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16
september.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2020
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/551
6 september 2020

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Begäran om tilläggsanslag. Förstudie Nya akuten samt
iva/operation
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära tilläggsanslag om totalt
13 967 022 kronor.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020-06-16 (HSN § 89) att stoppa projektet
Nya Akuten i nuvarande form. Detta innebär att investeringsprojektet avslutas och
utrangeras. I samband med detta ska de upparbetade investeringsutgifterna som
uppgår till 13 489 802 kronor direktavskrivas som kostnader på driften. Om detta
kommer tekniska nämnden att besluta på möte i oktober. Utgifterna är upparbetade
under åren 2018, 2019 och 2020. Vid samma tillfälle kommer tekniska nämnden även
besluta att investeringsprojektet operation/intensivvårdsavdelningen avslutas och
utrangeras. Investeringsutgifterna för detta projekt uppgår till 477 220 kronor. Dessa
utgifter har främst upparbetats under 2019 då en förstudie av enheterna
genomfördes.
I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om att stoppa projektet
Nya Akuten i nuvarande form beslutades också att en utredning ska ske med fokus
på behandlingsbyggnaden, hus 23. I behandlingsbyggnaden finns flertalet verksamheter, såsom röntgen, diverse specialistvårdsmottagningar, endoskopi, fyslab med
flera. I hus 23 finns också enheterna akutmottagningen, intensivvårdsavdelningen
och operationsavdelningen.
Utredningen är en omfattande utredning där också fastighetsutvecklingsplanen som
till stor del fokuserar på fastighetens tekniska förutsättningar är nödvändig som
utgångsläge.
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I projektet Nya Akuten har mycket arbete genomförts, allt från behovs- och flödesanalyser ända ner till funktionsplanering i respektive rum på en tänkt mottagning.
Både en enklare och en mer fördjupad förstudie är genomförd. För intensivvårdsavdelningen och operationsavdelningen är en förstudie genomförd som bland annat
definierat behovet av lokalyta för att åstadkomma operations- och intensivvårdssalar i den standard som råder i dagsläget.
Det arbete som lagts ner i de nu avslutade och utrangerade projektet kommer att
vara värdefullt bidrag in i den stora utredningen av hus 23.
De avslutade och utrangerade projektens investeringsutgifter kommer att direktavskrivas och belasta hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för budgetåret 2020.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har redan innan detta ett prognostiserat negativt
resultat och har ingen möjlighet att till årets slut också nå ett resultat i nivå med
budget inkluderat dessa knappt 14 miljoner, varför nämnden begär av regionfullmäktige att tilldelas ett tilläggsanslag för att täcka dessa nytillkomna kostnader av
engångskaraktär.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att då projekten stoppats till förmån för en utredning
av behandlingsbyggnaden, hus 23, är det korrekt att avsluta och utrangera projekten
vilket får till följd att nämndens resultat belastas med knappt 14 miljoner.
Förvaltningens bedömning är också att det inte är rimligt, eller möjligt, att vidta
sådana åtgärder som skulle krävas för att minska kostnaderna med dessa knappt 14
miljoner innan årsslutet av 2020. Utrangeringen av projekten innebär kostnadsposter
om knappt 14 miljoner som är av engångskaraktär och kommer inte att belasta
nämndens resultat efter 2020 utan kommer istället att vara ett starkt bidrag in i den
utredning som ska ske av behandlingsbyggnaden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2020
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Revidering av budget 2020 med anledning av extra statsbidrag
Förslag till beslut

•

Budgeten för generella statsbidrag ökar med 150 mnkr och uppgår därmed till
1 694 mnkr år 2020.

Sammanfattning

Under 2020 har riksdagen beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag till
kommuner och regioner. Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av
det generella statsbidraget med 2,5 miljarder kronor. De pengarna betalades ut 20
mars 2020. Regionstyrelsen beslutade 2020-04-29 § 93 att budgeten för generella
statsbidrag därmed skulle öka med 14,4 mnkr vilket var Region Gotlands andel av
detta bidrag. Regionstyrelsen beslutade också att dessa medel avser att täcka
kostnader för stimulansåtgärder i samband med pandemin och tilläggsanslag.
Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på 5
miljarder i vårändringsbudgeten, 3,5 miljarder till kommunerna och 1,5 miljarder till
regionerna. Den 2 april aviserades ytterligare 15 miljarder kronor, 10,5 miljarder
kronor till kommuner och 4,5 miljarder kronor till regioner som ett generellt
statsbidrag för innevarande år, i syfte att stödja kommuner och regioner i den
pågående pandemin. Den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder kronor för 2020 i
statsbidrag, 3 miljarder kronor till kommuner och 3 miljarder kronor till regioner.
Samtliga dessa tre statsbidrag har betalats i juli. Region Gotlands totala tillskott från
dessa statsbidrag uppgår till 150,2 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att budgeten för generella statsbidrag höjs
med 150 mnkr och att regionens budgeterade resultat därmed ökar med samma
summa. Pandemin är fortfarande pågående och det är viktigt att det finns ett
utrymme i budgeten för att kunna vidta snabba åtgärder om behov uppstår.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att budgeten för generella statsbidrag höjs med
150 mnkr och att regionens budgeterade resultat ökar med samma summa. De extra
statsbidrag som tillförts kommuner och regioner ska enligt regeringen gå till att stärka
kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola
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och omsorg samt kollektivtrafik. Pandemin pågår fortfarande och det är viktigt att
det finns en fortsatt handlingsberedskap i budgeten om extra åtgärder behöver vidtas.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Johann Malmström

Regionstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2021
Förslag till beslut



Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2021 och belastar
regionstyrelsens näringslivsanslag enligt förslag nedan.



För medlemsavgift till Cruise Baltic omförs 150 000 kr från
näringslivsanslaget till anslaget för diverse medlemskap.

Sammanfattning

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. * Region Gotlands ekonomi
för år 2021 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i balans.
Samtidigt är vi mitt i en lågkonjunktur som kräver stödjande insatser. Förslaget bygger på en
sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för regionstyrelsen näringslivsanslag och
rådande omständigheter i spåren av pandemin.

ALMI företagspartner Gotland AB
Science Park Gotland
Visby Centrum AB
Ung Företagsamhet Gotland
Coompanion
Gotlands Filmfond
92 möjligheter
Cruise Baltic (omförs till medlemskap)
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB
Rindi kårhuslokaler
SUMMA

År
2020
4 138 tkr
1 450 tkr
500 tkr
500 tkr
200 tkr
1 500 tkr
50 tkr
150 tkr
300 tkr
5 200 tkr
575 tkr
14 563 tkr

Äskande
2021
4 320 tkr
1 600 tkr
500 tkr
500 tkr
300 tkr
2 000 tkr
50 tkr
150 tkr
300 tkr
5 200 tkr
615 tkr
15 535 tkr

* Förslag
2021
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
500 tkr
100 tkr
0 tkr
50 tkr
150 tkr
300 tkr
4 800 tkr
615 tkr
12 835 tkr
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Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB
Bolaget ägs till 51 % av Almi Moderbolag AB och 49 % av Region Gotland.
Verksamheten syftar till företagsutveckling genom marknadskompletterande
rådgivning och finansiering genom långivning. Verksamheten regleras genom
ägaranvisning till bolaget, mellan ägarna finns också ett samverkansavtal.
Verksamheten finansieras av de båda ägarna proportionerligt genom ägarbidrag, samt
av diverse projektmedel och intäkter genom försålda tjänster. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att bidraget för år 2021 höjs med 182 085 kr i enlighet med moderbolagets förslag, dvs.
4 320 385 kr. Motivet till höjningen är kraftigt ökande efterfrågan av Almis tjänster efter
coronakrisen.

Science Park Gotland, i.f.
Science Park Gotland är en ideell förening som bildades 2005, medlemmarna består
av Region Gotland och Uppsala universitet. Föreningen har sedan starten drivit en
inkubatorverksamhet med nära koppling till Högskolan på Gotland/Uppsala
universitet, vilken sedermera har utvecklats till en ”Science Park”. Verksamheten
flyttade under 2016 till Uppsala Universitet Campus Gotlands lokaler. Verksamheten
finansieras genom verksamhetsbidrag från Region Gotland, tjänsteköp från Uppsala
universitet, samt projektmedel. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2021
höjs med 50 000 kr, dvs. totalt 1 500 000 kr. Motivet till höjningen är att SPG har utsetts till
”Excellent inkubator” av Vinnova vilket genererar ett årligt tillskott på 1 000 000 kr. Vinnovas
bidrag är villkorat och får inte överstiga 1/3 av totala grundfinansieringen.
Visby Centrum AB
Visby Centrum har som målsättning att utveckla handeln i Visby innerstad,
södercentrum och Östercentrum. Visby Centrum företräder över 200
medlemsföretag. Region Gotland avser fortsätta stödja verksamheten och
utvecklingen av handeln och en levande innerstad. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
bidraget för år 2021 beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. 500 000 kr.

Ung Företagsamhet i.f.
Ung Företagsamhet är en rikstäckande organisation, vars syfte är att främja
företagsamheten bland unga människor. Idén är att ungdomar i gymnasieskolan
under ett läsår ska få prova på att driva ett företag. Organisationen finansieras av
sponsorer från näringslivet, Region Gotland och Almi Företagspartner Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2021 beviljas på samma nivå som
innevarande år, dvs. 500 000 kr.
Coompanion Gotland i.f.
Den ideella föreningen har ett 10-tal medlemmar inklusive Region Gotland.
Verksamheten syftar till att leverera information, rådgivning och utbildning för start
och utveckling av sociala företag i enlighet med antagna stadgar. Finansieringen
kommer från statsbidrag samt kommunala bidrag, div. projektmedel samt bidrag och
övriga intäkter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2021 sänks med 100 000
kr till totalt 100 000 kr.
Konsekvenser: Ett minskat bidrag innebär ett generellt minskat stöd till sociala kooperativ.
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Pågående projekt ”AEK” (stöd och utveckling av de sociala kooperativen) delfinansierat av
Tillväxtverket kräver annan extern medfinansiering vid uteblivet regionalt stöd. På längre sikt är
Coompanion Gotlands existens hotad.
Gotlands Filmfond
Gotlands Filmfond AB ägs till 80 % av Region Gotland och till 20 % av Filmregion
Stockholm - Mälardalen. Bolaget har investerat i filmproduktioner sedan 2010,
ansökan avser medel för framtida investeringsverksamhet . Regionfullmäktige antog
2014 ett ägardirektiv för bolaget, i detta fastställs att: ”Bolagets uppdrag är att
stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén,
i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad
turism”. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2021 ej beviljas. Motivet är att
aktiviteten är relativt låg för tillfället samt att mer resurser till coronainsatser prioriteras.
Konsekvenser: Ett minskat/uteblivet bidrag påverkar kontinuiteten av filmfinansieringen för
en hårt pandemipåverkad bransch. Många produktioner skjuts på framtiden och förväntas komma
igång 2021 vilket har en avgörande påverkan på små- och medelstora branschföretags
överlevnadsförmåga. Uteblivet bidrag kan innebära upp till 25 uteblivna arbetstillfällen under
2021.
Cruise Baltic
Cruise Baltic är en partnerorganisation mellan 30 hamnar i Östersjöregionen som
gemensamt marknadsför medlemsdestinationerna mot kryssningsföretag och
resebyråer. Medlemsavgiften har tidigare hanterats inom ramen för
verksamhetsbidrag till GCN. Detta föreslås att hanteras av
regionstyrelseförvaltningen framöver. Förvaltningen föreslår att medel motsvarande
medlemsavgiften 150 tkr, för fortsatt utveckling av kryssningstrafiken, omförs från
näringslivsanslaget till anslaget för div medlemskap.
Medeltidsveckan
Medeltidsveckan är ett av de profilbärande evenemang som pekas ut i Region
Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan besöks årligen av cirka
40 000 nationella och internationella besökare. Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-02
RS § 115, att bevilja Medeltidsveckan ett årligt verksamhetsbidrag för perioden 20172019. Med stöd av samarbetsavtal mellan Region Gotland och Medeltidsveckan på
Gotland 2020-2022, ärende 2019/519 föreslår Regionstyrelseförvaltningen att denna
ordning fortsätter i god samverkan. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år
2021 beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. 300 000 kr.
Gotland Grönt Centrum
I enlighet med upprättat aktieägaravtal beslutade regionfullmäktige, RF § 92 2014-1215, att 7 200 tkr skall belasta regionstyrelsens anslag för näringsliv under perioden
2015 till 2017. Därefter kall bidraget uppgå till 5 200 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att bidraget för år 2021 sänks med 400 000 kr till totalt 4 800 000 kr.
Konsekvenser: Med färre antal elever till naturbruksgymnasiet med start 2020 och på grund av
pandemin en lägre efterfrågan på restaurang- och konferensverksamheten blir ett minskat bidrag en
stor utmaning.
Övrigt
Utöver bidrag till näringslivsstödjande organisationer beviljar Region Gotland även
bidrag till studentföreningen Rindi i enlighet med ingånget avtal och träffade
överenskommelser. Årlig uppräkning ska göras enligt konsumentprisindex från
Statistiska Centralbyrån, perioden oktober till oktober, under löpande avtalstid.
Uppräknat belopp beräknas enligt avtal uppgå år 2021 till 615 000 kr.
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Bedömning

Region Gotlands ekonomi för år 2021 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs
för att skapa en ekonomi i balans. Samtidigt är vi i en lågkonjunktur orsakad av
coronapandemins följder där tillväxtarbetet och företagsfrämjande systemet behövs
som bäst. Konsekvenserna för aktörer som får minskade bidrag minskar deras
förmåga att fortsatt stödja företagsutveckling i det gotländska näringslivet.
Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för
regionstyrelsen näringslivsanslag.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Beslutsunderlag

Ansökan Science Park Gotland
Ansökan Visby Centrum
Ansökan Gotlands Filmfond
Ansökan Ung Företagsamhet Gotland
Ansökan Coompanion

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Enheten för Hållbar Tillväxt
Samtliga bidragstagare
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Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung
Företagsamhet på Gotland
Ung Företagsamhet är en ideell och politisk obunden organisation med syfte att
tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i
utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Organisationen
står på fyra ben genom våra läromedel och utbildningskoncept; Vårt Samhälle, Se
Möjligheterna, Din framtid & ekonomi och UF-företagande. Dessutom finns ett Alumninätverk bestående av före detta UF-företagare. Ung Företagsamhet finns i alla
Sveriges län och är organiserat utifrån ett nationellt kansli och i 24 regioner. Ung
Företagsamhet på Gotland är beroende av stödet från Region Gotland och det
gotländska näringslivet för att kunna fortsätta med sin verksamhet.
Forskning visar att Gotland ligger i topp vad gäller utvecklingen från UF-företag till
aktiebolag i åldern 25–34 år. Vi ligger på 5:e plats när det kommer till ålderskategorin
35–44 år.

Vårt arbete på Gymnasiet
Ung Företagsamhet på Gotland arbetar med konceptet UF-företagande där 257st
elever driver UF-företag 2019/2020. Vi arbetar för att bygga broar mellan skolan och
näringslivet i syfte att utbilda Gotlands framtida näringsliv. För att lyckas med det så
ingår ett moment i UF-företagandet där varje UF-företag minst ska ha en rådgivare
från näringslivet. Rådgivaren delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper och
fungerar som ett bollplank åt UF-företaget. Vi arrangerar i slutet av UF-året en regional
mässa på Wisby Strand. Vid detta tillfälle får det gotländska näringslivet och det
framtida näringslivet mötas och skapa många givande kontakter. Den regionala
mässan är en deltävling där 8st vinnande UF-företag vinner en resa till SM i Ung
Företagsamhet där man representerar Gotland och tävlar mot 250 företag från övriga
delar av Sverige. Gotland har på dessa SM-tävlingar varit framgångsrika då Gotland
vann SM 1999 och 2000. År 2015 och 2016 kom vi på 5:e plats av 8 000 företag. År
2017 kom Tänk UF på 2: a plats i tävlingen årets UF-företag med konkurrens av 8603
företag.
2016/2017 startade 126 gymnasieelever UF-företag fördelat på 35 företag.
2017/2018 startade 204 gymnasieelever UF-företag fördelat på 59 företag.
2018/2019 startade 198 gymnasieelever UF-företag fördelat på 66 företag.
2019/2020 startade 257 gymnasielever UF-företag fördelat på 74 företag.

Vår insats gör skillnad!
www.ungforetagsamhet.se/gotland
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Vårt arbete på Grundskolan
Våra läromedel för grundskolan finns på hälften av öns grundskolor och det motsvarar
ca 2 000 elever. Vi arbetar aktivt för att få en dialog med lärarna på övriga skolor och
erbjuda de en möjlighet att börja arbeta med våra läromedel.
UF Gotland gjort en insats för att få in konceptet att jobba med de entreprenöriella
lärandet under hela skolgången. Genom våra läromedel får eleverna utbildning i det
gotländska samhället och inspiration till framtidsval i livet. Genom vårt läromedel som
riktar sig till högstadiet får man även ökad kunskap om privatekonomi.
Arbetet med att starta upp verksamhet på grundskolorna har tagit många år. Då vi vet
att ekonomin är en bristande faktor för skolorna, har vi lagt mycket tid på att kunna
erbjuda skolorna ett sponsrat alternativ på läromedel där eleverna får möjlighet att
stimulera sin kreativitet och självförtroende. Styrelsen tog under läsåret 2015/2016
beslutet att vi som förening skulle göra en stor grundskolesatsning och finansiera
samtliga inköp av våra egna läromedel till skolorna. Gotland är i och med satsningen
högt upp i toppen i Sverige när det gäller arbetet med entreprenöriellt lärande på
grundskolan!
Tillsammans med Region Gotlands verksamhetschef på grundskolan, deltog vi på en
gemensamträff med alla Gotlands rektorer på grundskolan. Här skapade vi kontakter
med intresserade grundskolor runt om på Gotland, det blev grunden för satsningen
under läsåret 2019/2020. Satsningen har innefattat ett antal besök på flera av
Gotlands grundskolor för att presentera våra läromedel. Här har vi i första hand
fokuserat på att introducera våra läromedel till lärare, studie- och yrkesvägledare och
rektorer. Vilket har resulterat i 39st nya registrerade på grundskolan fördelat på 13st
grundskolor, som under läsåret 2019/2020 börjat jobba med våra läromedel. (nya
registrerade 18/19 10st). Vi har fram till idag tillhandahållit läromedel motsvarande
170 000 kr till de gotländska skolorna.

Vår insats gör skillnad!
www.ungforetagsamhet.se/gotland
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Mål - läsåret 2020/2021
•

Vara topp 3 i Sverige på andelen lärare som utbildar i våra läromedel
på grundskolan. En nyckelframgång är en tät dialog med lärarna för att
utbilda i våra 3 läromedel ”Vårt Samhälle” ”Se Möjligheterna” samt ”Min
Framtid och Ekonomi”

•

Erbjuda alla gymnasieelever på Gotland möjligheten att driva UF-företag.
Idag driver 257st elever UF-företag. Av dessa är endast 122 avgångselever.
Resterande 135 elever driver i årskurs 2 med valmöjlighet att även driva i
årskurs 3. Det är fortfarande ca 300 elever som under sin gymnasietid inte får
möjligheten att driva UF-företag.
Majoriteten av de gotländska gymnasieeleverna måst göra aktiva val för att få
kursen Entreprenörskap då den inte ingår i grundutbildningen. Möjligheten att
driva UF-företag ställs då mot behörighetsgivande kurser som eleverna också
behöver. För att öka möjligheten för fler elever att kunna välja och få
Entreprenörskap har vi sedan läsåret 2017/18 startat ett gymnasieråd med
båda gymanseskolorna. Wisbygymnasiet har anställt en förstelärare i
entreprenörskap med uppgift att utveckla och utöka UF-Företagande på fler
program. Vi arbetar tätt tillsammans för att hitta vägar för att få in konceptet i
fler utbildningar.

•

Utbilda Gotlands framtida näringsliv. Gotland är det länet i Sverige med störst
andel egenföretagare. Vi anser att entreprenöriellt lärande ska läras ut i tidig
skolålder. Vår roll i samhället är inte att utbilda alla elever till företagare. Vi
arbetar för att bygga broar mellan skolan och näringslivet i syfte att utbilda
Gotlands framtida näringsliv.

Det gotländska näringslivet satsar på Ung Företagsamhet Gotland:
Läsåret 14/15 stöttade näringslivet med 473 000kr*
Läsåret 15/16 stöttade näringslivet med 546 000kr*
Läsåret 16/17 stöttade näringslivet med 520 000kr*
Läsåret 17/18 stöttade näringslivet med ca 630 000kr*
Läsåret 18/19 stöttar näringslivet med ca 700 000kr*
Läsåret 19/20 stöttar näringslivet med ca 820 000kr*
*Det sker även insatser genom barteravtal värt ca 200 000kr.
För att säkra och bibehålla den goda kvaliteten i verksamheten har kansliet
och styrelsen på Ung Företagsamhet Gotland arbetat aktivt för att öka
intäkterna från våra regionala partners under de senaste åren. Tillsammans
med det gotländska näringslivet skriver vi ofta längre avtal om partnerskap för
att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Nu behöver vi säkra det regionala
verksamhetsbidraget på längre sikt för att tillsammans bli bäst i Sverige på
entreprenörskap i skolan och på så sätt säkra Gotlands framtid.

Vår insats gör skillnad!
www.ungforetagsamhet.se/gotland
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Ung Företagsamhet på Gotland tackar varmt för tidigare års stöd. Vår
ansökan bygger på att näringslivet stöttade läsåret 2019/2020 med ca
820 000 kr och ansöker härmed om bidrag från Region Gotland för år

2021 och 2022. Så som ovan har beskrivits syftar ansökan om bidraget till att
fortsätta kunna utveckla och utöka verksamheten ytterligare.
Organisationen ansöker om bidrag på 500 000kr vardera för år 2021 och år
2022.
Tillsammans utbildar vi Gotlands framtida näringsliv.

Visby den 7 april 2020

Robin Malmqvist
Styrelseordförande

Adam Ladebäck
Regionchef

Vår insats gör skillnad!
www.ungforetagsamhet.se/gotland
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Ansökan om stöd till verksamheten för Coompanion Gotland 2021


Sökt bidrag: 300 000 sek

 Organisationens namn, kontaktperson och adress
Coompanion Gotland ekonomisk förening
Donners Plats 1, Visby
Thomas Jertfelt Gustafsson
 Kort beskrivning av organisationens verksamhet, syfte och mål
Coompanion är en företagsfrämjande organisation vars mål är bildandet och utvecklandet av
kooperativa företag. Övergripande syfte är att bidra till utvecklingen av det regionala
näringslivet. De senaste tre åren har vi bidragit till att i genomsnitt åtta företag om året
startats. Vi har också tillhandahållit utbildning, coachning och annat till fromma för
företagsutvecklingen för existerande företag.
 Beskriv vad bidraget skall användas till
Bidraget har ingen specifik adressat, utan kommer att användas i enlighet med syfte och mål.
En inte alltför våghalsig gissning är, att mycket kraft kommer att riktas på att stödja de
företag som överlevt coronavirusets påverkan på ekonomin.
Vilken effekt förväntas ett beviljat bidrag generera i det företagsfrämjande
systemet
Vi har 2000-talets ekonomiska- och finansiella kriser att se tillbaka på, och i analysen av dessa
framgår det att kooperativa företag påverkats mycket mindre av dessa kriser än andra former
av företagande; färre konkurser, färre permitterade, färre avskedade. En klarlagd orsak till
detta är, att kooperativa företag i mindre utsträckning är byggda på lånat externt kapital. En
annan, förefaller vara att kooperativ är mindre riskbenägna än näringslivet i övrigt.
Om vi kan fortsätta att bidra till skapandet av kooperativt företagande, innebär det en större
stabilitet i det regionala näringslivet.


Beskriv kort hur bidraget bidrar till ökad hållbar tillväxt (ekologiskt, socialt och
ekonomiskt)
Den hållbara ekonomiska tillväxten framgår till dels av ovanstående; en annan sida av myntet
är, att kooperativa företag satsar stora delar av vinsten på investering i medarbetare och
anläggningar. Coompanion arbetar systematiskt med Agenda 2030 i all rådgivning, och går
aldrig vidare med företagande som inte inkorporerar en ekologisk grundsyn i sin affärsmodell.
Vi är också medlemmar i Hållbara Gotland – företagarnätverk för agenda 2030. I många år
har Coompanion engagerat sig i socialt företagande och företagande för nyanlända. Dessa två
spår fortsätter vi att utveckla och förstärka.


Visby 2020-03-25

Thomas Jertfelt Gustafsson/Verksamhetsledare

Ansökan om verksamhetsbidrag 2021
Organisationens namn: Science Park Gotland
Besöksadress: Kaserngatan 1, Visby 621 57 Visby
Postadress: Cramérgatan 3, 621 57 Visby
Kontaktperson: Verksamhetsledare Julius Bengtsson, 0732 – 31 79 31.
Gotland har låg innovationsgrad och behöver fler kunskapsintensiva tillväxtbolag för
att säkra en framtida hållbar tillväxt.
Science Park Gotland (SPG) bidrar till hållbar tillväxt på Gotland genom att vara en
katalysator för tillväxtorienterat entreprenörskap och innovationsutveckling. Detta
görs genom att bedriva:
1. regional inkubatorverksamhet.
2. utvecklingsprojekt med relevans för regional utveckling kopplat till
entreprenörskap och innovation.
3. marknadskompletterande finansieringsverksamhet via dotterbolaget
RegionInvest Gotland AB.
De senaste åren har verksamheten tagit stora utvecklingssteg, vilket inte minst märks
på de ökade inflödet av startups som ansöker till inkubatorn. Under 2019 ökade
inflödet med över 150%. Vidare ser vi fler startups än tidigare som lanserar innovativa
produkter/tjänster och attraherat kapital för startups aktiva i inkubatorn är 7,1 mkr,
vilket sannolikt är den högsta siffran någonsin. Även inkubatorns NKI på 4,8 (max 5,0)
vittnar om en verksamhet med hög kvalitet.
En ökad efterfrågan från våra målgrupper gör att vi upplever en kapacitetsbrist och
hög arbetsbelastning, vilket gör att vi för 2021 ansöker om 1 600 000 kronor för
verksamhetsår 2021, vilket är en ökning med 150 000 kronor jämfört med beviljade
medel för 2020.
Bidraget kommer främst att användas till att fortsätta bedriva inkubatorverksamheten
utifrån den ökade efterfrågan, men även till att säkerställa att SPG har
grundförutsättningar/infrastruktur för att kunna söka och driva projekt som ligger i linje
med SPG:s uppdrag.
Bidraget förväntas primärt bidra till att fler kunskapsintensiva tillväxtbolag kan
utvecklas och bidra till ökad sysselsättning och hållbar tillväxt på Gotland.

IT’S NOT ABOUT IDEAS – IT’S ABOUT MAKING IDEAS HAPPEN!

¾
Besöksadress Kaserngatan 1 Visby • Postadress Cramérgatan 3 • 621 57 Visby
Tel 0498-65 69 60 • info@scienceparkgotland.se • www.scienceparkgotland.se

SPG arbetar främst med hållbarhetaspekterna genom inkubatorn där SPG under
2020 implementerar ett helt nytt arbetssätt för att säkerställa att gotländska startups
redan tidigt får kunskap om och tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna och hur de kan
bygga ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara affärsmodeller.

Julius Bengtsson, Visby, 2020-04-15
Verksamhetsledare Science Park Gotland

IT’S NOT ABOUT IDEAS – IT’S ABOUT MAKING IDEAS HAPPEN!

¾
Besöksadress Kaserngatan 1 Visby • Postadress Cramérgatan 3 • 621 57 Visby
Tel 0498-65 69 60 • info@scienceparkgotland.se • www.scienceparkgotland.se

Tillväxt Gotland
Roger Hammarström
Donners Plats 1
621 57 Visby

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2021
Beslut



Region Gotland finansierar evenemanget 92 möjligheter som arrangeras i
januari 2021 med 50 000 kronor, medlen anvisas ur regionstyrelsens
anslag för näringsliv år 2021. Stödet ställs till Tillväxt Gotland.

Bakgrund

Det är sjätte gången som 92 möjligheter arrangeras. Likt tidigare år är det
kunskapsöverföring, inspiration och nätverkande som står i fokus. Syftet med
92 möjligheter är att samla öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade
gotlänningar, för att ge energi och bränsle till ökat samarbete, företagande och
engagemang i Gotlands alla 92 socknar. Region Gotland är en av sex
delarrangörer, övriga är GEAB, Uppsala Universitet, Swedbank, GUBIS och
Länsstyrelsen i Gotlands län.
Ärende

Arrangörernas ekonomiska insats för att genomföra evenemanget 92 möjligheter
är 50 000 kronor. Det ekonomiska bidraget möjliggör för arrangören ”Tillväxt
Gotland” att hålla lägre biljettpriser och därmed möjliggöra för många
gotlänningar att delta i evenemanget.
Bedömning

En mobilisering av landsbygds- och tillväxtfrågor på Gotland bedöms vara
nödvändigt för att nå en önskvärd tillväxt och befolkningsökning. 92 möjligheter
ger uppmärksamhet till frågor som rör hela Gotlands utveckling.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Konsekvenser av ett uteblivet verksamhetsbidrag till Gotlands filmfond AB
Coronapandemin, filmbranschen och framtiden
Covid-19-pandemin har medfört starka störningar för den alltmer globala film- och
dramaserieindustrin. Filmfinansering spelar en avgörande roll för var produktioner hamnar. På en
konkurrensutsatt global marknad, där film och dramaserieindustrin har blomstrat, så betraktas
fondmedel som ett effektivt och strategiskt verktyg för att locka investeringar, stärka lokala
produktionssektorer och bygga kompetens, sysselsättning och infrastrukturer. Det medför också en
rad andra fördelar, såsom filmturism och marknadsföring av sin region. Eftersom pandemin kraftigt
har påverkat de globala film- och dramaserieproduktionerna då många länder och regioner helt har
stängts av – så betyder kontinuitet i filmfinansiering allt i detta skede. Svenska filminstitutet har
under pandemin exempelvis gett kontinuitetsstöd till ett 30-tal utvalda svenska filmbolag.
2021 mer än någonsin tidigare behövs produktionsmedel för att få igång den krisande branschen
igen. 2020 har många produktioner i landet legat nere och skjutits på framtiden, sannolikt kommer
2021 vara ett avgörande år för små och medelstora bolag som producerar och verkar som
underleverantörer och som Gotland även är beroende av för att få produktioner till ön. Branschen
behöver hopp och framtidstro. Inga filmer kommer att bli gjorda med de stöd som idag finns för att
lyfta företag i kris, möjligen kommer bolagen att kunna undvika konkurs. Efterfrågan på medel ur
fonden har under sommaren varit förhållandevis låg av förklarliga skäl. Trots detta har vi kunnat
spela in den stora produktion som var planerad för våren nu i augusti-september, en dramaserie för
barn och unga.
Uteblivna arbetstillfällen, produktionsekonomier och spendering på Gotland
Varje satsad krona i filmproduktion ger ca fyra kronor tillbaka till samhället, ofta mer. 2,5 miljoner
satsade medel i filmfonden under ett år innebär således ca 7,5 uteblivna miljoner kronor till
gotländska företag och filmarbetare under 2021. Fondens medel kommer med kravet att allt som
investeras i den aktuella filmen ska spenderas på Gotland. Personal som anställs ska vara skriven på
Gotland. Dramaserien Den inre cirkeln hade total budget 52 milj, 10 milj spendering ägde rum på
Gotland, fonden investerade 1 miljon. Bergman Island hade en total budget på 60 milj, 9 miljoner
spenderades på Gotland/Fårö, fonden investerade 2,5 milj. Men det påverkar också människors
känsla att vara med om något större. Bergman Island använde tex 500 gotländska statister.
Guldbaggebelönade Aniara engagerade 200 statister.
Utebliven påfyllnad av Gotlands filmfond innebär ca 25 uteblivna arbetstillfällen (räknat på 2019).
Tilläggas kan, att många av de aktörer som gynnas av den professionella filmproduktionen i stort är
samma aktörer som verkar inom besöksnäringen, exvis hotell, restaurang, catering, biluthyrning.
Svårigheter att leva upp till politiskt tagna styrdokument. Kulturplan 2021-2024 samt Filmstrategi
Gotland 2018-2023 beskriver ut filmen som en bidragande faktor för Gotlands attraktionskraft fram
till 2023. I både KP och FS finns utpekade mål och strategier som specifikt understryker värdet av
finansiering till professionell filmproduktion. I filmstrategin pekas professionell produktion ut som ett
av tre fokusområden. Målen 2, 4 och 5 i filmstrategin lyder:
2. 2023 är filmen en självklar del av den identitet som formar människorna som lever, bor och verkar
på Gotland.
4. 2023 har Gotland stärkt position som plats för en bred flora av filmproduktion. Gotland som
inspelningsplats är attraktiv och känd för nationella och internationella produktioner.
5. 2023 ska filmsatsningen lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling av Folkhögskolan i
Fårösund.

I Kulturplanen finns i dagsläget även målet ”Vi vill fortsätta göra investeringar i långfilmer och
dramaserier på Gotland”, och målet ”Vi vill att filmverksamheten ska bidra till hållbar tillväxt, stärka
bilden av Gotland och vara en självklar del av den identitet som formar människorna på Gotland.”
Förlorad koppling mellan utbildning och professionell produktion samt övriga filmaktörer på
Gotland.
Filmerna som fonden investerar i är en del i filmens näringskedja på Gotland. På varje filmproduktion
erbjuds ett flertal praktikplatser till elever på filmlinjerna på Gotlands Folkhögskola i Fårösund. Ett år
med uteblivna fondmedel gör att ca 10 lokala praktikplatser förloras. Filmfondens medel är även
toppen på en infrastruktur som börjar med Kulturskolans arbete med film i skolan, Film på Gotlands
talangutveckling och filmkommissionära verksamhet, Folkhögskolans filmutbildningar, filmstudion
Kustateljén i Fårösund och de kreatörer och bolag som verkar på ön.
Minskad attraktionskraft
De uteblivna effekterna påverkar även värden som är kopplade till marknadsföring och varumärket
Gotland. I filmfondens ägardirektiv och vision är stärkt attraktionskraft (kopplat till att stärka bilden
av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och verka på) ett av incitamenten till bolagets
verksamhet. Filmutbildningarnas attraktivitet för regionen minskar också om den professionella
produktionen ställs in.
Uteblivet samarbete med filmregionen Stockholm
Under våren tillkännagav Region Stockholm och Stockholms stad att en ny och utökad filmsatsning
ska göras i huvudstadsregionen. Regionstyrelseförvaltningen gavs i uppdrag att utreda hur Gotland
skulle kunna ingå i ett nytt samarbete med till nya aktörer, som exempelvis Stockholms nya
produktionscenter (ligger som ärende till RS i november). Ett nyförhandlat samarbete med
Stockholm skulle ge fördelar som går i linje med Filmstrategi 2018-2023 och de tre fokusområdena
professionell filmproduktion, talangutveckling och samverkan:





Stärkt utbyte - kompetenshöjning och sysselsättning
Stärkt finansiering för filmproduktion till Gotland/Stockholm
Stärkt attraktionskraft för regionerna
Stärkt samverkan

Utebliven satsning på Gotlands filmfond innebär ett försvagat och eventuellt inställt samarbete.
Samverkan skulle förlora kraft av att den professionella produktionen uteblir under 2021.

Konsekvenser av minskat verksamhetsbidrag för 2021.
1. Minskad tid för att stödja befintliga kooperativ.
a. Gotland har flest arbetsintegrerande sociala kooperativ, sett till
befolkningen, i Sverige. Dessa behöver återkommande rådgivning,
utbildning och annat stöd för att utvecklas. Coompanion finns då
tillhands och har genom åren dels medverkat till start av sociala
kooperativ, dels medverkat till kompetensutveckling.
Ett minskat regionalt bidrag innebär minskat stöd till de sociala
kooperativen. En person som arbetar i ett socialt kooperativ istället för
att vara arbetslös (följande bygger på en mastersuppsats i ekonomi från
Linköpings universitet 2016 av K. Eriksson & J. Göransson) blir det
uteblivna kostnader 42 000 sek/person/år för regionen, samt, med en
månadslön på 22 000 sek, en skatt för regionen på 66 000 sek. Alltså
ett netto för region Gotland med 108 000 sek per år. Uppskattningsvis
bidrar Coompanion med att, ett till tre nya arbetstillfällen skapas i
de sociala kooperativen årligen och att lika många upprätthålls,
alltså omräknat i pengar mellan 220 000 & 650 000 sek per år.
b. Vi har en invandrad grupp, framför allt från mellanöstern, som sedan
2016 vänt sig till Coompanion för att kunna starta företag; de som
startat företag har snabbare lärt sig svenska, vilket inneburit bland
annat, minskade SFI-kostnader. För övrigt är ekvationen vad gäller
kostnader och uteblivna intäkter desamma som för a).
2. Mer tid måste läggas på att finna annan extern finansiering efter 2021 - då
projektet AEK – till stöd och utveckling av de sociala kooperativen - avslutas.
Anledningen är, att Tillväxtverket kräver lika stor medfinansiering som deras
bidrag, alltså 680 tkr, annars krävs återbetalning av mellanskillnaden.
3. På längre sikt är Coompanion Gotlands existens hotad, då vi, till skillnad från
andra coompanionkontor, endast kan vända oss till en kommun, samt att det
också saknas regionalförbund som i många fall ger bidrag till Coompanion.
Slutsatsen blir, att Coompanion är en viktig aktör för att hålla nere kostnader och
bidra till ett näringsliv som också ger möjlighet för dem som står långt från
arbetsmarknaden och bör beviljas de sökta medlen.
Vänligen
Thomas J. Gustafsson
Verksamhetsledare Coompanion Gotland

Konsekvenser från GGC (Mats Pettersson
Hej Johann

Det känns tufft, men vi har dock blivit förvarnade av Peter Lindvall.

Gotland Grönt Centrum AB har nu några framgångsrika år bakom oss med bla fler gymnasieelever,
fler vuxenutbildningar, ett växande kluster för de gröna näringarna och ett ökat arbete med
styrkeområdet Mat och Livsmedel. Vi också lyckats få separata projektmedel från både
Regionalfonden till projekt Ökad livsmedelsförädling och nu senast medel från Länsstyrelsen till
Operation Matbyrån.

Vår ekonomi har utvecklats på ett bra sätt och vi har under 2019/2020 haft råd att lyfta anläggningen
på Gotland Grönt Centrum ytterligare för att göra Gotland Grönt Centrum ännu mer attraktivt.

För oss blir det ändå en utmaning att klara ett minskat anslag från Region Gotland 2021, eftersom vi
hösten 2020 fått in lite färre elever som börjat läsa naturbruk i kombination med att Coronapandemin även bla slår mot vår restaurang- och konferensverksamhet. Det är trots allt bra att vi
redan nu får besked, så att vi kan anpassa verksamheten 2021 till minskade intäkter. Vi hoppas på att
näringslivsanslaget till Gotland Grönt Centrum för år 2022 blir återställt till 5,2 mkr.

Konstaterar också att vi redan tidigare medverkat till besparingar för Region Gotland genom att vårt
näringslivsanslag inte räknats upp i takt med inflationen, utan tvärtom varit enligt följande:
2015

7,2 mkr (inkl 2,0 mkr i extra anslag)

2016

7,2 mkr (inkl 2,0 mkr i extra anslag)

2017

7,2 mkr (inkl 2,0 mkr i extra anslag)

2018

5,2 mkr

2019

5,2 mkr

2020

5,2 mkr

2021

prel 4,8 mkr

Bifogar underlag för användningen av vårt näringslivsanslag.

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1408
25 september 2020

Ulrica Widange

Regionstyrelsen

Återrapport av insatser för att hantera effekter av
Coronapandemin
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen och Regionfullmäktige har under våren, vid olika tillfällen, tagit
beslut om olika åtgärder för att mildra effekterna av den pågående Coronapandemin.
Åtgärderna kan delas in i tre övergripande områden:
-

Åtgärder för att mildra effekterna hos det gotländska näringslivet

-

Förstärkta folkhälsoåtgärder

-

Åtgärder för att mildra effekterna inom kultur- och fritidsområdet

Nedan en sammanställning av beslutade åtgärder samt en uppföljning av respektive
åtgärd.
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Beslutade åtgärder för att mildra effekterna hos det gotländska
näringslivet

Regionstyrelsen har under våren, vid olika tillfällen, tagit beslut om åtgärder för att
mildra effekterna av Coronapandemin. Ett flertal av dessa är åtgärder riktade till
näringslivet på Gotland.
Beslutade åtgärder
1. Förlängd kredittid för tillsyn, tillstånd och service med anledning av Corona-krisen
(RS 2020/553)
Regionfullmäktige beslutade den 30 mars 2020 att kredittiden förlängs för
fakturor utställda under perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020, till sista
betaldatum den 30 september 2020. Den förlängda kredittiden gäller för
fakturor avseende tillsyn, tillstånd och service under miljö- och
byggnämnden, regionstyrelsen och tekniska nämnden.
Status: Åtgärden pågår. Fakturorna förfaller den sista september 2020. Den 8
oktober 2020 skickas påminnelse ut på de fakturor som ännu ligger obetalda
den dagen. Den 28 oktober kommer de fakturor som ännu ligger obetalda att
gå iväg för inkasso- och kravåtgärder.
Först efter den 28 oktober 2020 går det att se vilken effekt detta får och om
mängden inkassoärenden, anstånd och amorteringsplaner ökar.
2. Temporärt verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer och verksamheter med
anledning av Corona-krisen (RS2020/554)
Beslut: Regionstyrelsen fattade den 24 mars 2020 beslut om att bevilja ett
temporärt verksamhetsbidrag om 500 000 kr vardera till Gotlands förenade
besöksnäring, Gotland Convention Bureau, Tillväxt Gotland och Visby
centrum.
Status: Likviditetsstödet har betalats ut och verksamheterna ser att pengarna
gjort stor nytta.
Gotland Convention Bureau uppger att det har varit avgörande för att kunna
hålla verksamheten igång, något som blivit ännu viktigare under Coronapandemin då företagen själva inte haft möjlighet att arbeta för möten och
kongresser.
Gotlands förenade besöksnäring uppgifter att Återhämtningsprojektet varit väldigt
uppskattat bland medlemmarna.
Visby centrum uppger att man tack vare likviditetsstödet har kunnat bedriva
verksamheten som vanligt. Man har ännu inte fakturerat medlemsavgifterna
för hela året och då pandemin och restriktionerna fortfarande pågår är det
ännu osäkert hur mycket av medlemsintäkterna som kommer komma in i år.
Stödet har även bidragit till att man i större utsträckning kunnat engagera sig
och fokusera på insatser för att bidra till minskad smittspridning och ökad
tillgänglighet till samhällsservicen för personer i riskgrupper. Under hösten
och adventshelgerna kommer betydelsen av stödet att synas genom att vi
kommer och vågar satsa på att utveckla aktiviteter för både bofasta och
hitresta.
Tillväxt Gotland uppger att man bland annat använt medlen för inköp av
videoutrustning samt deras del i de Facebooksändningar som gjordes innan
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sommaren. Övriga pengar kommer att behövas framåt. Företagardagen
ställdes in och därmed uteblir det tillskott som fanns i budget. Det finns även
en oro inför medlemsintäkter då fakturorna skickas ut i januari.
3. Inrättande av företagsjour (RS2020/554)
Beslut: Regionstyrelsen fattade den 24 mars 2020 beslut om att ge
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att inrätta en temporär företagsjour.
Syftet är att stödja och vägleda företag i svårigheter till följd av krisen. Inom
ramen för denna skall samverkan ske med såväl offentliga och privata
aktörer.
Inledningsvis var beslutet att företagsjouren skulle upphöra den 31 september
2020. Under första delen av september 2020 fattades beslut om att förlänga
företagsjouren till och med 31 december 2020.
Status: Jouren presenterades och sattes upp i månadsskiftet mars/april 2020.
har inrättats och varit bemannad varje helgfri vardag mellan kl. 08:30 – 16:30
med placering i Donnerska huset, Visby.
Jouren har haft till uppgift att ledsaga företag inom de olika stöd som
presenterats nationellt samt regionalt. Man har även varit ett stöd i allmän oro
och tankar inom olika frågor.
Inledningsvis i pandemin var det högt tryck på företagsjouren. Efter att
reserestriktionerna ändrades har det minskat kraftigt. En orsak till detta kan
vara att företag, främst inom besöksnäringen har fokuserat på att lösa
verksamheten här och nu.
Fram till och med den 21 september 2020 har det varit cirka 175
inkommande ärenden via telefon, mail eller fysiskt besök. Frågorna som
kommer in är av karaktären att man vill ha praktisk hjälp i hur ansökan görs,
var man kan hitta information om stöden och hjälp att svara på frågan om
man har rätt till stöd. Det har varit ytterst lite i rådgivning eller där
återkoppling eller uppföljning behövs.
4. Särskilda medel för idéutveckling i näringslivet till följd av Coronakrisen (RS 2020/736)
Beslut: Regionstyrelsen fattade den 29 april 2020 beslut om att bevilja
föreningen Tillväxt Gotland 2 000 000 kronor för insatser avseende
idéutveckling i näringslivet. Näringslivsberedningen fick i uppdrag att genom
Tillväxt Gotland fortlöpande hålla regionstyrelseförvaltningen informerad
och slutrapportera insatserna senast utgången av 2020.
Status: Näringslivsberedningen och Idékontoret har ansvarat för att
pengarna gått till företag som har drabbats. Gensvaret bland företagarna har
varit stort, 98 ideér har inkommit och av dem har ett 50-tal företag beviljats
stöd. Företagen har gjort en snabb omställning och använt sin kreativitet för
att landa i nya möjligheter. Det känns att många har fått ny energi och kunnat
fokusera vidare.
Det har delats ut närmare 2 Mkr, och därmed är pengarna slut. Just nu görs
en uppföljning för att senare i höst kunna göra en slutrapport. Flera kreativa
projekt bedöms ha utvecklingspotential som man hoppas ska kunna växla
upp på sikt.
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En koordinator, Nadja Lindh, har anställts till och med den 15 december
2012. Återstående arbete är att sammanställa beviljade ideér i en slutrapport,
undersöka möjligheten att växla upp några initiativ till större projekt samt att
filmatisera några goda exempel i syfte att ge energi framåt.
Näringslivsorganisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna, Visby Centrum,
LRF, Gotlands förenade besöksnäring och Tillväxt Gotland har under
ledning av Nadja haft beslutsmöten en gång per vecka.
Bedömning: Insatsen bedöms ha uppfyllt sitt syfte och
regionstyrelseförvaltningen ser gärna att initiativet fortsätter då det finns ett
upplevt behov av att supporta företagen på detta sätt.
5. Luncherbjudande för gymnasieelever med anledning av Coronakrisen (RS 2020/665)
Beslut: Regionstyrelsen beslutade den 29 april 2020 att ge
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra erbjudanden om
gymnasieluncher via ett system som ger gymnasieluncher med
distansundervisning möjlighet att köpa lunch för att stödja såväl familjer som
gotländsk restaurangnäring.
Status: Genomfört. Det serverades cirka 1 100 luncher om dagen till de
gotländska gymnasieeleverna. Totalt under perioder har ca 46 000 QR-koder
registrerats. Fyra stora aktörer står för 60% av dessa, resterande utgörs av ca
25 företag. Region Gotland har betalat ut ersättning för ca 40 000 QR-koder,
vilket motsvarar ett värde om ca 3 Mkr. Resterande är under utredning.
6. Hjälp med anstånd och avbetalningsplan
Beslut: Region Gotland erbjuder hjälp med anstånd och upprättande av
avbetalningsplan på ett frikostigt sätt. I dagens riktlinje kan handläggare ge
två månaders anstånd, och ekonomidirektören kan förlänga detta ytterligare.
Status: Det har inte förekommit någon ökning av förfrågningar om anstånd
och amorteringsplaner eftersom det i beslutet om förlängd betaltid ligger
inbyggt ett längre anstånd. Detta är dock något som kan komma att ändras
nu under hösten då Region Gotland återgår till normala betaltider om 30
dagar.
7. Skyndsam betalning av leverantörsfakturor
Beslut: Region Gotland ska betala leverantörsfakturor skyndsamt med en
målbild att korta betaltiden till 15 dagar.
Status: Åtgärden upphörde den 31 augusti 2020
8. Handla mer lokalt
Beslut: Region Gotland ska se över om vi kan handla mer lokalt, t.ex.
livsmedel till måltidsverksamheten.
Status: Måltidsavdelningen har rapporterat att de valt gotländska alternativ
där sådant funnits samt vid vissa rätter bytt ut en produkt mot ett gotländskt
alternativ, exempelvis ris mot potatis eller bytt ut köttdetaljer.
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9. Uppskjutna tillsynsbesök som inte är kritiska (TN/MBN)
Beslut: Region Gotland skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
Status: Alla tillsynsbesök bokas och anpassas efter kundens önskemål.
Tillsyn görs digitalt om så är möjligt. Under våren fanns ett ordförandebeslut
(MBN) om att inte göra tillsyn på lantbruk (primärproduktion av livsmedel).
Det har gjorts färre tillsyner avseende livsmedel då resurserna omprioriterats
till trängseltillsyn.
Detta har inneburit att intäkter om cirka 250 000 kronor gått förlorade och
att samhällsbyggnadsförvaltningen inte når uppsatta mål avseende tillsyn
inom miljö- och hälsoskydd. Hittills har förlorade intäkter för livsmedeltillsyn
kompenserats med statliga bidrag för trängseltillsyn. Dock är det osäkert med
kompensation i höst/vinter.
Lagen om att trängseltillsyn ska ligga på kommunen gäller fram till årsskiftet.
Troligtvis förlängs detta beslut för att även gälla under våren 2021. Detta
innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen även fortsättningsvis troligen
kommer att prioritera trängsel framför livsmedelskontroll.
10. Förlängd tidsfrist i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt
Beslut: Region Gotland förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden
där så är möjligt.
Status: Alla tillsynsbesök bokas och anpassas efter kundens önskemål. Vissa
ärenden, exempelvis bygglov är styrda av lagstiftning och kan inte ändras.
11. Förlängda betalningstider på hyror i kommunägda lokaler (TN)
Beslut: Region Gotland förlänger betalningstider på hyror i kommunägda
lokaler till 90 dagar.
Status: Under månaderna maj, juni och juli har ca 80 fakturor per månad fått
förlängd betalningstid. För augusti och september som har förfallodag den
sista september är det cirka 80 st. Detta innebär att cirka 900 000 kronor
månaden som inkommer 90 dagar senare. Några har dock betalat tidigare än
vad förfallodagen säger.
12. Tydlig information till företagen
Beslut: Region Gotland säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig
information till företagen.
Status: Ett omfattande arbete har lagts ned på att förbättra informationen på
Region Gotlands hemsida med hänvisning till relevant information. En viktig
del har varit att företagsjouren hjälpt företagare i att orientera sig bland all
information.
13. Nya arbetssätt med tillsyn (MBN/TN)
Beslut: Region Gotland tittar på andra arbetssätt med tillsyn för att frigöra
tid hos företagarna. Där det är möjligt kan digitala verktyg användas.
Status: Idag tas alltid kontakt med företagarna om en lämplig tid för
besöken. Ett arbete pågår även med att företagen rapporterar in sin
egenkontroll.
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14. Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som möjligt (TN)
Beslut: Restaurangernas uteserveringar ska ges möjlighet att öppna så snart
det är möjligt.
Status: Genomförd
15. Gratis markupplåtelser för uteserveringar (TN)
Beslut: Markupplåtelser för uteserveringar ska vara gratis året ut.
Status: Gratis upplåtelseservering under året. Politiken önskar även att
vintersäsongen som pågår från 1 november 2020 till och med 31 mars 2021
ska vara gratis. Intäktsförlusten uppskattas till ungefär 1,8 Mkr. Tappade
intäkter för vintersäsongen 2020/2021 uppskattas till cirka 10 000 – 15 000
kronor.
16. Gratis parkering under sommaren (TN)
Beslut: Två timmar gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum
ska gälla sommaren ut för att underlätta för handeln.
Status: Avgift infördes inte från första timmen inför sommarsäsongen.
Under vissa perioder upplevdes det vara svårt att hitta parkeringsplatser och
så kallad ”sök-trafik” har uppstått.
Uteblivna intäkter uppskattas till 4 miljoner kronor. Samtidigt har det skett en
ökning av felparkeringsavgifter jämfört med budget, vilket kan vara ett
resultat av dubbla parkeringssystem med parkeringsskiva och avgift.
Om åtgärden ska fortsätta framåt måste intäktsbudgeten för TN justeras, då
detta innebär ett omfattande bortfall av intäkter.
17. Planerade infrastruktursatsningar tidigareläggs
Beslut: Planerade infrastruktursatsningar tidigareläggs om de finns med i
beslutad investeringsbudget.
Status: Detta har ej varit genomförbart då budgeten inte innehållit några
möjliga positioner.
18. Kompetensöverföring mellan och inom regionen och företag
Beslut: Att titta på hur Region Gotland vid behov kan jobba med
kompetensöverföring mellan och inom regionen och företag för att klara att
upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga verksamheter.
Status: Uppdraget har genomförts under våren, både med matchning mellan
och inom regionen och företag.
19. Uppbyggnad av en regional matchningsfunktion
Beslut: Uppbyggnad av en regional matchningsfunktion för att underlätta
kompetensöverföring och kompetensförsörjning bland gotländska
arbetsgivare.
Status: I inledningen av pandemin anslöt sig Region Gotland till tjänsten
Matchajobben. Övriga regioner anslutna till tjänsten är Östergötland,
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Sörmland och Stockholm. Tjänsten är ett webbgränssnitt där företag kan
hitta eller erbjuda sin arbetskraft.
Tjänsten har inte fallit ut. Från Gotland har det varit 6 intressenter med på
sidan, varav endast en bedömd matchning gjorts. Resultatet ligger i linje med
hur det ser ut för motsvarande regioner.
20. Ekonomiskt stöd för företagsrådgivning
Beslut: Region Gotland har avsatt 1 Mkr som stöd för företag som hamnat i
ekonomiska svårigheter på grund av Corona. Stödet avser hjälp med
ekonomisk-, juridisk- och affärsutvecklingsrådgivning.
Status: Stödet har förlängts vid ett tillfälle och gäller nu till och med 31
december 2020.
Utfallet har varit lågt då det under första perioden endast var 6 st.
ansökningar varav endast 3 st. beviljades. En anledning till lågt sökande
bedöms vara att företagen inte känner till sitt behov ännu.
Ärenden

RS 2020/553 Förlängd kredittid för tillsyn, tillstånd och service med anledning av
Corona-krisen
RS 2020/554 Temporärt verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer och
verksamheter med anledning av Corona-krisen
RS 2020/736 Särskilda medel för idéutveckling i näringslivet till följd av
Coronakrisen
RS 2020/665 Luncherbjudande för gymnasieelever med anledning av Coronakrisen
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Beslutade folkhälsoåtgärder

Regionfullmäktige har beslutat (RF §93, 2020-06-15) om förstärkta folkhälsoåtgärder
med anledning av Coronapandemin. Beslutet omfattade också att en återrapportering
till delårsrapport 2 skulle göras (se ärende RS 2020/735).
Nedan beskrivs beslutade åtgärder samt en uppföljning av respektive åtgärd.
Åtgärder för att bland barn och ungdomar främja psykisk hälsa, genomförande av
studier, fysisk aktivitet samt förebygga psykisk ohälsa, missbruk och motverka våld i
nära relation.

1. Förstärkning av den öppna ungdomsverksamheten samt elevstödet i gymnasiet under 2020
(GVN)
Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka
den öppna ungdomsverksamheten samt elevstödet i gymnasiet under 2020.
Insatserna finansieras genom en omfördelning av länsgemensamma statliga
stimulansmedel.
Status: Dagkolloverksamheten har genomförts. Samtliga kollon har varit
fulltecknade.
Den uppsökande verksamheten är genomförd. Många ungdomar har deltagit
i olika aktiviteter. Ungdomarna har varit positiva till evenemangen.
På Wisbygymnasiet har en person anställts som arbetar med uppgifter
relaterade till pandemin. Framförallt handlar det om att säkra närvaro och
hjälpa lärare att hålla distansundervisning vid t ex VAB. Då
rekommendationerna fortfarande anger att vi ska stanna hemma vid
förkylning är frånvaron stor bland gymnasielärare. Åtgärden förhindrar
håltimmar och inställda lektioner i en redan orolig terminsstart efter vårens
distansutbildning.
Åtgärder för att säkra tillgänglighet till vård och behandling vid psykisk ohälsa

2. Mobil verksamhet för akut stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära relationer
Beslut: Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden
får i uppdrag att gemensamt prioritera utredning av mobil verksamhet, dygnet
runt, för akut stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Insatsen
finansieras genom omfördelning av statliga stimulansmedel inom respektive
nämnd.
Status: Vuxensam har fått ett uppdrag att utreda befintlig mobil verksamhet
och behovet av ytterligare akut stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära
relationer och hur den ska organiseras. Arbetet pågår. Vuxensam
återrapporterar till berörda verksamheter för fortsatt planering.
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3. Förstärkning av primärvården för ökat samtalsstöd
Beslut: Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att förstärka
primärvården för ökat samtalsstöd juli till december 2020. Tilläggsanslag
beviljas med 1 miljon kronor till ändamålet.
Status: Plan för förstärkning finns inte ännu. Primärvården ser fortfarande
inte ett tydligt ökat behov utifrån pandemin. De har haft svårt att planera för
hur förstärkning ska göras bäst för att möta ett eventuellt kommande behov.
De har behov av en generell resursförstärkning på vårdcentralerna på grund
av psykisk ohälsa men det kan inte härledas till pågående Coronapandemi.
Diskussioner pågår omkring en plan för arbetet. Primärvården har under
hösten sett en tendens av ökade kontakter från äldre på grund av ensamhet.
4. Ökad kapacitet för behandling av posttraumatiskt stressyndrom
Beslut: Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att öka kapaciteten att ta
emot patienter för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Insatsen finansieras genom statliga stimulansmedel för psykisk hälsa,
utveckling av traumavård.
Status: Inte genomfört. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslogs öka
kapaciteten att ta emot för behandling av PTSD (Posttraumatiskt
stressyndrom) genom att utbilda psykoger i EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing). Utbildningen finansieras av statsmedel för
psykisk hälsa, traumabehandling. På grund av pandemin har verksamheten
inte kunnat skicka personal på utbildning. Distansutbildning erbjuds inte. Av
den anledningen har uppdraget pausats.
Åtgärder för att stödja sysselsättning och personer i utsatt ekonomisk situation

5. Förstärkning av budget- och skuldrådgivningen
Beslut: Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka budget- och
skuldrådgivningen under 2020. Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till
ändamålet.
Status: Genomfört. Budget- och skuldrådgivningen har tillsatt en tjänst som
förstärkning som varar till och med årsskiftet. I ordinarie budgetprocess har
Regionstyrelsen äskat medel för en löpande ramförstärkning för att kunna ha
en tillsvidaretjänst efter 2020, vilket var ett behov som fanns sedan tidigare.
Kronofogden bedömer att ansökningar om skuldsanering kommer att öka
framöver framför allt på grund av covid-19, svensk inkasso bedömer att
hushållens betalningsförmåga just nu minskar. Statistik från domstolsverket
visar att antalet skilsmässoansökningar har ökat sedan coronaviruset fick
spridning i Sverige, där vi vet att skilsmässor inte sällan är förenade med
ekonomisk turbulens. Detta sammantaget gör att behovet av en mer
permanent ramförstärkning till budget- och skuldrådgivningen blir än mer
påtagligt.
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6. Utökat stöd för arbetsmarknadsinsatser
Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utöka
stödet för arbetsmarknadsinsatser till unga samt riskutsatta unga vuxna under
2020. Tilläggsanslag beviljas med 500 000 kronor till ändamålet.
Status: Satsningen skapar jobb för unga. UngaJobb görs i samverkan med
Arbetsförmedlingen och regionens olika arbetsplatser. Ytterligare ett antal
unga får stöd i att klara studieförberedande moduler eller kursorientering. En
drop- in verksamhet har startat för unga vuxna där de får stöd och
rådgivning.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten har coacher som möter upp unga
som uppbär försörjningsstöd. De undersöker varför de inte arbetar eller
studerar och hjälper dem vidare. Studie- och yrkesvägledare är kopplad till
satsningen. Det planeras att starta en gruppverksamhet. För närvarande är 20
unga inskrivna. Antalet förväntas öka i takt med att verksamheten pågår.
Åtgärder för grupper med ökad risk för ohälsa

7. Förstärkning av kultur- och fritidsaktiviteter
Beslut: Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med civilsamhället
förstärka kultur och fritidsaktiviteter som främjar rörelse och motverkar
isolering, med fokus på barn, unga och äldre. Tilläggsanslag beviljas med 300
000 kronor till ändamålet.
Status: ”Boken kommer” har förstärkts och pågår. Extrapersonal har
anställts via bokbussen för att klara den ökade efterfrågan. Drygt 60 personer
i riskgruppen har använt sig av ”Boken kommer”.
Under hösten planeras ”Dans för äldreboenden”.
Avseende bad och/eller andra idrottsrelaterade aktiviteter pågår samtal med
RF-SISU.
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8. Ytterligare åtgärder för sårbara grupper
Beslut: Regionstyrelsen får inom ramen för Barnsam och Vuxensam i
uppdrag att under 2020 sätta in ytterligare åtgärder för att möta ökat behov
hos sårbara grupper. Tilläggsanslag beviljas med 1,2 miljoner kronor till
ändamålet.
Status: Barnsam/Vuxensam behandlade på sitt möte i september extra
insatser i följande områden vilka bedöms vara kopplade till pandemin.
Åtgärderna genomförs under hösten 2020.
Psykiatrisk verksamhet – Personalförstärkning till Läkemedelsassisterad
rehabilitering vid opioidberoende (LARO).
Habilitering – Utvidgat stöd till barn- och unga samt vuxna.
Visby lasarett – Säkra besök.
Äldreomsorgen och SÄBO – Säkra besök.
Alkohol och drogrådgivningen – Ökad efterfrågan på rådgivning och
behandling.
Wisbygymnasiet – Åtgärder omkring skolfrånvaro där risken finns att
skolplikten inte uppfylls.
Ärenden

RS 2020/735 Uppföljning – Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av
Coronapandemin
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Beslutade åtgärder inom kultur- & fritidsområdet

Regionstyrelsen och Regionfullmäktige har under våren beslutat om ett antal åtgärder
för att förenkla och möjliggöra att föreningar såväl som kulturaktörer att ta sig
igenom den situation som nu uppkommit med Coronapandemin.
1. Aktiv dialog med länsinstitutionerna
Beslut: Region Gotland för en aktiv dialog med länsinstitutionerna för att
möta ekonomiska behov kopplat till intäktsbortfall. Ekonomiskt stöd till
läninstitutionerna tidigareläggs.
Status: Respektive länsinstitution har lämnat in sin beskrivning av
situationen och ärendet har beretts. Förlag ligger hos RS för att fördela hela
2,6 Mkr till Gotlands museum.
2. Föreseningsavgifter för lån på bibliotek tas bort
Beslut: Förseningsavgifter för lån på bibliotek tas tillfälligt bort. Även
lånetiden för att låna böcker förlängs.
Status: Beslutet om borttagna föresningsavgifter och förlängd lånetid har
utökats till att gälla fram till årets slut 2020.
3. Dialog med idrottsrörelsen
Beslut: Föra en aktiv dialog med idrottsrörelsen för att säkerställa att vi
gemensamt kan hantera konsekvenserna av intäktsbortfall
Status: Stödet är nu fördelat. Behovet visade sig vara cirka 6 Mkr och Region
Gotland fördelade 1 Mkr. Förslag har lämnats till Kultur och
fritidsberedningen om att föreslå Regionstyrelsen att ta beslut om ändrade
matchtaxor i Region Gotlands anläggningar, något alla ställt sig bakom.
Vidare dialog förs om ytterligare behov. Statligt stöd om 1 miljard kronor till
idrotten har tillkommit, något som fördelas under senhösten 2020.
4. Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår tillfälligt
Beslut: Avbokningsavgifter för kommunala lokaler, ex. sporthallar utgår
tillfälligt.
Status: Stödet behövs fortsatt inte då det inte finns rekommendationer som
säger att man inte kan ha verksamhet inomhus. Från och med 1 september
pågår en ny fördelningsperio där fördelning skett under våren, dvs. med
Coronapandemin som en variabel.

12 (14)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1408

5. Åtgärder till kultursektorn
Beslut: Regionala och lokala åtgärder riktade till kultursektorn om 1 Mkr ska
komplettera det stöd som kultursektorn fått på nationell basis om 500 000
kronor.
Status: Stödet är fördelat. Söktrycket var 6 Mkr, behovet av ytterligare stöd
är stort. Ett statligt krisstöd har tillkommit på 1 miljard kronor för håsten.
När hanteringen ska ske av dessa medel är inte kommunicerat.
Ärenden

RS 2020/560 Stöd till kultur och fritid med anledning av Coronakrisen
RS 2020/585 Temporärt ändrade bidragsregler för stöd inom kultur och
fritidsområdet med anledning av Coronapandemin
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Övriga beslutade åtgärder

1. Stöd till socialtjänsten och familjefridsarbetet för att minska våld i hemmet (SON)
Beslut: Översyn av förutsättningar för ökat stöd till socialtjänsten och
familjefridsarbetet för att minska våld i hemmet.
Status: En översyn är gjord inom socialförvaltningen och man ser inte någon
ökning i nuläget som är relaterad till Corona-pandemin. Socialförvaltningen
följer utvecklingen och är förberedda för att möta detta inom befintlig
ram/verksamhet.
2. Utökning av antalet kommunala ferieplatser
Beslut: Att utöka antalet kommunala ferietjänster för sommaren 2020.
Status: Klart. Det fortgår en satsning som heter Unga jobb som genomförs
via medel både inom ordinarie ram och Arbetsförmedlningen. Satsningen
omfattar unga inom det kommunala aktivitetsansvaret (unga som varken
arbetar eller studerar) samt unga som tagit studenten/gått ut gymnasiet i vår.
Satsningen innebär möjlighet till en aställning på timme upp till 4 månader
och ett arbete inom regionens verksamheter.
Individerna är inom gruppverksamhet 1 – 2 dagar i veckan för att få
möjlighet till vägledning och stärkande insatser för att kunna ta nästa steg
mot arbete eller studier. 3 dagar i veckan arbetar de på olika arbetsplatser
inom Region Gotland. Särskilda handledare följer upp hur det går för
individen och stödjer på plats vid behov.
Detta projekt pågår till december 2020 och förhoppningar finns om goda
resultat av en känsla av sammanhang för individen samt ge en god erfarenhet
och avstamp vidare mot arbete, praktik eller studier.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Rambudget för vissa investeringsområden
Förslag till beslut till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Uppdraget förlängs och ska redovisas till regionfullmäktige i februari 2021.

Sammanfattning

I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, § 276 gavs
regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta
fram rambudget för vissa investeringsområden. Det här uppdraget utökades av
regionfullmäktige 2020-06-15 § 88 till att se över hela strukturen för
investeringsbudget i regionen.
Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste
åren har ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda,
kapitalkostnadsbudget är fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade
och investeringsplaner är införda. Med anledning av den stora påverkan som
investeringar har för ekonomin och verksamheten är det väsentligt att processen och
besluten hela tiden förbättras.
Under arbetet med att se över processen och strukturen för investeringsbudgeten har
ett flertal förbättringsområden identifierats som skulle kunna göra processen ännu
mer ändamålsenlig. Det handlar om förslag som exempelvis:






Införa ytterligare kategorisering av investeringar
Införa tydliga prioriteringskriterier och rangordning av dessa
Införa krav på behovsbeskrivning och förstudier
Införa ett investeringsråd
Förändra nivån på beslut av investeringsbudget i regionfullmäktige

För att få mesta möjliga effekt av förändringarna behöver dock, innan beslut tas,
förankring ske med samtliga förvaltningar samt att konsekvenser av förslaget
behöver utredas närmare. Tiden för uppdraget föreslås därför förlängas och
redovisas på regionstyrelsens sammanträde i januari och till regionfullmäktige i
februari. Genom att återredovisa uppdraget innan nästa budgetberedning kan vissa
förändringar genomföras redan nästa år. Exempelvis kan anvisningar och mallar
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anpassas så att underlaget för beslut om investeringsbudget är genomfört enligt vad
som kommer att beslutas av regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Det finns ett antal problem i nuvarande process som påverkar olika intressenter.
Beslut om investeringsbudgeten tas i vissa avseenden på en mycket detaljerad
projektnivå av regionfullmäktige. Det innebär att omdisponering mellan projekt
under löpande år är administrativt tungt och tar lång tid, trots att det egentligen följer
intentionen av beslutet. Eftersom utgiften för många investeringsprojekt blir klar i
samband med upphandling av utförare eller entreprenör finns ofta behov av
omdisponering eller tilläggsanslag under löpande år.
Strukturen för beredning av investeringsbudgeten inför beslut är idag inte tydlig. En
del av beredningen sker i dialogmötena, men mycket sker via möten mellan
förvaltning och ekonomidirektör. Beredningen utgår mycket från de enskilda
nämndernas planer, inte utifrån ett helikopterperspektiv. En gemensam strukturerad
lokalförsörjningsprocess med tydlig behovsbeskrivning saknas. Utifrån projektet
Minskade lokalkostnader finns förslag på ett tydligare uppdrag för lokalstrateg och
lokalförsörjningsgrupp som skulle ta fram en sådan behovsbeskrivning och plan.
Många stora investeringsprojekt saknar förstudie. Det saknas också ofta prioritering
av investeringar, ofta är alla investeringar lika prioriterade. Då de ekonomiska
förutsättningarna är begränsade måste en bättre prioritering göras.
Bedömning

De olika förändringsförslag som regionstyrelseförvaltningen tittat på syftar till att
bidra till en större samsyn kring investeringsbehoven i Region Gotland, bättre
möjligheter för regionstyrelsen och regionfullmäktige att ta genomarbetade beslut
samt bättre förutsättningar för verksamheten att ha en enkel process vid förändringar
under löpande år. Nedan beskrivs i korthet de mest väsentliga förslagen som
förvaltningen tittat på, men ytterligare förankring krävs innan skarpa åtgärder kan
presenteras.
Ett förslag för att underlätta prioriteringen av investeringarna är att förtydliga om
investeringen avser en strategisk investering eller en
ersättningsinvestering/reinvestering. Strategiska investeringar är framtidsinriktade
investeringar inom ramen för regionens vision och mål. Om en strategisk investering
inte kan finansieras inom det egna kassaflödet kan den finansieras av
försäljningsintäkter och/ eller upplåning. Exempel på genomförda strategiska
investeringar är kryssningskaj och arenahall. Samtliga investeringsäskanden skulle
sedan ha gemensamma kriterier för prioritering. Exempelvis relativ måluppfyllelse,
tvingade utifrån lagkrav, finansiering, genomförbarhet, resultatpåverkan och tid. Man
behöver i så fall också utarbeta rangordning mellan olika kriterier.
För att få en samlad och gemensam bild av investeringsbehovet så behöver en mall
för behovsbeskrivning tas fram och för att gå vidare med planerade
investeringsprojekt så skulle krav på förstudie kunna införas föra alla investeringar
över 5 mnkr.
För att beredningen av investeringsplanerna tillsammans med förslag till strategisk
plan och budget ska bli mer övergripande så skulle ett investeringsråd på högsta
tjänstemannanivå kunna inrättas. Rådets uppdrag skulle vara att överlämna ett samlat
förslag till 10 årig investeringsplan för politisk beredning och beslut.
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Regionfullmäktige beslutar idag om investeringsbudget på projektnivå, ibland på så
små belopp som 200 tkr trots att den totala investeringsbudgeten uppgår till 500
mnkr. Detta innebär onödig administration och inlåsningseffekt som blir hämmande
för verksamheten då ett belopp exempelvis behöver justeras mellan två närliggande
projekt som inte påverkar den totala investeringsbudgeten för verksamheten eller
genomförandet av projekten. Ett förslag är att beloppen beslutas för en grupp av
investeringar. Exempel på investeringsgrupper skulle kunna vara investeringspotter,
IT-investeringar, övriga investeringar, VA- verksamhet m.fl. Dessa grupper behöver
naturligtvis vara väl kända och till regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget
samt vid varje uppföljning kan en bilaga bifogas med planerade projekt på en lägre
detaljeringsnivå. På så sätt skulle administrationen kunna förenklas men
informationen om projekten behållas.
Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 90

BUN § 90

Alléskolan

BUN 2018/962
BUN AU §80

Barn- och utbildningsnämndens beslut



Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets beslut att
stödja alternativet att riva befintlig byggnad och bygga nytt.
Inriktningsbeslutet att projektera för en om- och tillbyggnad av befintlig
skolbyggnad ändras därmed till att projektera för en nybyggd skola vilket
inkluderar rivning av befintlig byggnad. Även entreprenadform ändras från
att vara utförandeentreprenad till totalentreprenad.

Generalkonsulten (Norconsult AB) har meddelat styrgruppen vid dess möte 202008-18 att svårigheter har uppstått i projekteringen av renovering och tillbyggnad av
Alléskolan i Visby.
Svårigheterna är av sådan allvarlig karaktär att projektledningen tillfälligt avbrutit
projekteringen fr.o.m. v.28.
Projektledningen presenterar två alternativ för fortsatt projektering:
1. Fortsatt projektering för utförandeentreprenad med ökad budget
2. Förändra till projektering för totalentreprenad med bibehållen budget.
Projektledningen rekommenderar att projektering utförs enligt alternativ två.
Utbildningsförvaltningen ställer sig bakom den rekommendationen.
Alléskolans vara är en strategiskt viktig fråga. Det är behov av skola i Visby, inte
minst mot bakgrund av det snabbt växande A 7-området. Alléskolan är också en
central fråga för hur förslaget till ”Framtidens förskola och grundskola” skall kunna
genomföras.
Alléskolan är i dåligt skick sedan många år. Den ligger på en strategiskt viktig plats i
Visby och skola Gotland har mycket svårt att klara sig utan en ny skola i området.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att riva befintlig byggnad och bygga nytt
samt ändra entreprenadform från utförandeentrepenad till totalentreprenad.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 90

Forts BUN §90
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden ställer sig bakom
arbetsutskottets beslut att stödja alternativet att riva befintlig byggnad och bygga nytt.
Inriktningsbeslutet att projektera för en om- och tillbyggnad av befintlig skolbyggnad
ändras därmed till att projektera för en nybyggd skola vilket inkluderar rivning av
befintlig byggnad. Även entreprenadform ändras från att vara utförandeentreprenad
till totalentreprenad.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2018/96
9 september 2020

Torsten Flemming
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Ändrad inriktning Alléskolan
Förslag till beslut



Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets beslut att
stödja alternativet att riva befintlig byggnad och bygga nytt.
Inriktningsbeslutet att projektera för en om- och tillbyggnad av befintlig
skolbyggnad ändras därmed till att projektera för en nybyggd skola vilket
inkluderar rivning av befintlig byggnad. Även entreprenadform ändras från
att vara utförandeentreprenad till totalentreprenad.

Sammanfattning

Generalkonsulten (Norconsult AB) har meddelat styrgruppen vid dess möte 202008-18 att svårigheter har uppstått i projekteringen av renovering och tillbyggnad av
Alléskolan i Visby.
Svårigheterna är av sådan allvarlig karaktär att projektledningen tillfälligt avbrutit
projekteringen fr.o.m. v.28.
Projektledningen presenterar två alternativ för fortsatt projektering:
1. Fortsatt projektering för utförandeentreprenad med ökad budget
2. Förändra till projektering för totalentreprenad med bibehållen budget.
Projektledningen rekommenderar att projektering utförs enligt alternativ två.
Utbildningsförvaltningen ställer sig bakom den rekommendationen.

Bedömning

Alléskolan vara är en strategiskt viktig fråga. Det är behov av skola i Visby, inte minst
mot bakgrund av det snabbt växande A 7-området. Alléskolan är också en central
fråga för hur förslaget till ”Framtidens förskola och grundskola” skall kunna
genomföras.
Alléskolan är i dåligt skick sedan många år. Den ligger på en strategiskt viktig plats i
Visby och skola Gotland har mycket svårt att klara sig utan en ny skola i området.
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Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Not

Exempelvis konsekvensanalys m.m.

Beslutsunderlag
Arbetshandling till styrgruppsmötet 2020-08-18, Alléskolan, om och tillbyggnad projektering

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Revision A

Rolf Andersson
Försörjningschef

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962
22 september 2020

Barn- och utbildningsnämnden

Alléskolan, statusrapport september 2020
Förslag till beslut

•

Att informationen tas emot.

Sammanfattning

En fördjupad förstudie är initierad för renovering och nybyggnation av Alléskolan
enligt Regionfullmäktiges beslut i ärende 16, 2019-06-17.
Som underlag finns den genomförda förstudien utförd av Teknikförvaltningen
(TKF) samt de redogörelser som gjorts avseende pedagogiska vinster, beräknade
behov av grundskolelokaler samt den strategiska lokalplaneringen med strategisk
budget.
Tillsammans med den nystartade Polhemskolan bedömer UAF att med detta förslag
kommer behovet av skollokaler för Visbyområdet att uppfyllas under överskådlig
framtid.
Som underlag finns den förstudie och kostnadsuppskattning som gjordes av
Tengboms arkitektkontor under våren 2019. Totalkostnaden bedömdes då till 82
mnkr. Förstudien gav även svar på vilka möjliga lösningar och placeringar som
detaljplanen tillåter och innefattade då en totalrenovering av den gamla skolan och en
fristående modulbyggnad.
Under projektets gång har det framkommit ett antal kostnadsdrivande faktorer.
BUN har därför begärt tilläggsanslag motsvarande 38 mnkr vilket ger en uppskattad
totalkostnad på 120 mnkr.
De kostnadsdrivande faktorer som identifierats är


Region Gotlands energikrav på nybyggnation som överstiger boverkets
normer. (Ca 40kWh/m2 jämfört med ca 100 kWh/m2 i vår del av riket)



Krav på tillagningskök enligt Regionstyrelseförvaltningens riktlinjer baserat
på elevantal. Detta krav finns inte från Barn- och utbildningsnämnden.
Tidigare har Alléskolan endast haft uppvärmningskök och fått mat från
Wisbygymnasiet



Önskemål från verksamheten att den nya och den gamla byggnaden skall
dockas ihop till en byggnad.
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Som Generalkonsult har Norconsult upphandlats av TN. Uppdraget är att skapa ett
komplett underlag inkl. program- och systemhandlingar så att en anbudsförfrågan
kan publiceras för byggnationen. I uppdraget ingick också att göra en förfinad
kostnadsuppskattning vecka 18 2020.
I förstudien har framkommit svårigheter tekniskt med att hitta lösningar för att
anpassa stommen i befintlig byggnad.
Vid ett extra styrgruppsmöte föreslog projektledningen att projektet avbryts och
istället genomförs som en totalentreprenad som innefattar rivning av befintlig
byggnad och nybyggnation av skolan.
BUN stödjer detta förslag att projektets direktiv ändras till detta.
En ny upphandling har påbörjats enligt detta direktiv och projektet beräknas starta
när och om finansieringen löses.
Uppdraget följer fortfarande den tidplan som redovisats och innebär skolstart i nya
lokaler till höstterminen 2023.
Bakgrund

Alléskolan är geografiskt beläget vid A 7-området. Området växer i snabb takt, idag
tillhör det upptagningsområdet för Gråboskolan. Föräldrar och elever som flyttar till
området kommer att vilja söka Alléskolan som ligger närmare och ”åt rätt håll”.
Gråboskolan har inte plats för alla elever som förväntas flytta till A 7-området och
Terra Novaskolan har inte heller platser för den expansion som förväntas i södra
Visby.
Utöver detta finns också ett behov att utöka antal förskoleplatser för barn med
flerfunktionsnedsättningar. Idag finns avdelningen Heden på Humlegårdsskolan med
fem platser för barn med flerfunktionsnedsättningar, behov finns av ytterligare en
avdelning. Att den avdelningen förläggs till Humlegårdens skola är en fördel då
kompetens hålls samman och lokalerna är redan till viss del anpassade för detta.
Alléskolan startade 1995 som en provisorisk lösning på grund av ökat antal elever i
Visby. Idag består skolan av 10 klassrum och en del biutrymmen. Skolan är i många
avseenden i eftersatt skick. Några biutrymmen går idag inte att nyttja till
skolverksamhet som exempelvis före detta tvättrum och dylikt, detta sedan tiden då
byggnaden var logement.
Skolområdet består också av Humlegårdsskolan där idag årskurserna F-1 har
verksamhet.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll finns det upptaget i strategisk plan och
budget en investering på 82 miljoner kronor. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Lägesrapport

Efter renoveringen kommer skolan att inrymma tolv klassrum, musiksal samt
bibliotek. Arbetsrum för personal, rum för barn- och elevhälsans personal, rum för
specialundervisning, grupprum med mera ryms också. I förslaget ingick också en
nybyggnation av en fristående byggnad med 7 klassrum och 7 grupprum. Den
lösning som föreslogs är en paviljongslösning med full standard för att uppnå kraven
på permanent bygglov och erbjuda en lärmiljö som motsvarar dagens krav på goda
pedagogiska lokaler.
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Då Region Gotlands energikrav under 2020 inte tillåter den först föreslagna
paviljongslösningen planeras istället för ett platsbyggt hus som uppfyller dessa krav.
Ett rumsfunktionsprogram har utarbetats av medarbetare, skolledning och
tillsammans med Tekniska Förvaltningens projektkontor. Generalkonsulten har
genomfört workshops med verksamheten och med projektkontoret.
Som tillkommande uppdrag skall även en trafiklösning finnas med i
kostnadsindikationen vecka 018. Generalkonsulten har också fått i uppdrag att göra
en jämförelse om tillagningskök och uppvärmningskök avseende utrustning, kostnad
och utrymmeskrav.
Under förstudien har det framkommit ett antal tekniska hinder mot att fullfölja
projektet.
Projekteringsarbetet är nu stoppat pga. ökad arbetsmängd och osäkert resultat.
Orsaken är svårigheter att tekniskt hitta lösningar för att anpassa stomme i befintlig
byggnad. Det är problem med övergången mellan ny och befintlig byggnad vad gäller
installationer (framförallt ventilation). Konstruktion i befintlig byggnad tillåter heller
inte för många förändringar, exempelvis håltagningar och rivning av bärande väggar.
Detta i kombination med att kraft från ny takkonstruktion delvis ska tas upp i
befintlig byggnad försvårar uppdraget och innebär att många utredningar och
beräkningar behöver utföras. Beräkningar, utredningar och provtagningar har visat
att konstruktionen i befintlig byggnad redan i dag är optimalt utnyttjad vilket
försvårar konstruktionsberäkningar och även förändringar i konstruktionen.
Exempelvis kan ingen håltagning göras nära hjärtväggarna. Det finns inte utrymme
för konstruktören att göra antaganden då konstruktionen inte har några extra
marginaler. För varje specifik håltagning i hjärtväggarna behöver konstruktören noga
räkna på hållfastheten och stabiliteten. Det resulterar även i att arkitekten behöver
flytta dörrar i flera plan för att dessa ska linjera ovanför varandra, detta ger sedan
följdverkningar för flera andra projektörer.
Övriga utredningar i projekteringen:

Även tillkommande utredningar som från början inte fanns med i Norconsults
uppdrag, såsom uthyrning av lokaler, utvändig trafiklösning, mottagningskök kontra
tillagningskök, m.m. har orsakat mer arbete. Projektet har även tagit kostnader för
externa konsulter för geotekniska undersökningar av marken och undersökningar av
armering och betong i befintlig byggnad vilket är tillkommande kostnader.
Projekteringen är tillfälligt avbruten då projektledningen är oroad för budget och för
att konstruktionen av befintlig byggnad komplicerar projekteringen och även
utförandet i byggskedet. Norconsult AB har fått information om att inte utföra några
arbeten fr.o.m. v.28 och fram till att nytt besked levereras till dem.
Projektledningen föreslår att med bibehållen budget förändra uppdraget till
projektering av nybyggnad med totalentreprenad och att befintlig byggnad rivs.
Tidplan: Upphandling ca 2 månader, projektering ca 3 månader. Planerad byggtid
och inflyttning oförändrad (färdig skola ht 2023). Detta förutsätter beslut omgående.
Ekonomi projektering: Klarar bedömd budget på 10,5-11 mnkr.

Negativt:

· Avbryta kontrakt med konsultteamet och göra ny upphandling av konsulter för
projektering av totalentreprenad.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962

· Delar av upparbetade kostnader, d.v.s. vissa framtagna handlingar nyttjas inte.
Positivt:

· En ny byggnad ger en friare placering på tomten.
· Entreprenören kan själv välja stomsystem vid totalentreprenad. Detta gör att dem
kan jobba med sina egna inarbetade system.
· Enbart nybyggnad, d.v.s. ett enda byggsätt för hela entreprenaden vilket ger en mer
rationell produktion.
· Nybyggnad är positivt för drift, underhåll samt energiförbrukning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-15

Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets beslut att stödja
alternativet att riva befintlig byggnad och bygga nytt. Inriktningsbeslutet att
projektera för en om- och tillbyggnad av befintlig skolbyggnad ändras därmed till
att projektera för en nybyggd skola vilket inkluderar rivning av befintlig byggnad.
Även entreprenadform ändras från att vara utförandeentreprenad till
totalentreprenad.
Beslutsunderlag
Skrivelse, Skol- och särskolelokaler för Barn- och utbildningsnämnden 2019-2024.
Projektdirektiv ”Alléskolan om- och tillbyggnad/projektering”
Verksamhetens önskemål och behov av lokaler ”Alléskolan sambandsbild RFP”
Protokollsutdrag BUN 20-09-15 § 90.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Visby Pjäsen 14
ALLÈSKOLAN
Om- och tillbyggnad

Revisionshistorik: (Rev A 2019-10-02)
Förhandskopia 2019-10-02/AME

Visby 2019-xx-xx
Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Sid. 1 (60)

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 2 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Exempel/Instruktion
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Anges endast om särskilda krav finns!
Standard är ifyllt
Anges endast om särskilda krav finns!
Standard är ifyllt

Rumsarea:
Anges endast om särskilda
krav finns!

Anges endast om särskilda krav finns!
Standard är ifyllt
Anges endast om särskilda krav finns!
Standard är ifyllt

Fast inredning och övrig information:

Ange önskemål om fast inredning, whiteboard mm
Ange ev. önskemål om placering t. ex i anslutning till xxx

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Ange
personantal

Övrigt VVS:
Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
Anges ev. önskemål
Enligt standard
Enligt standard

Anges ev. önskemål
Enligt standard
Anges ev. önskemål
Anges ev. önskemål

1. Först ligger blad för skolverksamhetens lokaler i bokstavsordning,
sedan förslag/exempel på kökslokaler (beroende på vilken typ av kök som
det ska projekteras för.) Matsal/samlingsrum ligger i skolverksamheten.
Sist finns teknikrum och dyl.
2. Fyll först och främst i grönmarkerade rutor
3. Blå text är inklippt från text angivet i lokalprogrammet
4. Röd text exempel som kommer från RFP i Polhemsskolan för likande lokal

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 3 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Allmänna synpunkter
(Text från lokalprogram. Text gällande lös inredning är gråmarkerad,- ingår inte i investeringsprojektet)

 Trevlig grundtanke på Polhemsskolan med flexibla möjligheter i klassrummet.
Det bör finnas en likadan(?) sittplats till varje elev.
 Saknas utrymmen utanför klassrummet i form av grupprum alt avdelning i klassrummet. Hellre fler
mindre grupprum (ca 4 elever) än ett stort. Gärna ett grupprum knutet till varje klassrum.
 Bra med grupprum - snabba tillhåll - med ingång från korridor för att kunna ta snabba spontana
samtal.
 Viktigt med transparens i grupprum.
 Dagens klassrum är väldigt långsmala - tänk på placering av tavla, form på rum. Kombination av
traditionella möbler och annan typ av samling /möbler är intressant.
 Bra på Polhem med inget fram eller bak i klassrummet - ww på flera väggar.
 Viktigt att få till flödet in och ut ur skolan med upphängning av kläder och skor, hur ser entrén ut
och elevernas egna platser och tillräckligt med torkskåp. Framförallt för de små eleverna. Även
viktigt med flödet till rätt plan/plats i skolan. Kommunikationen mycket viktigt i skolan. Intressant
med varsitt klassrum men gemensamma utrymmen där man tex kan samla elever och se på film
mm Fundera över planlösning/lokaler per stadie.
 Gillar tanken på trappan med matta från Polhemsskolan.
 Tänk på flexibla möbler så det är lätt att möblera om.
 Viktigt med golvyta speciellt för de yngre barnen.
 Skola och fritids behöver samutnyttja lokaler men vore bra med några egna lokaler för fritids så
projekt mm kan lämnas kvar från dag till dag.
 Fritid hjärta - start och stop fritids - där du börjar och slutar fritids med kök.
 Behövs även grupprum för tex modersmålsundervisning.
 Skolsköterska och kurator önskar lokaler bredvid varandra med gemensamt väntrum och toalett.
Kan med fördel ligga lite mer avskilt? men även lättillgängligt.
 F-1? gärna i markplan för att slippa trappor?? För F behövs fler handfat än toaletter - fundera på
utformning av toalettutrymme.
 Uppdelning mellan husen? F-2 och 3-6? Tänk på att åk 1-3 använder samma litteratur/material, bör
finnas i närheten av varandra. Gärna hopbyggda byggnader.

Utemiljö (Text från lokalprogram)




















Utemiljö - en plats där man ska känna sig trygg, dvs inga gömda skrymslen.
Hänga-ställen för framför allt sexorna som är betydligt äldre än de andra eleverna.
Sandlåda - inbjudande och väl tilltagen för de yngre barnen.
Någon klättermöjlighet för de yngre.
Aktivitetspark/bana/hinderbana motorikbana inte så statisk - möjlighet att förändra banan? Vad gör
elever idag?
Det behövs ordentlig bod/bodar för förvaring - gärna fler bodar för att fördela eleverna och undvika
kö. En del med tillgång till ljud önskas.
Möjlighet att dela av för olika åldrar, eller lösa det med muntliga avgränsningar?
Ges förutsättningar för att spela fotboll, basket, innebandy mm.
Uteklassrum med tak önskas.
Grillplats för Fritids.
Flera olika mindre delar för att dela upp eleverna tex kingplan, trädgårdsschack, trädgårdsfia mm.
Utrymme för käpphästbana - populärt.
Kompisgungor + några vanliga gärna på flera olika ställen.
Hänga-knäveck-räck. Bollplank.
Någon mer rejäl klätterställning saknas idag både för yngre och äldre barn.
Viktigt med en kulle någonstans!
Mycket viktigt med bra belysning!
Idag många björkar på skolgården, ta bort pga. allergi. Kan träden ersättas med allergivänlig
växtlighet?
Christian Muttoni TKF - kolla info från elever till aktivitetspark
Angränsad cykelparkering så eleverna inte cyklar in på gården och inte krockar med hämta/lämna.

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Personantal
Personal skola
Personal kök
Elever förskoleklass
Elever lågstadieklass
Elever mellanstadieklass
Övrig personal

Sid. 4 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Antal
45
2-3
50
150
150
5

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 5 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Aktivitetsrum, förskoleklass
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

55

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Kombineras med undervisningsrum bild+teknik+NO (Gäller det samtliga aktivitetsrum?)

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

25

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 6 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Aktivitetsrum, lågstadiet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

55

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

25

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 7 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Aktivitetsrum, mellanstadiet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

55

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

25

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 8 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Arbetsrum, pedagogisk personal
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Totalt ca 20st flexibla arbetsplatser uppdelat i minst 3 rum, F, 1-3, 4-6 och uppdelat i de olika
husen.
Ev. ett rum med ett konferensrum i mitten och arbetsplatser längs väggarna så du enkelt kan
vända dig mellan.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

7

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
El-uttag i list, 6st per arbetsplats
-

-

Nätverksuttag i list, 1st per arbetsplats

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 9 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Arbetsrum, resurspersonal
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Gemensamt arbetsrum för speciallärare samt resurslärare (Eller ska det stå gemensamt
samtalsrum?)

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

?

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
El-uttag i list, 6st per arbetsplats
-

-

Nätverksuttag i list, 1st per arbetsplats

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 10 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsnummer:

Rumsarea:

15-20

Arbetsrum/samtalsrum,
speciallärare/specialpedagog
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Gemensamt arbetsrum för speciallärare samt specialpedagog.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

2-4

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
El-uttag i list, 6st per arbetsplats
-

Nätverksuttag i list, 1st per arbetsplats

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 11 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Bibliotek
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

40-50

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Utrymme för bokhyllor samt läshörnor/ bokprat/ undervisning i grupp. Se Gråbobiblioteket för
inspiration.
Utrymme för scentrappa behövs.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

25-30

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 12 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Fritidsverksamhet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard

Uppvikt plastmatta

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Rekreation - kök, vattenlek, mm.
Förvaringsutrymme
Högskåp i lokalerna
I anslutning till ett aktivitetsrum
Se Polhemskolans fritids åk 1-3. (rum 120, 140, 141)

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 13 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Förråd, materialrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

30-40

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Målad yta

Fast inredning och övrig information:

Sparringsystem med hyllor längs samtliga väggar, djup 400 mm.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

?

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
2st dubbla vid golv
-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 14 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Grupprum, Förskoleklass
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

10

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Wallrite Whiteboard längs en vägg

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

2-6

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 15 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Grupprum, lågstadiet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Wallrite Whiteboard längs en vägg

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 16 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Grupprum, mellanstadiet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Wallrite Whiteboard längs en vägg

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 17 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kapprum, förskoleklass
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Klinker alternativt plastmatta

Klinker alternativt plastmatta

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Torkskåp?

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 18 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kapprum, lågstadiet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Klinker alternativt plastmatta

Klinker alternativt plastmatta

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 19 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kapprum, mellanstadiet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Klinker alternativt plastmatta

Klinker alternativt plastmatta

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 20 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kontor Specialpedagog
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
El-uttag i list, 6st per arbetsplats
-

Nätverksuttag i list, 1st per arbetsplats

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 21 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kopieringsrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Rum för kopiator samt förråd av kontorsmaterial med dokumentskåp mm.
Tänk på placering för att undvika störningsmoment.
Bör även finnas kopieringsmöjligheter på varje våning – lättillgängligt.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 22 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kurator
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
El-uttag i list, 6st per arbetsplats

Nätverksuttag i list, 1st per arbetsplats

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 23 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Matsal/Samlingssal
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard

Uppvikt plastmatta alternativ
målad träsockel

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Se Västerhejdes matsal för referens.
Kombineras med samlingslokal? Behov av handfat/tvättrännor i entrén till matsalen. Se över
flödet i matsalen det behövs två linor där du kan ta mat från två håll, dvs fyra "köer"?
Viktigast att få till flödet så inte matsalen blir en flaskhals. Avdelningar/avgränsningar i
matsalen så man får känslan av rum i rummet. Tänk på placering av tex sittplatser och
diskinlämning så inte eleverna blir störda av disklämning.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Golvbrunn vid servering?

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 24 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Personalrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta
Stänkskydd av kakel över bänkinredning

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Köksuppställning: se uppställningsritning Polhemskolan.
Placerat så det blir tillgängligt för personal på alla stadier i båda husen. Lättillgängligt för
personalen.
WC i anslutning till personalrummet

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Vattenanslutning och inkoppling av diskmaskin
Vattenanslutning för inkoppling av kaffebryggare?
Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
1st dubbelt uttag per 2 meter, vid golv

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 25 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Samtalsrum, special och resurs
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Gemensamt arbetsrum för speciallärare samt resurslärare

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 26 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Samtalsrum/mötesrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 27 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Skolledning/expedition
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

5 personer. Öppet kontorslandskap?
Utrymme för enskilda samtal, utrymme för telefonsamtal.
Skoladministratören behöver ett eget arbetsrum. Behöver finnas samtalsrum för tex rektor i
anslutning till arbetsplatserna.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

5

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
El-uttag i list, 6st per arbetsplats

?

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 28 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Skolhälsovård: Skolsköterska
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard

Uppvikt plastmatta

Målad yta
Stänkskydd av kakel över bänkinredning

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Bänkinredning:
Diskbänk 1200mm
Medicinkyl
Låsbara överskåp

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
1st dubbeluttag per 2 meter, vid golv

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 29 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Skolhälsovård: Väntrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 30 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Skolhälsovård: RWC
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Våtrumsgolv

Våtrumsgolv

Kakel alternativt
Målad yta + stänkskydd vid tvättställ

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 31 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Studio
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

En studio med både schemalagda elever samt drop-in för elever som känner att de behöver
gå ifrån. Bemannar studion. Centralt placerad i närheten av biblioteket. En studio för låg och
en för mellan.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 32 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Städrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard

Uppvikt plastmatta

Kakel alternativt
Målad yta + stänkskydd vid utslagsback

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

Laddning städmaskin?

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 33 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Undervisningsrum, förskoleklass
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

55

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Wallrite Whiteboard längs två väggar
Diskbänk med under- och överskåp
2 st undervisningsrum förskoleklass. I Närheten av grupprum samt aktivitetsrum.
Apple TV enligt uppställningsritning Polhemskolan.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

25-30

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
1st dubbeluttag per 2 meter

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 34 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Undervisningsrum, lågstadiet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

55

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Wallrite Whiteboard längs två väggar
Diskbänk med under- och överskåp
6 st undervisningsrum. I Närheten av grupprum (6 st) samt aktivitetsrum (1st).
Apple TV enligt uppställningsritning Polhemskolan.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

25-30

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
1st dubbeluttag per 2 meter

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 35 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Undervisningsrum, mellanstadiet
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

55

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Wallrite Whiteboard längs två väggar
Diskbänk med under- och överskåp
6 st undervisningsrum. I Närheten av grupprum (6 st) samt aktivitetsrum (1st).
Apple TV enligt uppställningsritning Polhemskolan.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

25-30

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
1st dubbeluttag per 2 meter

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 36 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Undervisningsrum, bild och teknik
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard

Rumsarea:

55

Uppvikt plastmatta

Målad yta
Stänkskydd av kakel över bänkinredning

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Gemensamt F-6. Kombineras med aktivitetsrum.
Bänkinredning, 2 st diskbänkar
Wallrite Whiteboard längs en vägg.
Sparringhyllor för att torka bilder, lera mm.
Apple TV enligt uppställningsritning Polhemskolan.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

25-30

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
1st dubbeluttag per 2 meter

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 37 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Undervisningsrum, musik
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

70

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Gemensamt F-6. Gärna i anslutning till samlingssalen, bör ligga i markplan så det är lätt att
flytta instrument mm mellan salarna och in och ut i byggnaden. Behöver finnas flera små
grupprum i anslutning där du kan öva olika instrument i de olika rummen. Tex trumset i ett
rum, gitarr i ett rum, mm. Behövs även vara mycket utrymme i salen. Ljudande verksamhet tänk på placering. Det behövs många uttag ca 25 st i vägglist i ca bordshöjd, Ska kunna
koppla in 15 keyboards och förstärkare samtidigt.
Wallrite Whiteboard längs 1-2 vägg/ar.
Apple TV enligt uppställningsritning Polhemskolan.
Förråd i anslutning till musikrum för förvaring av instrument.
Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

15-20

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 38 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Undervisningsrum, resurs
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

15-20

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Wallrite Whiteboard längs 1 vägg.
2-3 st Undervisningsrum, resurs

Ett rum per stadie (F, 1-3, 4-6)

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

4-6

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
1st dubbeluttag per 2 meter

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 39 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Vaktmästeri
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Rumsarea:

15-20m2

Målad träsockel enligt standard

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Kontor+ verkstad 15-20 m2. Kan vara i källaren.
Ventilation för att kunna måla i rummet. El-uttag för att kunna använda eldrivna verktyg.
Sparringhyllor. Arbetsbänk, bänkinredning.
Hyllor för virke mm?

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

1-2

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 40 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Vilrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Golvmatta enligt standard

Målad träsockel enligt standard

Kakel

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Enligt standard.

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 41 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

WC
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Våtrumsgolv

Våtrumsgolv

Kakel alternativt
Målad yta + stänkskydd vid tvättställ

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

WC-inredning enligt standard

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 42 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

RWC
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Våtrumsgolv

Våtrumsgolv

Kakel alternativt
Målad yta + stänkskydd vid tvättställ

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

RWC-inredning enligt standard

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Enligt standard
Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 43 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök (Tillagning eller mottagning)
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kakel

Ljudabsorbenter, hygienplattor

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 44 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Avfallsrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Betong

-

Målad yta

Målad yta

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 45 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Diskrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kakel

Ljudabsorbenter, hygienplattor

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 46 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Förråd typ 1
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kakel

Målad yta

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 47 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Förråd typ 2
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kakel

Målad yta

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

-

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 48 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Frysrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Frysrumselement

Frysrumselement

Frysrumselement

Frysrumselement

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 49 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Kylrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kylrumselement

Kylrumselement

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 50 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Kontor
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Målad

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard
El-uttag i list, Xst per arbetsplats
-

Nätverksuttag i list, 1st per arbetsplats

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 51 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Lastintag
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kakel

Ljudabsorbenter, hygienplattor

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 52 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Personalomklädning
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard

Uppvikt plastmatta

Målad yta

Ljudabsorbenter enligt norm för aktuell
rumstyp

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 53 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Renseri
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kakel

Ljudabsorbenter, hygienplattor

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 54 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Städ
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kakel

Målad yta

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 55 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Kök: Vagnhall
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Massagolv alt klinker

Massagolv alt klinker

Kakel

Ljudabsorbenter, hygienplattor

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 56 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Aggregatrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard/
Målad betong

Uppvikt plastmatta/
Målad

Målad yta

Målad yta

Fast inredning och övrig information:

Enligt standard

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 57 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Elrum
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard/
Målad betong

Uppvikt plastmatta/
Målad

Målad yta

Målad yta

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Enligt standard

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 58 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Rumsarea:

Undercentral
Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Plastmatta enligt standard/
Målad betong

Uppvikt plastmatta/
Målad

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 59 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Rumsarea:

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sid. 60 (60)

Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Rumsbeteckning:

Rumsnummer:

Golv:

Socklar:

Vägg:

Tak:

Rumsarea:

Fast inredning och övrig information:

Avlopp:

VV:

KV:

Tryckluft:

Kyla:

Rumsreglering:

Luftflöde forcering

Luftflöde grund:

Ljud till lokal:

Luftfuktighet:

Spec.larm::

Antal personer:

Dim. belysning:

Dim. maskinvärme:

Övrigt VVS:

Allmän belysning:

Punktbelysning:

Uttag 230V allm. kraft

Uttag 230V data:

Uttag 400 V:

Övrigt EL:

Telefon:

Data:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 100

HSN § 100

Statusrapport projekt Nya Akuten

HSN 2018/163
HSN-AU § 118

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner statusrapporten för projektet Nya
Akuten och skickar den vidare till regionstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag från regionfullmäktige
att inför varje budgetberedning och budgetavstämning inkomma med statusuppdatering av projektet Nya Akuten.
Efter avslutat program- och systemhandling var kostnadskalkylen för Nya Akuten på
175 miljoner. Beslutad budget var 117 miljoner. Beslutet att Nya Akuten skulle
genomföras med möjlighet till påbyggnad med våningsplan 4-6 gav ekonomisk
påverkan genom försvårad byggkonstruktion och totalt längre produktionstid för hus
13. Systemhandlingens resultat genererade att hälso- och sjukvårdsnämnden
efterfrågade en utredning gällande om det var rätt investering att förbereda för
påbyggnad alternativt om det är mer kostnadseffektivt att bygga hela hus 13.
Nämnden efterfrågade även uppdaterad tidsplan samt vilka åtgärder som är möjliga
för att underlätta på nuvarande akutmottagning.
Svaret på utredningen blev att hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tillsammans med
projektorganisationen för projektet förordade att bygga hela det nya hus 13 på en
gång, istället för att dela upp byggnationen. Det hade såväl tidsmässiga som
ekonomiska fördelar, jämfört med att bygga i två etapper. Att bygga hus 13 som ett
projekt beräknades ta cirka 7 år från beslut och med en kostnadsindikation på 450500 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020-06-16 § 89 att stoppa projektet Nya
akuten i nuvarande form och inte begära ytterligare investeringsmedel för hela hus 13
av regionfullmäktige. Detta till stor del beroende på den osäkerhet som fortfarande
finns kring ytterligare behov i framförallt behandlingsbyggnaden.
Behoven för akutmottagningen är även fortsatt en till- och ombyggnation för att
komma till rätta med problemen kring integritet, säkerhet och arbetsmiljö med mera.
Förvaltningen anser också att det redan i dagsläget finns ett reellt behov av utökade
och anpassade lokaler för framförallt högteknologisk vård gällande bland annat
operation/IVA enligt tidigare genomförd förstudie. Behovsanalys har även
genomförts för lokaler för hemtagning av PCI-verksamhet. Sammantaget ger detta
att det i dagsläget finns ett stor behov av utökade lokaler.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 100

I samband med avbrytandet av projekt Nya Akuten i dess nuvarande form fick
förvaltningen i uppdrag:
• att mot bakgrunden av sjukvårdens uppdrag på Gotland göra en förstudie av de
berörda verksamheterna i hus 23 (behandlingsbyggnaden) med inriktning; framtida
funktion, flöden och lokalbehov. Förvaltningen återkommer till nämnden i oktober
med förslag på innehåll och omfattning av förstudien, samt tidsplan. I förstudien ska
möjliggörande av lokaler för PCI-verksamhet och nya lokaler för akutmottagningen
vara prioriterade i ett tidigt skede.
• att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler. De kostnader och de
förflyttningar av verksamheter som krävs ska redovisas till hälso- och
sjukvårdsnämnden och till budgetberedningen 2020. Målsättningen ska vara att
utökningen av akutmottagningens lokaler kan tas i bruk i juni 2021.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att projektet Nya Akuten enligt beslut är avslutat och
att de problem som behöver åtgärdas på nuvarande akutmottagning kvarstår.
Investeringsmedel för att möjliggöra en utökning av lokaler för akutmottagningen i
en mer långsiktig tillfällig lösning redovisas i Strategisk plan och budget 2021.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU 118
Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner statusrapporten för projektet Nya
Akuten och skickar den vidare till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2020
HSN § 101 daterad 30 september 2019
HSN-AU § 143 daterad 20 november 2019
HSN § 38 daterad 18 mars 2020
HSN § 89 daterad 16 juni 2020
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/163
18 augusti 2020

Yvonne Skovshoved
ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Statusrapport projekt Nya Akuten
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner statusrapporten för projektet Nya
Akuten och skickar den vidare till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag från Regionfullmäktige
att inför varje budgetberedning och budgetavstämning inkomma med statusuppdatering av projektet Nya Akuten.
Efter avslutat program- och systemhandling var kostnadskalkylen för Nya Akuten på
175 miljoner. Beslutad budget var 117 miljoner. Beslutet att Nya Akuten skulle
genomföras med möjlighet till påbyggnad med våningsplan 4-6 gav ekonomisk
påverkan genom försvårad byggkonstruktion och totalt längre produktionstid för hus
13. Systemhandlingens resultat genererade att hälso- och sjukvårdsnämnden
efterfrågade en utredning gällande om det var rätt investering att förbereda för
påbyggnad alternativt om det är mer kostnadseffektivt att bygga hela hus 13.
Nämnden efterfrågade även uppdaterad tidsplan samt vilka åtgärder som är möjliga
för att underlätta på nuvarande akutmottagning.
Svaret på utredningen blev att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tillsammans med
projektorganisationen för projektet förordade att bygga hela det nya hus 13 på en
gång, istället för att dela upp byggnationen. Det hade såväl tidsmässiga som
ekonomiska fördelar, jämfört med att bygga i två etapper. Att bygga hus 13 som ett
projekt beräknades ta cirka 7 år från beslut och med en kostnadsindikation på 450500 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020-06-16 § 89 att stoppa projektet Nya
akuten i nuvarande form och inte begära ytterligare investeringsmedel för hela hus 13
av Regionfullmäktige. Detta till stor del beroende på den osäkerhet som fortfarande
finns kring ytterligare behov i framförallt behandlingsbyggnaden.
Behoven för akutmottagningen är även fortsatt en till- och ombyggnation för att
komma till rätta med problemen kring integritet, säkerhet och arbetsmiljö med mera.
Förvaltningen anser också att det redan i dagsläget finns ett reellt behov av utökade
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Region Gotland
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/163

och anpassade lokaler för framförallt högteknologisk vård gällande bland annat
operation/IVA enligt tidigare genomförd förstudie. Behovsanalys har även
genomförts för lokaler för hemtagning av PCI-verksamhet. Sammantaget ger detta
att det i dagsläget finns ett stor behov av utökade lokaler.
I samband med avbrytandet av projekt Nya Akuten i dess nuvarande form fick
förvaltningen i uppdrag:


att mot bakgrunden av sjukvårdens uppdrag på Gotland göra en förstudie av
de berörda verksamheterna i hus 23 (behandlingsbyggnaden) med inriktning;
framtida funktion, flöden och lokalbehov. Förvaltningen återkommer till
nämnden i oktober med förslag på innehåll och omfattning av förstudien,
samt tidsplan. I förstudien ska möjliggörande av lokaler för PCI-verksamhet
och nya lokaler för akutmottagningen vara prioriterade i ett tidigt skede.



att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler. De kostnader
och de förflyttningar av verksamheter som krävs ska redovisas till hälso- och
sjukvårdsnämnden och till budgetberedningen 2020. Målsättningen ska vara
att utökningen av akutmottagningens lokaler kan tas i bruk i juni 2021.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är således att projektet Nya Akuten enligt beslut är
avslutat och att de problem som behöver åtgärdas på nuvarande akutmottagning
kvarstår. Investeringsmedel för att möjliggöra en utökning av lokaler för
akutmottagningen i en mer långsiktig tillfällig lösning redovisas i Strategisk plan och
budget 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2020
HSN § 101 daterad 30 september 2019
HSN- au § 143 daterad 20 november 2019
HSN § 38 daterad 18 mars 2020
HSN § 89 daterad 16 juni 2020
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 118

SON § 118

Statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten för särskilt boende
Korpen

SON 2020/248
SON/AU § 81

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen och skickar den vidare till
regionfullmäktige inför budgetavstämningen i oktober.

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 281, att socialnämnden löpande, vid
budgetberedning och budgetavstämning under de år som byggandet av nytt
korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten.
Första spadtaget för byggnationen av nytt korttidsboende på Korpen sker 17
september.
Socialförvaltningen har flyttat över 2 miljoner kronor från socialnämndens
investeringsmedel för välfärdsteknologi till tekniska förvaltningen att användas till
byggnationen. Det behöver byggas in olika tekniska lösningar med anledning av
digitaliseringen.
Socialdirektören berättar att det är en bra dialog med tekniska förvaltningen
angående frågor som kyla, solenergi och andra intressanta lösningar för
byggnationen.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Skickas till
Regionfullmäktige
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/955
13 september 2020

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Delrapport Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


godkänna delrapporten för Region Gotlands effektiviseringsprogram

Sammanfattning

För att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi i Region Gotland drivs ett
effektiviseringsprogram med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och
stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Den aktuella delrapporten visar att samtliga projekt identifierat viktiga åtgärder för
fortsatt utveckling. Tydligt framgår att regionen genom åtgärderna ges god potential
till sänka kostnadsnivåer framåt.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att effektiviseringsprogrammet och dess ingående
projekt har god potential att förflytta Region Gotland i en riktning i linje med
programmets mål och ambitioner.
Avgörande är att samtliga nämnder och förvaltningar tar del av de lärdomar och
förslag som presenteras och säkerställer egna aktiviteter och åtgärder för att hämta
hem möjliga effekter i den egna verksamheten.
Beslutsunderlag

Rapport Effektiviseringsprogrammet, delrapport till budgetberedningen
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Samtliga förvaltningar
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

RAPPORT

Effektiviseringsp
rogrammet
Delrapport till budgetberedningen
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2020-09-22
Ärendenr RS 2019/955
Version [1.0]

Effektiviseringsprogrammet
Innehåll
1
2

Effektiviseringsprogrammet .................................................................................2
Status i projekten .................................................................................................2
1.1

Effektivisera och minska regionens lokalkostnader .................................................................2

1.2

Strategisk hållbar bemanning ...............................................................................................3

1.3

Sänkning av inköpskostnader ...............................................................................................3

1.4

Sänkning av IT-kostnader ....................................................................................................4

1.5

Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet ...............................................................5

1.6

Utredning framtidens skolorganisation ..................................................................................5

1.7

Förändrad samhällsbyggnadsprocess ....................................................................................6

3

Ekonomisk potential .............................................................................................6

4

Effekthemtagning .................................................................................................7

5

Fortsatt arbete ......................................................................................................8

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
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Effektiviseringsprogrammet

1 Effektiviseringsprogrammet
Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt med
den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter arbetar
tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt skapas en grund
för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och
stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika suboptimeringar och
hitta samordningsvinster.
Programmet omfattade från start sju projekt med egna direktiv och planer:
 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
 Strategisk hållbar bemanningsplan
 Sänkning av inköpskostnader
 Sänkning av IT-kostnader
 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
 Utredning framtidens skolorganisation
 Förändrad samhällsbyggnadsprocess
Sedan start har två av projekten slutrapporterats (lokaler och IT) och arbetet drivs nu
vidare i ordinarie linje.
De rapporter och delrapporter som lämnas inom ramen för projekten nyttjas nu som
underlag i fortsatt dialog och verksamhetsutveckling för såväl politiska grupper som
tjänstemannaforum.

2 Status i projekten
1.1

Effektivisera och minska regionens lokalkostnader

Projektet som slutrapporterades i maj gav en översikt beskrivning av områden inom vilka
region Gotland bör fördjupa sig för att sänka lokalkostnaderna. Områdena kan
sammanfattas i; säkerställa implementering och efterlevnad av beslutade strategier, policys
och riktlinjer, utveckla den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen, ta fram
lokalförsörjningsplaner per förvaltning och övergripande, fortsatt
utbudsförändring/utbudsminskning, kalkyler vid om- och nybyggnation, behov och
kostnader rörande kontorsarbetsplatser samt nyckeltalsstyrning.

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2020-09-22

Under våren har regionens lokalförsörjningsstrategstjänst varit vakant men rekrytering är
slutförd och från första september finns en ny medarbetare på plats på tjänsten.
Dialog har förts i koncernledningsgruppen kring hur fortsatt utvecklings- och
effektiviseringsarbete kan genomföras på bästa sätt och bedömningen är att de åtgärder
som föreslås i projektrapporten är avgörande för framgång. Gruppen arbetar aktivt för att
stötta lokalförsörjningsgruppen och det viktiga arbete som lokalförsörjningsstrategen skall
driva framåt.
Under perioden har också ett samarbete inletts med två studenter från Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH, för att forma ramarna för en fastighetsstrategi. Samarbetet fortsätter nu
under ledning av lokalförsörjningsstrategen.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Effektiviseringsprogrammet

Region Gotlands lokalkostnader uppgår idag till ca 580 mnkr per år. En minskning med
1% skulle motsvara 5,8 mnkr per år.
1.2

Strategisk hållbar bemanning

Projektet syftar till en förbättrad bemanningsplanering i regionen som i sin tur kan leda till
en rad olika effekter så som ökad brukarnöjdhet, ökad medarbetarnöjdhet, ökad kvalitet i
bemanningsarbetet och en ökad digitalisering av bemanningsarbetet. Genom att ta fram en
bemanningshandbok, nya arbetssätt, verktyg, modeller och samlad kompetens avser
projektet hitta nyttoeffekter gällande tid och resurser.
Projektet arbetar med verksamhetsnära piloter som till del förändrats och bytts ut för att
anpassa till läget på grund av Coronautbrottet. Under rådande omständigheter har strategin
för projektet justerats och tidplanen förlängts för att möjliggöra måluppfyllelse.
Projektarbetet har inletts med att dra lärdom av andra kommuner och regioners
bemanningshandböcker och sedan, tillsammans med arbetsgrupperna och de aktiva
piloterna, agilt bygga en bemanningshandbok som passar Region Gotland. Handboken
finns framme i en första version och bearbetas nu i de olika verksamheterna. Fördjupning
kommer också att ske i fokusgrupper, genomgång i samtliga förvaltningsledningsgrupper
samt tillsammans med HR-chefer och ekonomichefer.
Projektet visar hittills att arbetet kring bemanning är avgörande för framtida kvalitet i
verksamheten. Att bemanna med rätt person, på rätt plats och i rätt tid ger en högre
kvalitet för dem vi är till för och i förlängningen absolut också en förbättrad ekonomi. Ett
väldigt viktigt arbete som till stor del stärks av projektets arbete med
bemanningshandboken men som också kommer att kräva ett långsiktigt
kulturförändringsarbete i samtliga verksamheter.
För att bedöma möjliga effekter har en nyttoberäkning påbörjats enligt regionens
gemensamma modell. Projektet ger ständigt nya insikter till beräkningen vilket gör att den
utvecklas efter hand. Redan idag kan konstateras att den samlade nyttan kommer att kunna
bli väldigt stor om kraftsamlande insatser också görs för att säkra genomförandet. Resurser
till ledning, styrning och stöd i arbetet framåt blir avgörande för framgång och
beräkningarna visar att dessa insatser väl betalar sig med de effekter som bedöms möjliga
att nå.
Region Gotlands samlade personalkostnad per år är 3,9 miljarder. Kan denna kostnad
minskas med 1% ger det därmed 39 miljoner kronor per år.
Slutrapport för projektet kommer att presenteras i slutet av 2020.
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1.3

Sänkning av inköpskostnader

Detta projekt syftar till att föreslå åtgärder för att öka avtalstroheten, få en mer enhetlig
hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna.
Inköp är ett strategiskt verktyg för att bidra till en hållbar utveckling och en välfärd i balans.
Ett effektivt inköpsarbete kommer såväl slutanvändare som externa intressenter i form av
näringsliv, leverantörer, intresseorganisationer och andra till nytta. Även för Region
Gotlands interna arbete är det av vikt att ha ett effektivt, kvalitativt och regelmässigt
inköpsarbete.
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Projektet har upprättat en modell anpassad för Region Gotland som kan användas i
inköpsarbetet framöver. Modellen ska tydliggöra helhetsperspektivet och inkludera alla
kostnader relaterat till ett inköp genom hela inköpsprocessen. Modellen beskriver sju
områden/perspektiv som behöver hanteras för ett effektivt inköpsarbete; omvärld, internt
Region Gotland, styrkedja, processer, organisation, utveckling & förvaltning samt intern
styrning & kontroll.
Projektet drivs vidare enligt de övergripande åtgärder som identifierats viktiga för fortsatt
utveckling. Under hösten ligger fokus på fortsatt analysarbete, förankring i alla
förvaltningsledningar, workshops för att förtydliga viktiga åtgärder, utarbeta ett program
för att utveckla helheten kring inköp samt etablera projekt för att utveckla digitala inköp.
Inom Region Gotland görs årligen inköp till ett värde av ca 3 miljarder kronor. Skulle en
effektivisering kunna göras med 1% ger redan det motsvarande 30 miljoner.
Tydligt är att effekten uppstår i samtliga förvaltningar. I dialog bland annat i
koncernledningsgruppen framgår tydligt att dagens upphandlingsfunktion inte räcker till för
att ge det stöd som efterfrågas. En samlad bedömning är att resursen behöver förstärkning
om man skall klara av att både leverera enligt dagens uppdrag och också kunna bidra i det
utvecklingsarbete som projektet ser skulle kunna leda till ökad effektivitet framåt.
Slutrapport för projektet kommer att presenteras i slutet av 2020.
1.4

Sänkning av IT-kostnader

Projektet som slutrapporterades i maj ger en gemensam helhetssyn på den totala ITverksamheten och kostnaderna inom Region Gotland. Här föreslogs också åtgärder som
kan leda till lägre kostnader för regionen som helhet.
Analysen pekar på att digitaliseringen är en avgörande framgångsfaktor i samtliga
verksamheter framåt . För att lyckas måste den centrala IT-organisationen och
verksamheterna närmar sig varandra och gemensamt arbeta för att digitaliseringsprojekten
får största möjliga utväxling.
Projektet föreslog också att ett antal centrala IT-effektiviseringsprojekt genomförs.
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Projektet visar att verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har stor potential att
bidra till kvalitetshöjning och effektivisering. Dock är det en komplex process där det krävs
initiala investeringar och satsningar för att effekter ska kunna räknas hem längre fram.
Nyttoberäkningsmodellen är väldigt viktig vid varje bedömning av en utvecklingsinsats och
används allt mer regelbundet i dialog mellan kärnverksamhet och digitaliseringsfunktion.
Enligt beslut i Regionfullmäktige i juni har samtliga förvaltningar nu uppdraget att ta fram
en digitaliseringsplan för att komplettera sitt underlag till strategisk plan och budget. Detta
för att ge bättre förutsättningar för planering på förvaltningsnivå men också för att
regionen samlat skall kunna lägga fast en digitaliseringsplan med aktiva åtgärder för att nå
målen i digitaliseringsstrategin och också hämta hem möjlig effektivisering och därmed
kostnadssänkning.

4 (8)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Effektiviseringsprogrammet

Att arbeta med verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering ger potential att kunna
genomföra arbetsinsatser med högre kvalitet men också med färre personella resurser. Den
ekonomiska potentialen finns i sänkta personalkostnader men också minskade
kvalitetsbristkostnader.
Under hösten har fortsatt dialog förts i regionens digitaliseringsfunktion,
digitaliseringsnätverk och också i koncernledningsgruppen. Arbetet bedöms gå framåt och
den övergripande digitaliseringsplanen beräknas kunna presenteras vid budgetberedningen
våren 2021.
1.5

Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet

Sammanfattningsvis ger detta projekt en bild av en måltidsverksamhet som idag är
uppdelad mellan flera förvaltningar och som skulle vinna på att tydligare hållas samman
processmässigt. Kostnaderna ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter nationellt
men kostnadsminskningar skulle kunna vara möjliga vid byte av produktionsmetoder.
Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram har flera insatser genomförts eller
pågår för att göra kostnadssänkningar. Dock finns stora beroenden till andra initiativ kring
tex lokaler och skolverksamhet framåt. Nyckeltal som används idag har en tyngd mot
avdelning måltids verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen och skulle behöva bli mer
processorienterade och inkludera samtliga berörda förvaltningar för att ge bättre underlag
för analys och utveckling.
Mat och måltidspolicyn har genomgått en översyn och förslag till justeringar finns
framtagen. Policyn är viktig för helheten och ger en grund för styrning och ledning av
verksamheten på lång sikt.
Projektet omfattar också en beskrivning av en förändrad organisation och
produktionsmetoder. Med övergång till nya tekniker bedöms en ökad effektivisering vara
möjlig. Att bättre nyttja varje köks potential är avgörande och i projektet föreslås också en
annan fördelning mellan antalet tillagnings-, mottagnings- och serveringskök än idag. Även
den övergripande organisatoriska hemvisten diskuteras och då i perspektivet av att framåt
tydligare koppla samman mat- och måltidsfrågorna med folkhälsoperspektivet.

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2020-09-22

Detta projekt går nu in i sin slutfas. En nulägesbeskrivning och analys av möjliga
förbättringar är gjord och slutförslag till åtgärder arbetas under hösten fram i dialog med
samtliga berörda förvaltningar. Ett slutligt förslag processat genom remissdialoger beräknas
kunna presenteras för regionstyrelsen i januari 2021.
Den ekonomiska potentialen i att utveckla måltidsverksamheten i regionen består i att
kunna nyttja varje kök mer optimalt, att bemanna effektivt, att minska livsmedelskostnader,
sänka lokalkostnader och minimera svinn. Ännu kvarstår effektberäkningar i relation till de
åtgärder som kommer att föreslås och dessa presenteras i samband med slutrapporten.
Dagens livsmedelsbudget inom regionstyrelseförvaltningens avdelning måltid uppgår idag
till ca 38 mnkr, personalbudgeten till 55 mnkr.
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Utredning framtidens skolorganisation

Projektet syftar till att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en
kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med minst
bibehållen kvalitetsnivå.
För att kunna bibehålla kvaliteten i skolan framåt är en av de mest avgörande frågorna
kompetensförsörjningen och lärarbristen. Alla elever ska ha tillgång till likvärdig kvalitet
och då behövs behöriga lärare i varje klassrum. Fram till 2033 kommer ca 700 lärare att
behöva rekryteras till förskolan och grundskolan på Gotland.
Förslaget till ny organisation bygger på ett antal vägledande strategier till lösningar som
delvis bygger på framgångsfaktorer för organiserandet av framgångsrika skolor. Centralt är
rektors möjlighet att dagligen kunna leda verksamheten och lärares möjligheter att arbeta
mer tillsammans för att kunna skapa samsyn kring undervisningens innehåll och former.
Förslaget innebär satsningar på skolenheter som har specialsalar för idrott, slöjd och i viss
mån även övriga praktisk/estetiska ämnen. Detta för att minska elevernas resande under
skoltid. Förvaltningen måste också avveckla eller ersätta lokaler med tidsbegränsade
bygglov.
Förslaget omfattar en avveckling av två förskolor och åtta grundskolor samt en avveckling
av högstadiet i Fårösundsskolan. Förslaget innebär också förändrade upptagningsområden
och elevutökningar i flertalet av öns kvarvarande skolor.
Uppdraget från regionfullmäktige handlar också om att närma sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet. De beräknade kostnadsminskningarna för förskola,
grundskola och fritidshem genom förslaget är cirka 15 miljoner kronor per år. Samtidigt
krävs investeringar på cirka 25 miljoner kronor för att genomföra lokalanpassningar med
mera. Att behålla den nuvarande organisationen skulle ge en ökad kostnad på cirka fem
Tanken i projektet är att ett beslut om ny skolorganisation skall fattas i regionfullmäktige i
december. Underlaget påverkar också tydligt den fortsatta utvecklingen av
måltidsverksamheten.
1.7

Förändrad samhällsbyggnadsprocess

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2020-09-22

Projekt drivs av Regionstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden samt Tekniska nämnden
tillsammans. Uppdraget är att utreda alternativ till organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
I projektets inledande fas togs en nulägesbild fram och analyserades. I arbetet framkom att
det saknas ett helhetsgrepp kring samhällsbyggnadsprocessen men att många enskilda
delprocessen fungerar bra. I förändringen mot en kundorienterad och effektiv
samhällsbyggnadsprocess där medarbetarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara
kommer ett kulturarbete att behöva göras som drivs av samhällsbyggnadsprocessens ledare,
både i den politiska organisationen och i tjänstemannaorganisationen.
Före sommaren genomfördes en workshop tillsammans med ansvariga politiker. Materialet
följs nu upp och en uppstart sker för framtagande av nyläget.
Projektet kommer att drivas vidare fram till budgetberedningen 2021.
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3 Ekonomisk potential
Effektiviseringsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för att sänka regionens
kostnader med 200 miljoner kronor under perioden 2020-2022.
De olika projekten har alla presenterat potential till kostnadsminskningar. Genom de
aktiviteter som föreslås i de olika delarna bedöms förutsättningarna till kvalitetsförbättring
och effektivisering förstärkas i regionens kärnverksamheter och därmed blir
kostnadssänkningar möjliga.
Mycket arbete kvarstår fortfarande i de olika projekten men tydligt framgår att det finns
stor potential.







Region Gotlands lokalkostnader uppgår idag till ca 580 mnkr per år. En minskning
med 1% skulle motsvara 5,8 mnkr/år.
Region Gotlands samlade personalkostnad per år är 3,9 miljarder. Kan denna
kostnad minskas med 1% ger det därmed 39 miljoner kronor per år.
Inom Region Gotland görs årligen inköp till ett värde av ca 3 miljarder kronor.
Skulle en effektivisering kunna göras med 1% ger redan det motsvarande 30
miljoner/år.
Inom måltidsverksamheten är dagens personalkostnader ca 55 mnkr,
livsmedelskostnaderna ca 38 mnkr och lokalkostnaderna ca 14 mnkr. Detta bara
inom regionstyrelseförvaltningen. Till detta tillkommer de delar av processen som
drivs också i övriga förvaltningar. Kan dessa minskas med 1% innebär det drygt 1
mnkr/år.
Kan skolan förändras visar utredningen att det finns potential att sänka kostnader
med cirka 15 miljoner kronor per år.

Tydligt är att arbetet till stor del behöver ledas och drivas centralt och att det också behövs
stöd i kärnverksamheten för att klara att förändra arbetssätt och därmed frigöra resurser
och kunna göra besparingar. Initiala satsningar behövs för att på längre sikt kunna räkna
hem effekterna.

4 Effekthemtagning
Region Gotland har under 2020 etablerat en gemensam modell för nyttoberäkning. Insatser
görs i verksamheten för att öka kunskapen kring metoden och förväntan är att den ska
kunna bidra på ett väldigt bra sätt i värdering och prioritering av projekt och
utvecklingsarbeten framåt.

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2020-09-22

Modellen grundar sig i ett nationellt verktyg och ger en nyttoberäkning med dokumentation
av nyttor, kostnader, angelägenhetsgrader, hinder samt genomförbarhet.

Processen för en nyttoberäkning görs i följande steg
 Ange grunddata
Här anges grundläggande parametrar så som period och timpriser. Parametrarna
används sedan genomgående i alla delar av verktyget.
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 Registrera och värdera ekonomiska nyttor
Här anges förväntade ekonomiska nyttor. Beloppet periodiseras per år över angiven
kalkylperiod.
 Registrera och värdera kvalitativa nyttor
Här anges nyttor som inte kan eller bör anges i ekonomiskt värde.
 Registrera och värdera kostnader
Här anges förväntade kostnader. Beloppet periodiseras över angiven kalkylperiod.
 Värdera angelägenhet
Här värderas investeringens politiska och strategiska angelägenhet.
 Värdera genomförbarhet
Här beskrivs om viktiga förutsättningar för utvecklingsinsatsen finns säkrade.
 Risk- & hinderanalys
Här noteras resultatet av en riskanalys som genomförs i detta steg. Resultatet
påverkar värderingen av genomförbarheten.
 Business case
Här presenteras den sammanfattade helhetsbilden av nyttoberäkningen.
Den samlade nyttoberäkningen ger en bild av det tänkta utvecklingsarbetets möjliga värde
för verksamheten, Den totala kostnaden, den totala nyttan, hyr mycket som insatsen
beräknas ge tillbaka och inom vilken tid en ev investering kan räknas hem. Bilden visar
också hur angelägen insatsen är och hur genomförbarheten värderas.

5 Fortsatt arbete
Arbetet inom ramen för effektiviseringsprogrammet drivs vidare. De projekt som är
avslutade drivs vidare inom ordinarie linjeverksamhet och forum. Övriga drivs vidare enligt
direktiv och planer och presenteras när projekttiderna avslutas.

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2020-09-22

Koncernledningsgruppen har löpande tagit del av projektens resultat och har också själva
tagit fram gemensamma prioriteringar och aktiviteter för att säkerställa att arbetet drivs
vidare såväl gemensamt som inom respektive förvaltning.
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Tjänsteskrivelse
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21 september 2020

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Åtgärder för att sänka sjuktalen och se över
personalbemanning
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner Regionstyrelseförvaltningens sammanfattning
gällande regionens och förvaltningarnas arbete angående konkreta åtgärder som
förbättrar arbetsmiljön och sänker sjuktalen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog 2019-11-18, § 275 beslut om:
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt att se över
personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader. Uppdraget ska
avrapporteras till budgetberedningen 2020.
Ärendebeskrivning

Samtliga förvaltningar har lämnat in en redogörelse kring sina åtgärder som tagits
vidare till respektive nämnd.
Regionens sjuktal
Vid en jämförelse av Region Gotlands sjuktal för 2019-12-31 (6,1) och samma period
2018 (5,8) kan konstateras att sjuktalet ökat med 0,3 procentenheter. 3 förvaltningar
hade ökat sitt sjuktal, en var oförändrad och två hade sänkt sina. Högst sjuktal vid
årsskiftet hade socialförvaltningen med 7,5 och lägst har teknikförvaltningen med 4,2.
I januari och februari 2020 kunde vi se en positiv trend och sänkning av sjuktalet
men i och med pandemin som startade under året samt folkhälsomyndighetens
rekommendationer i samband med den, ökade sjuktalet i mars-april. Därefter har
sjuktalen generellt sjunkit stadigt fram till juli månad. I augusti ses en ökning av
sjuktalet, vilket är normalt, men ligger något över 2019 års siffror. Ackumulerat
januari till augusti är Region Gotlands sjuktal 6,9 2020. 2019 var samma siffra 6,0.
Ökningen ses hos både kvinnor och män med en något större ökning hos kvinnorna.
Det är korttidsfrånvaron som ökar (dag 1-14) vilket har sin troliga koppling till
slopad karensdag och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ökningen i sjuktal
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är störst i åldersgruppen 20-49 år, dock återfinns ökningar i alla grupper och är
fortsatt högst bland de som är 50 år eller äldre. De högsta sjuktalen återfinns inom
socialförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
har ackumulerat januari till augusti lägre sjuktal 2020 jämfört med 2019. Inom dessa
förvaltningar återfinns också till stor del de verksamheter där hemarbete varit möjligt
vilket ses som en möjlig faktor i den positiva utvecklingen. Övriga förvaltningar har
högre sjuktal under samma period 2020 jämfört med 2019.
Tabellen nedan visar sjukfrånvaron vid respektive förvaltning åren 2018 och 2019.

Analyser kopplade till regionens medarbetarundersökning har visat att sjukfrånvaron
inom regionens verksamheter är signifikant högre i arbetsgrupper där det
förekommer konflikter, diskriminering, där arbetsfördelningen inte fungerar eller där
medarbetare upplever att de inte har rätt förutsättningar. Flera förvaltningar beskriver
även ohälsa bland sina medarbetare som inte bedömts vara arbetsrelaterade.
Sammanfattning av förvaltningarnas aktiviteter
Det har vidtagits ett antal åtgärder i förvaltningarna för att sänka sjuktalen under
2019 och framåt. Flera aktiviteter som genomförts har varit proaktiva, där
verksamheter arbetat med organisatoriska faktorer som hållbara scheman,
överanställningar samt anställningar av alternativa kompetenser. Det har även satsats
på grupputvecklingsinsatser med fokus på konflikthantering samt utbildningar inom
områden som stresshantering, återhämtning, kost, motion och sömn. Arbetsgrupper
har bildats med brett angreppssätt på temat arbetsmiljö. Även insatser kopplat till
hållbart ledarskap, för att göra chefers förutsättningar och arbetssituation mer
hållbart, har genomförts. Det reaktiva arbetet lyfts också. Arbetet med rehabilitering
nämns av flera förvaltningar. Snabb hantering vid korttidsfrånvaro samt fördjupade
utredningar vid långtidsfrånvaro där HR-specialister funnits med som stöd. Även
arbetsförmedlingen har varit inkopplad samt företagshälsovården när det gäller
sorterande samtal och arbetsförmågebedömningar.
Det kan konstateras att arbetet med att sänka sjuktal är långsiktigt och ger inga
snabba mätbara effekter. Trots flertalet aktiviteter har sjuktalen inte sänkts utan
snarare höjts i flera förvaltningar. Sjuktalen påverkas både av förutsättningar på
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arbetsplatsen samt folkhälsa i stort där forskning visar att exempelvis motion och
fysisk aktivitet är viktiga faktorer för hälsa.
Fortsatt arbete
Med ett fokus på mer främjande och förebyggande arbete i linje med mål 15 i
styrkortet bedöms region Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare
medarbetare, lägre sjuktal och lägre kostnader. Det handlar om både
livsstilsföreläsningar kring kost och motion, aktiviteter som främjar rörelse,
förutsättningar för hållbart ledarskap, arbete för en tillitsbaserad kultur, tidiga
rehabiliteringsinsatser samt fortsatt arbete med att se över personalbemanning för att
få mer hållbara scheman (fortsättning på projektet strategisk hållbar bemanning,
heltidsresan, ”gröna turer” mm).

Beslutsunderlag

Underlag från samtliga förvaltningar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Till strategisk plan och budget 2021 -2025 – särskilt uppdrag, sänka sjuktal och
se över personalbemanningen
Sjuktal BUN

2016 01 01 –
11 30

2017 01 01 –
11 30

2018 01 01 –
11 30

2019 01 01 –
11 30

Förändring i
procentenheter
från 2018

BUN totalt

5,93 %

5,94 %

5,66 %

6,21 %

0,55

Förskolan

6,90 %

7,40 %

6,60 %

7,89 %

1,29

Grundskolan

5,62 %

5,51 %

5,67 %

5,71 %

0,04

Särskolan

4,49 %

6,58 %

5,41 %

4,98 %

-0,43

Barn- och
elevhälsan

8,56 %

7,90 %

7,78 %

8,44 %

0,66

Kulturskolan

2,86 %

2,23 %

3,62 %

0,90 %

-2,72

Ärendenr BUN 2019/974 Datum 2020-02-08

Sjuktalet ökade 2019 inom hela BUN:s ansvarområde, med +0,55 enheter i förhållande till
2018. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där förskolan uppvisar den största
ökningen med +1,29. Bl a i syfte att minska sjuktalet, och därmed minska kostnader
relaterade till sjukfrånvaro, har arbetsgrupper bildats med ett brett angreppssätt på temat
arbetsmiljö och med fokus på lärares arbetsmiljö. En särskild arbetsgrupp som arbetar med
skolledares arbetsmiljö har också bildats. Tanken är att resultatet av gruppernas arbete
sedan får bäring på arbetsmiljöarbetet inom samtliga verksamheter inom förvaltningen.
Angreppsättet vad gäller lärares arbetsmiljö har varit att först skapa en gemensam bild som
utgångspunkt och sedan arbeta per skolform, där varje avdelningschef arbetar tillsammans
med berörda fackliga företrädare med att identifiera verksamhetsanpassade behov av
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och för att främja hälsan. Åtgärderna som definierats
kan t ex handla om att anställa alternativa kompetenser och/eller att se över
mötesstrukturer. För chefernas/skolledarnas del är antal medarbetare en faktor som har
betydelse för förutsättningarna att utföra uppdraget och för arbetsmiljön. För skolledarnas
del kan nämnas att i medarbetarenkäten 2019 svarade 56 procent av cheferna positivt på
frågan om möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 2019, vilket alltså innebär att 44
procent av chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Detta innebär
sannolikt att det finns ett samband mellan uppdragets omfattning och upplevelser av
ohälsosam stress för en stor del av UAF:s chefskår.
Inom pågående översyn av för- och grundskolans nuvarande organisation finns en
möjlighet att göra justeringar av ansvarsområdenas storlek. Det öppnas också möjligheter
att i större utsträckning samordna bemanningsbehov utifrån en ökad grundbemanning och
därmed ett minskat beroende av korttidsvikarier. Ett minskat inflöde av korttidsvikarier
skulle sannolikt bidra till en minskad upplevelse av stress i verksamheten, då vikarier inte
alltid kan rekryteras och då det innebär en daglig personalomsättning då vikarierna byts ut.
Behovet av en samordnad bemanning mellan förvaltningar kopplat till arbetet med
heltidsresan är också viktig att lyfta i sammanhanget. För att undvika överkostnader från 1
juni 2021, då heltid som norm kommer att gälla, behöver en samordning ske mellan
verksamheter inom hela Region Gotland för att möjliggöra heltider, framför allt gäller detta
utanför Visby.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org. nr 212000-0803
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Till strategisk plan och budget 2021 -2025 – särskilt uppdrag sänka sjuktal och
se över personalbemanningen
2016 11 30

2017 11 30

2018 11 30

2019 11 30

Förändring i
procentenheter
från 2018

4,72 %

4,76 %

4,56 %

4,64 %

0,08

Wisbygymnasiet

-

2,97 %

1,98 %

2,13 %

0,15

Vuxenutb

-

8,18 %

4,14 %

3,04 %

-1,1

Integration

-

2,08 %

5,88 %

4,38 %

-1,5

Arbetsmarknad

-

8,59 %

7,62 %

7,89 %

0,27

Ungdomsenheten

-

-

4,52 %

5,46 %

0,94

Folkhögskolan

-

3,01 %

3,42 %

6,77 %

3,35

Sjuktal

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

GVN totalt

Sjuktalet ökade 2019 inom hela GVN:s ansvarområde, med +0,08 enheter i förhållande till
2018. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där folkhögskolan uppvisar den största
ökningen med 3,35 enheter. Den största sjukfrånvaron relativt sett finns inom
Arbetsmarknadsenheten. Vuxenutbildningen och integrationsenheten är de verksamheter
som tydligast minskat sin sjukfrånvaro. Bl a i syfte att minska sjuktalet, och därmed minska
kostnader relaterade till sjukfrånvaro, har arbetsgrupper bildats med ett brett angreppssätt
på temat arbetsmiljö och med fokus på lärares arbetsmiljö. En särskild arbetsgrupp som
arbetar med skolledares arbetsmiljö har också bildats. Tanken är att resultatet av
gruppernas arbete sedan får bäring på arbetsmiljöarbetet inom samtliga verksamheter inom
förvaltningen. Angreppsättet vad gäller lärares arbetsmiljö har varit att först skapa en
gemensam bild som utgångspunkt och sedan arbeta per skolform, där varje avdelningschef
arbetar tillsammans med berörda fackliga företrädare med att identifiera
verksamhetsanpassade behov av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och för att främja
hälsan. Åtgärderna som definierats kan t ex handla om att anställa alternativa kompetenser
och/eller att se över mötesstrukturer. Inom Wisbygymnasiet prövas dessutom ett
alternativt arbetstidsavtal under läsåret 19/20 inom el- och energiprogrammet. Intentionen
är bl a att uppnå en bättre arbetsmiljö för lärarna genom att säkerställa tid för gemensamt
arbete. Erfarenheter från andra kommuner är att en minskad förtroendearbetstid till
förmån för en ökad gemensam tid på arbetsplatsen upplevs som stressavlastande. För
chefernas/skolledarnas del är antal medarbetare en faktor som har betydelse för
förutsättningarna att utföra uppdraget och för arbetsmiljön. För skolledarnas del kan
nämnas att i medarbetarenkäten 2019 svarade 56 procent av cheferna positivt på frågan om
möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 2019, vilket alltså innebär att 44 procent av
chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Detta innebär sannolikt att
det finns ett samband mellan uppdragets omfattning och upplevelser av ohälsosam stress
för en stor del av UAF:s chefskår.
Behovet av en samordnad bemanning mellan förvaltningar kopplat till arbetet med
heltidsresan är viktig att lyfta i sammanhanget. För att undvika överkostnader från 1 juni
2021, då heltid som norm kommer att gälla, behöver en samordning ske mellan
verksamheter inom hela Region Gotland för att möjliggöra heltider, framför allt gäller detta
utanför Visby.
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 115

SON § 115

Återrapportering RF. Åtgärder för att sänka
sjuktalen

SON 2020/304
SON/AU § 80

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar och skickar det till
regionfullmäktige.

Inför budgetberedningen 2020 har samtliga nämnder i Region Gotland fått uppdrag
av regionfullmäktige (RF § 275, 2019-11-18) att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet
samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger
förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra
till lägre kostnader.
I Region Gotlands styrkort finns målområdet ”medarbetare” med tre tillhörande mål.
Ett av de målen säger att ”Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetet är i fokus”. Som indikator till målet finns andelen
korttidssjukfrånvaro och andel medarbetare som uppnår de nationellt satta
rekommendationerna för fysisk aktivitet. Sjukfrånvaron i socialförvaltningen var 7,47
procent under 2019 jämfört med 7,15 procent under 2018. För Region Gotland som
helhet var sjukfrånvaron 2019 6,09 procent och 2018 5,83 procent.
Under året har flera aktiviteter genomförts i syfte att förbättra arbetsmiljön och sänka
sjuktalet och dessa aktiviteter kommer att fortgå under kommande år. Flera
aktiviteter syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare utifrån att kunna bemanna och
behålla befintliga medarbetare men även rekrytera nya medarbetare. Om
bemanningen är säkrad förväntas det leda till förbättrad arbetsmiljö med minskad
sjukfrånvaro.
Avseende friskvård uppnådde 79 procent av medarbetarna inom Region Gotland
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk aktivitet. Andelen medarbetare
i socialförvaltningen som uppnådde rekommendationen under 2019 var 75 procent.
De insatser som arbetats med tidigare år samt insatser som planeras framgent inom
förvaltningen är:
 Utveckla ledarskap och medarbetarskap
 Aktivt arbete med lönebildning
 Förlängt arbetsliv
 Skapa stöd till chefer att möta icke-arbetsrelaterad ohälsa
 Fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 115

 Ta fram karriärmodeller inom olika yrken
 Stabil ordinarie bemanning
 Hållbara arbetstider
 Utveckla hållbara arbetssätt
 Validering till undersköterska
 Satsning på utbildning till vårdbiträde
 Verksamhetsförlagd utbildning för socionomstudenter
 Goda dialoger och facklig samverkan
 Arbetstidsmodeller och schemaläggning
 Tips på hälsofrämjande insatser
 Utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa
 Gym på Korpen
 Företagshälsovård
Bedömning

Sammantaget förväntas redovisade insatser och aktiviteter bidra till att sänka
sjuktalen men även att säkra bemanningen, vilket förväntas ha en positiv inverkan på
arbetsmiljön inom socialförvaltningen.

Ärendets behandling under mötet

Roger Nilsson, HR-chef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 16 september 2020.
Skickas till
FLG/VLG
Regionfullmäktige, via registrator-RS
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2020/304
16 september 2020

Roger Nilsson
HR-chef

Socialnämnden

Uppdrag från regionfullmäktige om att vidta åtgärder för att
sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen
Förslag till beslut

•

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar och skickar det
till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Inför budgetberedningen 2020 har samtliga nämnder i Region Gotland fått uppdrag
av regionfullmäktige (RF § 275, 2019-11-18) att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet
samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger
förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra
till lägre kostnader. Nedan följer en presentation av de insatser som arbetats med
tidigare år samt vilka insatser som planeras framgent inom förvaltningen.
Ärendebeskrivning

I Region Gotlands styrkort finns målområdet ”medarbetare” med tre tillhörande mål.
Ett av de målen säger att ”Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetet är i fokus”. Som indikator till målet finns andelen
korttidssjukfrånvaro och andel medarbetare som uppnår de nationellt satta
rekommendationerna för fysisk aktivitet. Sjukfrånvaron i socialförvaltningen var 7,47
procent under 2019 jämfört med 7,15 procent under 2018. För Region Gotland som
helhet var sjukfrånvaron 2019 6,09 procent och 2018 5,83 procent.
Under året har flera aktiviteter genomförts i syfte att förbättra arbetsmiljön och sänka
sjuktalet. Aktiviteterna presenteras nedan och de kommer att fortgå under
kommande år. Flera aktiviteter syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare utifrån att
kunna bemanna och behålla befintliga medarbetare men även rekrytera nya
medarbetare. Om bemanningen är säkrad förväntas det leda till förbättrad
arbetsmiljö med minskad sjukfrånvaro.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2020/304

Avseende friskvård uppnådde 79 procent av medarbetarna inom Region Gotland
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk aktivitet. Andelen medarbetare
i socialförvaltningen som uppnådde rekommendationen under 2019 var 75 procent.


Utveckla ledarskap och medarbetarskap

Utifrån verksamhetsplanen kommer fortsatta utbildningsinsatser inom
förändringsledning genomföras liksom utbildningsinsatser och stöd i hållbar
bemanning och bemanningsekonomi.
Inom Region Gotland pågår ett arbete med organisationskulturen och ett
tillitsbaserat ledarskap. Målet med arbetet är att åstadkomma en gemensam,
tillitsbaserad kultur med kunden i fokus – ett Region Gotland. Region Gotland
behöver göra en tydlig förflyttning i hela organisationen för att klara framtidens
kompetensförsörjning, vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta driva och utveckla
verksamheten inom beslutade ekonomiska ramar.


Aktivt arbete med lönebildning



Förlängt arbetsliv



Skapa stöd till chefer att möta icke-arbetsrelaterad ohälsa

Socialförvaltningen behöver kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner för att lyckas
med rekryteringar. Detta kräver en långsiktig och aktiv lönestrategi med riktade
satsningar. Jämförelser av lönenivåer nationellt genomförs årligen. Utifrån analys görs
årlig lönekartläggning och lönestatistik som sedan ligger till grund för vilka
yrkeskategorier som socialförvaltningen ur ett bristyrkes- och jämställdhetsperspektiv
kan begära centrala extra medel för i kommande löneöversyner.
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 och sker vanligtvis genom samtal mellan chef och
medarbetare inför att pensionsåldern närmar sig för berörd medarbetare.
Statistik över förvaltningens rehabärenden visar att 85 procent av ärendena har sin
uppkomst i icke-arbetsrelaterade orsaker. Även om orsakerna inte har sitt ursprung i
arbetet påverkar sjukfrånvaron verksamheten och tryggheten i arbetsgruppen. Chefer
kan därför behöva särskilt stöd i att hantera sjukfrånvaro som inte är arbetsrelaterad.
Medarbetaren kan ofta behöva vägledning för att hitta en väg framåt även om inte
lösningen för medarbetarens tillfrisknande finns på arbetsplatsen. Stöd i detta har
tagits fram och publicerats på intranätet.
 Fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
Ett systematiskt arbete med arbetsmiljön är grundläggande för en hållbar arbetsplats.
En del av arbetet innefattar genomförandet av medarbetarenkät samt utifrån
resultatet upprätta handlingsplaner för den psykosociala arbetsmiljön.
Arbetsmiljöarbetet ses som en integrerad del i verksamheten.


Ta fram karriärmodeller inom olika yrken



Stabil ordinarie bemanning

En förutsättning för att bibehålla duktiga medarbetare som kan utveckla
verksamheten är att arbetsgivaren kan erbjuda medarbetarna stimulerande och
utvecklande arbetsuppgifter. Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram
karriärmodeller för ett flertal yrkesgrupper så som t.ex. socionomer, sjuksköterskor
och undersköterskor.
Erfarenheter från dialoger med andra arbetsgivare visar att en stabil bemanning
bidrar till minskade personalkostnader såväl som friskare medarbetare. Arbetet med
att minska behovet av timanställda och hyrpersonal och öka andelen heltider
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2020/304

fortsätter därför framgent. Från och med hösten 2020 har förvaltningen heltid som
norm vid nyanställning inom Kommunals verksamhetsområde. Alla medarbetare
inom Kommunals verksamhetsområde erbjuds att arbeta heltid från och med januari
2021.


Hållbara arbetstider



Utveckla hållbara arbetssätt



Validering till undersköterska



Satsning på utbildning till vårdbiträde



VFU för socionomstudenter



Goda dialoger och facklig samverkan



Arbetstidsmodeller och schemaläggning



Tips på hälsofrämjande insatser



Utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa



Gym på Korpen

Både arbetsgivaren och fackliga parter framhåller att arbetstider är en
arbetsmiljöfråga. Därför pågår ett arbete med att skapa hållbara arbetstider för
förvaltningens medarbetare.
Förvaltningen har i verksamhetsplanen satt målet att inom respektive område
kartlägga huvudprocesser och därigenom se över befintliga arbetssätt. Arbetet belyser
vikten av att hitta smarta lösningar och arbetssätt som leder mot önskat mål samtidigt
som de är hållbara för medarbetare. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter till
lösningar gällande hur arbetsuppgifter kan utföras.
Socialförvaltningen har tillsammans med vuxenutbildningen startat en validering för
tillsvidareanställda medarbetare som vill utbilda sig till undersköterska. Hösten 2020
påbörjar 20 medarbetare sin validering som beräknas pågå upp till ett år.
Inom ramen för äldreomsorgslyftet har förvaltningens äldreomsorg tillsammans med
vuxenutbildningen startat en utbildning för nya medarbetare som vill utbilda sig till
vårdbiträde. 50 medarbetare påbörjar utbildningen under hösten 2020 och beräknas
vara färdiga vårdbiträden i december 2021. Samtliga medarbetare erhåller en
tillsvidareanställning på heltid.
Som ett led i att trygga försörjningen av socionomer till främst förvaltningens
individ- och familjeomsorg och myndighetsavdelning tar förvaltningen under
höstterminen 2020 emot 27 praktikanter från socionomprogrammet som får göra sin
verksamhetsförlagda utbildning inom förvaltningen.
God dialog och ett värdeskapande arbete på alla nivåer inom förvaltningen 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.
Ett löpande arbete pågår för att utveckla arbetstidsmodeller för att understödja
hälsosamma scheman och att klara bemanning nattetid med mer attraktiva scheman.
En sida har publicerats på Insidan med inspiration och kunskap inom hälsofrämjande
med syfte att medarbetare och chefer kan utveckla sin egen hälsa.
Förvaltningen har som mål i verksamhetsplanen att alla medarbetare ska genomgå
utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningsinsatsen är påbörjad.
På Visby lasarett och Korpen-området finns gym där alla förvaltningens medarbetare
kan träna.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2020/304



Företagshälsovård

Utifrån bedömning av chef kan medarbetare erbjudas bl.a. handledning och
sorterande samtal hos företagshälsovården för att förebygga ohälsa.
Bedömning

Sammantaget förväntas redovisade insatser och aktiviteter bidra till att sänka
sjuktalen men även att säkra bemanningen, vilket förväntas ha en positiv inverkan på
arbetsmiljön inom socialförvaltningen.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
FLG/VLG
Regionfullmäktige
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-24

MBN § 132

MBN § 132

Åtgärder för sänkta sjuktal
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MBN 2020/1237

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar och
skickar det till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har av Regionfullmäktige fått i uppdrag att vidta åtgärder för att
sänka sjuktalet samt att se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att
”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”.
Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader. Uppdraget ska avrapporteras till
budgetberedningen 2020.
Till årsredovisning 2019 såg sjuktalet ut enligt nedan. I underlaget ingår Räddningstjänsten.
Perioden nov-nov Totalt

Kvinnor

Män

2019

5,9

8,09

5,9

2018

3,3

4,84

3,84

Sjuktalet ökade under 2019, både för kvinnor och män. Antalet
långtidssjukskrivningar har ökat medan den korta upprepade sjukfrånvaron har
minskat jämfört med 2018. I analysen av sjuktalet gick det inte att finna någon direkt
koppling till arbetsmiljön, det finns ytterst få sjukskrivningar som kan kopplas till
arbetet. Den mest frekventa orsaken är Övriga fysiska sjukdomar.
Till delår 1 såg sjuktalet ut enligt nedan. I underlaget ingår inte Räddningstjänsten.
Perioden jan-feb

Totalt

Kvinnor

Män

2019

6,24

5,43

7,02

2020

5,43

6,11

4,69
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-24

MBN § 132

Sjuktalet för de två första månaderna är lägre jämfört med samma period föregående
år både på totalen och för män. Kvinnornas sjuktal har dock ökat. Det är svårt att
analysera sjuktalet under en sådan kort period.
Åtgärder som genomförts för att sänka sjuktalet



Medarbetarsamtal och APT – chefen följer kontinuerligt upp på individ- och
gruppnivå hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och hälsa.



Uppföljning av korttidsfrånvaro – med hjälp av Adato identifiera
medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro och vidta åtgärder anpassade
utifrån individen.



Rehabiliteringsutredning vid behov och vidta åtgärder anpassade utifrån
individen.



Hälsosamtal eller sorterande samtal via företagshälsovården.



Skapa möjlighet att ta ut friskvårdstimmen.



Handlingsplan framtagen utifrån medarbetarundersökningens
arbetsmiljöindexet på enhetsnivå.



Öka känslan av delaktighet genom att öka information om vad som händer
inom förvaltningen i gemensamma forum t ex förvaltningsfika.

Åtgärder som kommer att genomföras för att på sikt sänka sjuktalet



Organisationskultur – i arbetet med att förändra organisationskulturen samt
implementering av den nya ledarstrategin kommer förvaltningen hitta
arbetssätt som förebygger konflikter som man idag upplever att det finns.



Livsstilsseminarier – under hösten kommer medarbetarna att erbjudas webbaserade utbildningar i bland annat stress, sömn, kost och motion.



Analysera sjuktal för att kunna göra mer riktade åtgärder i förebyggande syfte.



Gå igenom rutinen för psykisk ohälsa för samtliga medarbetare.



Ta fram en långsiktig plan för deltagande i ”Första hjälpen psykisk ohälsa”.



Göra arbetsmiljöpolicyn känd för alla medarbetare.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ovanstående åtgärder kan bidra till att sänka
sjuktalet. Förvaltningen vill förskjuta åtgärderna från efterhjälpande till ett tydligare
främjande och förebyggande fokus både på individ-, grupp och organisatorisk nivå.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-24

Protokollsutdrag
MBN § 132

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Åberg, förvaltningschef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C)
Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar och skickar
det till regionfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 maj
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2020/1237
28 maj 2020

Elisabeth Söderbäck

Miljö- och byggnämnden

Åtgärder för sänkta sjuktal Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut

• Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar och
skickar det till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har av Regionfullmäktige fått i uppdrag att vidta åtgärder för att
sänka sjuktalet samt att se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att
”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”.
Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader. Uppdraget ska avrapporteras till
budgetberedningen 2020.
Till årsredovisning 2019 såg sjuktalet ut enligt nedan. I underlaget ingår Räddningstjänsten.
Perioden novnov

Totalt

Kvinnor

Män

2019

5,9

8,09

5,9

2018

3,3

4,84

3,84

Sjuktalet ökade under 2019, både för kvinnor och män. Antalet
långtidssjukskrivningar har ökat medan den korta upprepade sjukfrånvaron har
minskat jämfört med 2018. I analysen av sjuktalet gick det inte att finna någon direkt
koppling till arbetsmiljön, det finns ytterst få sjukskrivningar som kan kopplas till
arbetet. Den mest frekventa orsaken är Övriga fysiska sjukdomar.
Till delår 1 såg sjuktalet ut enligt nedan. I underlaget ingår inte Räddningstjänsten.
Perioden jan-feb

Totalt

Kvinnor

Män

2019

6,24

5,43

7,02
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

2020

Tjänsteskrivelse
MBN 2020/1237

5,43

6,11

4,69

Sjuktalet för de två första månaderna är lägre jämfört med samma period föregående
år både på totalen och för män. Kvinnornas sjuktal har dock ökat. Det är svårt att
analysera sjuktalet under en sådan kort period.
Åtgärder som genomförts för att sänka sjuktalet


Medarbetarsamtal och APT – chefen följer kontinuerligt upp på individ- och
gruppnivå hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och hälsa.



Uppföljning av korttidsfrånvaro – med hjälp av Adato identifiera
medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro och vidta åtgärder anpassade
utifrån individen.



Rehabiliteringsutredning vid behov och vidta åtgärder anpassade utifrån
individen.



Hälsosamtal eller sorterande samtal via företagshälsovården.



Skapa möjlighet att ta ut friskvårdstimmen.



Handlingsplan framtagen utifrån medarbetarundersökningens
arbetsmiljöindexet på enhetsnivå.



Öka känslan av delaktighet genom att öka information om vad som händer
inom förvaltningen i gemensamma forum t ex förvaltningsfika.

Åtgärder som kommer att genomföras för att på sikt sänka sjuktalet


Organisationskultur – i arbetet med att förändra organisationskulturen samt
implementering av den nya ledarstrategin kommer förvaltningen hitta
arbetssätt som förebygger konflikter som man idag upplever att det finns.



Livsstilsseminarier – under hösten kommer medarbetarna att erbjudas webbaserade utbildningar i bland annat stress, sömn, kost och motion.



Analysera sjuktal för att kunna göra mer riktade åtgärder i förebyggande syfte.



Gå igenom rutinen för psykisk ohälsa för samtliga medarbetare.



Ta fram en långsiktig plan för deltagande i ”Första hjälpen psykisk ohälsa”.



Göra arbetsmiljöpolicyn känd för alla medarbetare.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ovanstående åtgärder kan bidra till att sänka
sjuktalet. Förvaltningen vill förskjuta åtgärderna från efterhjälpande till ett tydligare
främjande och förebyggande fokus både på individ-, grupp och organisatorisk nivå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 maj
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MBN 2020/1237

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1509
8 maj 2020

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

Åtgärder för sänkta sjuktal teknikförvaltningen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner teknikförvaltningens rapport kring åtgärder för
sänkta sjuktal.

Sammanfattning

Inför budgetberedningen 2020 har samtliga nämnder fått i uppdrag av
regionfullmäktige att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över
personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar
för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre
kostnader. Nedan följer en rapport av genomförda insatser samt vilka som kommer
att arbetas med framöver.
Ärendebeskrivning

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla
god hälsa” är att ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens
chefer arbetar med och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt befintliga
metoder och gällande regelverk. Nedanstående punkter är ingående delar i arbetet.
 Sjuktal
Sjuktalet i Teknikförvaltningen har under lång tid varit relativt stabilt och legat under
regionens mål på 4,5 %. Sjuktalet 2020-01-31 var 4,21 %. Kvinnornas sjuktal var
något högre än männens vilket brukar vara fallet. I och med pandemiutvecklingen så
har sjuktalen för förvaltningen höjts och var i slutet av mars över 7 %. Förväntningen
är att när pandemin är över så kommer sjuktalen återigen att stabiliseras till nivån i
januari.
Sjuktal följs upp av cheferna i arbetet med att förebygga ohälsa och cheferna arbetar
aktivt med rehabilitering enligt regionens metod.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1509

 Fysisk arbetsmiljö
I medarbetarenkätsresultatet påvisas att den fysiska arbetsmiljön upplevs som relativt
god bland medarbetarna, trots ibland belastande arbetsuppgifter. De skador, risker
och tillbud som rapporteras åtgärdas efter hand tillsammans med berörd chef.
Arbetsgivaren och skyddsombud betonar tillsammans vikten av att alla risker, tillbud
och skador anmäls i avvikelsehanteringssystemet RiTiSk.
Fysiska skyddsronder genomförs kontinuerligt och är en viktig informationskälla för
verksamheterna. Medarbetare hanterar dagligen kemikalier, gör tunga lyft, behöver
skyddsutrustning mm. Dessutom ingår genomgångar av de lokaler som används.
 Psykosocial arbetsmiljö
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön behövs insatser för att fokusera bl a på
att minimera konflikter. En viktig grund för att lyckas i det arbetet är att säkerställa
att samtliga medarbetare är klara över sina uppdrag, ansvar och befogenheter. Den
årliga medarbetarenkäten utgör underlag för enheternas eget arbete att identifiera sina
behov och formulera dessa i handlingsplaner.
För att förebygga sjukskrivning och psykosocial ohälsa erbjuder förvaltningen i
jämförelsevis stor omfattning, medarbetare och chefer ”tre sorterande samtal” hos
företagshälsovården.
 Processkartläggning
Processkartläggningsarbete är initierat inom samtliga avdelningar och kommer att
fortgå framöver. Därmed säkerställs att brister och förbättringsmöjligheter kommer
att identifieras. Detta kommer att säkra, inte bara effektiviteten, utan också
arbetsmiljön eftersom processarbete förutsätter aktivt deltagande från berörda
medarbetare.
 Bemanning
Arbetsmiljön inom förvaltningen ska ge medarbetarna möjlighet att bibehålla god
hälsa. En ingående del, för att säkerställa detta, är att bemanningen upplevs som
tillräcklig. Förvaltningens tjänster är till största delen heltidstjänster och inga
deltidsanställda har anmält önskemål om utökad arbetstid. Alla medarbetare är
anställda med dagtjänstgöring men vissa driftverksamheter måste ha beredskap
dygnet runt. Ibland består beredskapskedjorna av endast ett fåtal medarbetare vilket
gör att vissa medarbetare kan få högt antal övertidstimmar. Detta är en riskfaktor och
förvaltningen behöver säkerställa att beredskapskedjorna bemannas med tillräckligt
antal medarbetare för att undvika detta.
De flesta chefer har enheter med ett hanterbart antal medarbetare.
Slamverksamheten medverkar i det regiongemensamma projektet ”strategisk hållbar
bemanningsplanering”. Projektets syfte är att finna hållbara bemanningslösningar för
medarbetarna. Tanken är också att projektet ska bidra till att minska kostnaderna för
verksamheten.
Bedömning

Redovisade insatser och aktiviteter bedöms bidra till en hållbar arbetsmiljö och
därmed sänka sjuktalen och säkra bemanningen.
Barnperspektivet/Genusperspektivet har tagits i beaktande.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1509

Ekonomisk konsekvensanalys. Projektet ”strategisk hållbar bemanning” förväntas
minska kostnader för den berörda verksamheten. Aktivt och systematiskt
arbetsmiljöarbete ger medarbetaren möjligheter till bibehållen god hälsa vilket
medför minskade kostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-08
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 158

TN § 158

Åtgärder för sänkta sjuktal
teknikförvaltningen

TN 2020/1509
TN AU § 145

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner teknikförvaltningens rapport kring åtgärder för sänkta
sjuktal.

Inför budgetberedningen 2020 har samtliga nämnder fått i uppdrag
av regionfullmäktige att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över
personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar
för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre
kostnader. Nedan följer en rapport av genomförda insatser samt vilka som kommer
att arbetas med framöver.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla
god hälsa” är att ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens
chefer arbetar med och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt befintliga
metoder och gällande regelverk. Nedanstående punkter är ingående delar i arbetet.
Sjuktal
Sjuktalet i Teknikförvaltningen har under lång tid varit relativt stabilt och legat under
regionens mål på 4,5 %. Sjuktalet 2020-01-31 var 4,21 %. Kvinnornas sjuktal var
något högre än männens vilket brukar vara fallet. I och med pandemiutvecklingen så
har sjuktalen för förvaltningen höjts och var i slutet av mars över 7 %. Förväntningen
är att när pandemin är över så kommer sjuktalen återigen att stabiliseras till nivån i
januari.
Sjuktal följs upp av cheferna i arbetet med att förebygga ohälsa och cheferna arbetar
aktivt med rehabilitering enligt regionens metod.
Fysisk arbetsmiljö
I medarbetarenkätsresultatet påvisas att den fysiska arbetsmiljön upplevs som relativt
god bland medarbetarna, trots ibland belastande arbetsuppgifter. De skador, risker
och tillbud som rapporteras åtgärdas efter hand tillsammans med berörd chef.
Arbetsgivaren och skyddsombud betonar tillsammans vikten av att alla risker, tillbud
och skador anmäls i avvikelsehanteringssystemet RiTiSk.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 158

Fysiska skyddsronder genomförs kontinuerligt och är en viktig informationskälla för
verksamheterna. Medarbetare hanterar dagligen kemikalier, gör tunga lyft, behöver
skyddsutrustning mm. Dessutom ingår genomgångar av de lokaler som används.
Psykosocial arbetsmiljö
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön behövs insatser för att fokusera bl a på
att minimera konflikter. En viktig grund för att lyckas i det arbetet är att säkerställa
att samtliga medarbetare är klara över sina uppdrag, ansvar och befogenheter. Den
årliga medarbetarenkäten utgör underlag för enheternas eget arbete att identifiera sina
behov och formulera dessa i handlingsplaner.
För att förebygga sjukskrivning och psykosocial ohälsa erbjuder förvaltningen i
jämförelsevis stor omfattning, medarbetare och chefer ”tre sorterande samtal” hos
företagshälsovården.
Processkartläggning
Processkartläggningsarbete är initierat inom samtliga avdelningar och kommer att
fortgå framöver. Därmed säkerställs att brister och förbättringsmöjligheter kommer
att identifieras. Detta kommer att säkra, inte bara effektiviteten, utan också
arbetsmiljön eftersom processarbete förutsätter aktivt deltagande från berörda
medarbetare.
Bemanning
Arbetsmiljön inom förvaltningen ska ge medarbetarna möjlighet att bibehålla god
hälsa. En ingående del, för att säkerställa detta, är att bemanningen upplevs som
tillräcklig. Förvaltningens tjänster är till största delen heltidstjänster och inga
deltidsanställda har anmält önskemål om utökad arbetstid. Alla medarbetare är
anställda med dagtjänstgöring men vissa driftverksamheter måste ha beredskap
dygnet runt. Ibland består beredskapskedjorna av endast ett fåtal medarbetare vilket
gör att vissa medarbetare kan få högt antal övertidstimmar. Detta är en riskfaktor och
förvaltningen behöver säkerställa att beredskapskedjorna bemannas med tillräckligt
antal medarbetare för att undvika detta.
De flesta chefer har enheter med ett hanterbart antal medarbetare.
Slamverksamheten medverkar i det regiongemensamma projektet ”strategisk hållbar
bemanningsplanering”. Projektets syfte är att finna hållbara bemanningslösningar för
medarbetarna. Tanken är också att projektet ska bidra till att minska kostnaderna för
verksamheten.
Bedömning

Redovisade insatser och aktiviteter bedöms bidra till en hållbar arbetsmiljö och
därmed sänka sjuktalen och säkra bemanningen.
Barnperspektivet/Genusperspektivet har tagits i beaktande.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 158

Ekonomisk konsekvensanalys. Projektet ”strategisk hållbar bemanning” förväntas
minska kostnader för den berörda verksamheten. Aktivt och systematiskt
arbetsmiljöarbete ger medarbetaren möjligheter till bibehållen god hälsa vilket
medför minskade kostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av verksamhetskoordinator Karin Wiberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner teknikförvaltningens rapport kring åtgärder för sänkta
sjuktal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-08
Presentation på sammanträde.
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

HSN § 26

HSN § 26

Svar på uppdrag från regionfullmäktige om
att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet
samt se över personalbemanningen

HSN 2020/180
HSN-AU § 37

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar och
skickar det till regionfullmäktige.

Inför budgetberedningen 2020 har samtliga nämnder i Region Gotland fått uppdrag
av regionfullmäktige (RF § 275, 2019-11-18) att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet
samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger
förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra
till lägre kostnader.
Under 2019 har flera aktiviteter genomförts i syfte att förbättra arbetsmiljön och
sänka sjuktalet. Aktiviteterna kommer att fortgå även under kommande år. Flera
aktiviteter syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare utifrån att kunna bemanna och
behålla befintliga medarbetare men även rekrytera nya medarbetare. Om
bemanningen är säkrad förväntas det leda till förbättrad arbetsmiljö med mindre
sjukfrånvaro. Aktiviteterna är:
• Utveckla ledarskap och medarbetarskap
• Aktivt arbete med lönebildning
• Förlängt arbetsliv
• Skapa arbetssätt för att tidigt identifiera källor till ohälsa
• Fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Visa HSF som attraktiv arbetsgivare genom strategisk marknadsföring
• Goda dialoger och facklig samverkan
• Kunskapshöjande seminarier
• Arbetstidsmodeller och schemaläggning
• Tips på hälsofrämjande insatser
• Gym på lasarettet
• Företagshälsovård
Bedömning

Sammantaget förväntas redovisade insatser och aktiviteter bidra till att sänka
sjuktalen men även att säkra bemanningen vilket förväntas ha en inverkan på
arbetsmiljön i hälso- och sjukvården.
Ärendets behandling under mötet

Nina Ljung, HR-chef, föredrar ärendet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

HSN § 26

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 37
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar och
skickar det till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2020/180
21 februari 2020

Nina Ljung
HR-chef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppdrag från regionfullmäktige om att vidta åtgärder för att
sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar
och skickar det till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Inför budgetberedningen 2020 har samtliga nämnder i Region Gotland fått uppdrag
av regionfullmäktige (RF § 275, 2019-11-18) att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet
samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger
förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra
till lägre kostnader. Nedan följer en presentation av de insatser som arbetats med
tidigare år samt vilka insatser som planeras framgent för förvaltningen.
Ärendebeskrivning

I Region Gotlands styrkort finns ett målområde ”medarbetare” med tre tillhörande
mål. Ett av de målen säger att ”Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetet är i fokus”. Som indikator till målet finns andelen
korttidssjukfrånvaro och andel medarbetare som uppnår de nationellt satta
rekommendationerna för fysisk aktivitet. Sjukfrånvaron i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen var under 2019 5,38% jämfört med 5,47% under 2018. För
Region Gotland som helhet var sjukfrånvaron 2019 6,09% och 2018 5,83%.
I Region Gotland som helhet uppnår 21% av medarbetarna Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om fysisk aktivitet. Andelen medarbetare i förvaltningen som
uppnår rekommendationen under 2019 var 15%.
Under året har flera aktiviteter genomförts i syfte att förbättra arbetsmiljön och sänka
sjuktalet. Aktiviteterna presenteras nedan och de kommer att fortgå under
kommande år. Flera aktiviteter syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare utifrån att
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kunna bemanna och behålla befintliga medarbetare men även rekrytera nya
medarbetare. Om bemanningen är säkrad förväntas det leda till förbättrad
arbetsmiljö med mindre sjukfrånvaro.


Utveckla ledarskap och medarbetarskap

Utifrån dialoger med chefer i förvaltningen har ett antal områden identifierats som
grund för utvecklingsarbeten för att skapa ett mer hållbart ledarskap. Introduktion
för chefer och ledarutveckling är viktiga verktyg för att skapa goda möjligheter för
cheferna att bedriva ett gott ledarskap. Utbildningsinsatser inom förändringsledning
kommer att genomföras liksom att erbjuda stöd i bemanning och schemaläggning.
Inom Region Gotland pågår ett arbete med organisationskulturen och ett
tillitsbaserat ledarskap. Målet med arbetet är att åstadkomma en gemensam,
tillitsbaserad kultur med kunden i fokus – ett Region Gotland. Region Gotland
behöver göra en tydlig förflyttning i hela organisationen för att klara framtidens
kompetensförsörjning, vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta driva och utveckla
verksamheten inom beslutade ekonomiska ramar.


Aktivt arbete med lönebildning



Förlängt arbetsliv



Skapa arbetssätt för att tidigt identifiera källor till ohälsa

Hälso- och sjukvården behöver kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner för att lyckas
med rekryteringar. Detta kräver en långsiktig och aktiv lönestrategi med riktade
satsningar. Jämförelser av lönenivåer nationellt genomförs årligen. Utifrån analys görs
årlig lönekartläggning och lönestatistik som sedan ligger till grund för vilka
yrkeskategorier som hälso- och sjukvården ur ett bristyrkes- och
jämställdhetsperspektiv kan begära centrala extra medel i kommande löneöversyner.
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 och sker vanligtvis genom samtal mellan chef och
medarbetare inför att pensionsåldern närmar sig för berörd medarbetare.
Under kommande år ska arbetet med att identifiera arbetsplatser med hög
korttidssjukfrånvaro, analysera orsakerna till den höga sjukfrånvaron och stöd ges för
att arbetet med åtgärderna utvecklas. I arbetet ingår att se över och skapa rutiner för
identifiering av kortidssjukfrånvaro på individnivå samt ta fram förslag på åtgärder i
ett tidigt skede.
 Fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
Ett systematiskt arbete med arbetsmiljö är grundläggande. En del av arbetet
innefattar genomförandet av medarbetarenkät samt utifrån resultatet upprätta
handlingsplaner för den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet har en tydlig
koppling till patientsäkerhetsarbetet och att arbeta med frågorna integrerat ökar
sannolikheten att arbetet med arbetsmiljön ses som en integrerad del i verksamheten.
Detta arbete kommer att fortgår framgent.


Visa HSF som attraktiv arbetsgivare genom strategisk marknadsföring

Ett fokuserat arbete pågår med att utveckla den strategiska rekryteringen och hur
förvaltningen syns i sociala medier samt vid utlysning av tjänster. För tillfället arbetas
en strategi fram med marknadsföringsinsatser där regionstyrelseförvaltningens arbete
med ”Attraktiv arbetsgivare” syftar till att öka kunskapen om organisationen på en
övergripande nivå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer arbeta med att öka
kunskapen om de egna verksamheterna och verksamhetsresultat samt informera om
lediga tjänster i förvaltningen.
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Goda dialoger och facklig samverkan



Kunskapshöjande seminarier



Arbetstidsmodeller och schemaläggning



Tips på hälsofrämjande insatser



Gym på lasarettet



Företagshälsovård
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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.
Under 2019 har det genomförts miniseminarier inom områdena sömn, stress och
mindfulness. Seminarierna kommer att erbjudas även under 2020.
Ett löpande arbete pågår för att utveckla arbetstidsmodeller för att understödja
hälsosamma scheman och att klara bemanning nattetid med mer attraktiva scheman.
En sida har publicerats på Insidan med inspiration och kunskap inom hälsofrämjande
med syfte att medarbetare och chefer kan utveckla sin egen hälsa.
På Visby lasarett och Korpen- området finns gym där alla förvaltningens
medarbetare kan träna.
Utifrån bedömning av chef kan medarbetare erbjudas sorterande samtal hos
företagshälsovården för att förebygga ohälsa.
Bedömning

Sammantaget förväntas redovisade insatser och aktiviteter bidra till att sänka
sjuktalen men även att säkra bemanningen vilket förväntas ha en inverkan på
arbetsmiljön i hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Direktiv – hur lönemedel för jämställdhet och brist kan
användas till andra åtgärder i syfte att behålla och rekrytera
personal
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner Regionstyrelseförvaltningens förslag att de extra
medlen som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken även år 2021
framför allt ska användas till fortsatta lönesatsningar.

Sammanfattning av uppdrag – medel för annat än lön

Regionfullmäktige tog 2019/965 beslut om:
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur medel som avsätts för
satsningar på jämställdhet och bristyrken, förutom till lönesatsningar, kan användas till andra
åtgärder i syfte att behålla och rekrytera personal.
Syftet med direktivet är att vara en attraktiv arbetsgivare, att regionen ska kunna klara
kompetensutmaningen framåt och ha en bra arbetsmiljö.
I uppdraget ingår att tillsammans med förvaltningarna se över tillgängliga medel för löner, behovet
att göra satsningar på jämställdhet och bristyrken samt utöver detta även göra en kartläggning på
andra åtgärder, såsom exempelvis andra arbetstidsmått eller kompetensutveckling för vissa
yrkesgrupper samt andra åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare. Varje förvaltning ska göra
en kartläggning samt en beräkning på behov och kostnader i den egna verksamheten.
Samtliga förvaltningar har lyft olika förslag på åtgärder utöver lön, för att kunna
behålla och rekrytera medarbetare samt i vissa fall gjort kostnadsberäkningar på
förslagen. Dock är behovet av att komma till rätta med jämställdhet och brist så stor
att förslaget år 2021 blir att fortsätta med lönesatsningar utifrån dessa kriterier.
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har lyft att en möjlighet att erbjuda kompetensutveckling som en
åtgärd att behålla och rekrytera medarbetare skulle vara bra. Kompetensutveckling i
form av dels grundutbildning för outbildad vårdpersonal, dels som högskolekurser
för medarbetare som vill gå specialistutbildningar eller vidare till chefsroller.
Socialförvaltningen lyfter även fram möjligheten att höja ersättningsnivåerna för
färdtid för socialsekreterare som reser mycket i tjänsten.
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Teknikförvaltningen har lyft möjligheten att ge kompensation för veckovilan för
beredskapstjänstgörande medarbetare samt möjlighet till mer friskvård och ett högre
friskvårdsbidrag.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har för närvarande pågående projekt kring schemalagd
kompetens- och verksamhetsutveckling, omfattande 20% av berörda medarbetares
arbetstid. Projekten finansieras för närvarande med statliga överenskommelsemedel.
Projektmedlen är tidsbegränsade och för att fortsätta med projekten behövs extra
budgetsatsningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreder även en modell för
timbank, för några enheter. Syftet är att få en mera optimal bemanning vid såväl hög
som lägre arbetsbelastning och därmed undvika övertid och hyrpersonal. Kostnaden
tas under 2020 från överenskommelsemedel.
En översyn kommer att göras om arbetstidsmått för nattarbete för att attrahera fler
att arbeta natt och därmed minska antalet hyrpersonal. Om nattarbetstidsmåttet
sänks kommer medel att behövas till åtgärden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gör bedömningen att de behöver de extra medlen
för att fortsatta satsningar på löneökningar för medarbetarna utifrån brist och
jämställdhetsperspektivet.
Även regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att fortsatta lönesatsningar i första
hand behövs utifrån jämställdhetssynpunkt samt för att kunna rekrytera och behålla
medarbetare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter möjlighet för samtliga medarbetare att
”semesterväxla”, vilket innebär att medarbetaren avstår semesterdagstillägg och
erhåller istället fem alternativt sex extra lediga dagar med bibehållen lön. Regionen
har under år 2019 och 2020 ett tidsbegränsat avtal om semesterväxling med några av
de fackliga organisationerna. En utvärdering av avtalet kommer att ske under hösten
2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar även upp möjligheten till minskad arbetstid
för äldre medarbetare. Åtgärden är kostnadsneutral, inga extra medel behövs.
Bedömning

Region Gotland har under flera år gjort särskilda lönesatsningar utifrån brist och
jämställdhet. Det är ett långsiktigt arbete och lönerna för regionens medarbetare
närmar sig eller är i paritet med rikets medianlöner för flera av våra yrkesgrupper.
Lönestatistiken visar dock att lönerna i den 90:e percentilen för många av
yrkesgrupperna inte når upp till 90:e percentilen för riket. Region Gotlands
jämställdhetssatsningar har gett effekt. År 2014 var kvinnornas medianlön 90% av
männens, år 2019 var medianlönen 98 %. Kvinnornas medellön var år 2014, 88% av
männens, år 2019, 93%. Detta arbete behöver fortsätta.
Arbetstidsförkortningar kan vara ett sätt att göra yrken mer attraktiva samt att
medarbetare får mer tid för vila. Arbetstidsförkortningar kan medföra att
personalförstärkningar krävs för att medarbetarnas arbetsmiljö inte ska påverkas
negativt samt för att kunna bemanna alla arbetspass. En arbetstidsförkortning på två
timmar/vecka (från 40.00 tim/vecka till 38.00) för en heltidsanställd medarbetare
som tjänar 30.000 kr/månad motsvarar en löneökning på c:a 5,2%. Regionens totala
löneökning 2019 motsvarade c:a 3,1%.
Minskad arbetstid för äldre medarbetare i syfte att öka förutsättningarna att behålla
medarbetare längre i arbetslivet bör utredas mer men medför en ökad kostnad för
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regionen. Ett exempel på detta är 80/90/100 – den anställde minskar arbetstiden till
80%, erhåller 90 % i av lönen före arbetstidsminskningen samt 100 % av lönen före
arbetstidsminskningen fortsätter att rapporteras som pensionsgrundande lön för
tjänstepensionen. Modellen används av flera kommuner och regioner.
Förvaltningarna har även lyft möjligheten att använda lönemedel för satsningar på
kompetensutveckling som en åtgärd för att kunna behålla och rekrytera medarbetare.
Bedömningen är att kompetensutveckling bör inplaneras och budgeteras för i
ordinarie verksamhet och utifrån olika yrkesgruppers avtal. Hänsyn bör också tas till
omställningsavtalet KOM-KR där det finns möjlighet att söka medel för
kompetensutveckling, tillexempel grundutbildning inom vårdområdet samt
äldreomsorgslyftet där det finns möjlighet att erhålla statliga medel under 2020 och
2021.
Förslaget är således att de extra medlen som avsätts för satsningar på jämställdhet
och bristyrken även år 2021 framför allt ska användas till fortsatta lönesatsningar.
Detta då regionen har flera yrkesgrupper som är svårrekryterade, tillexempel lärare
och sjuksköterskor och lönenivåerna fortfarande lyfts som ett skäl till
rekryteringssvårigheterna. Regionen behöver även satsa på differentierad lönesättning
där medarbetare har möjlighet att göra lönekarriär inom sitt eget yrkesområde. För
att bibehålla lönenivåerna jämfört med riket samt effekten av föregående års
löneprioriteringar är bedömningen att regionen behöver en generell löneökningsnivå
motsvarande cirka 2,5 % samt fortsatta möjligheter till särskilda satsningar utifrån
jämställdhetssynpunkt och bristyrken. Därefter kan andra satsningar genomföras.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Direktiv - samordning av personalförmåner
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner Regionstyrelseförvaltningens förslag på hantering och
samordning av Region Gotlands personalförmåner.

Sammanfattning av uppdrag

Regionfullmäktige tog 2019/964 beslut om:
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag till samordning av
personalförmåner för regionens samtliga förvaltningar.
Syftet är att stärka bilden av ”ett Region Gotland” genom att skapa en likriktighet i
personalprocesser och personalförmåner som skall gälla för alla verksamheter. Detta för att skapa
en bra arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera och behålla
medarbetare.
I uppdraget ingår att kartlägga vilka förmåner som finns idag, vad som är olika samt att ta fram
förslag på hur personalförmånerna ska hanteras i Region Gotland i framtiden.
För att upplevas som en attraktiv arbetsgivare och för att kunna behålla och rekrytera
medarbetare, är en viktig del för regionen att lyfta fram och synliggöra de
personalförmåner som finns i verksamheten och erbjuds medarbetarna.
Regionens personalpolicys och riktlinjer ska vara gemensamma för hela regionen.
Samordning av samtliga personalförmåner är inte alltid lämpliga eller möjliga, men i
möjligaste mån bör de samordnas enligt nedanstående förslag på hantering.
Ärendebeskrivning

Förvaltningarna har gjort en inventering över vilka personalförmåner som finns inom
de olika förvaltningarna. Kartläggningen har delats upp i nedan områden;
-

trivselfaktorer/intern representation och gåvor

-

hälsofrämjande och förebyggande
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-

attraktiva villkor utöver avtal

-

förmåner vid kompetensutveckling

-

övriga personalprocesser.

Trivselfaktorer/intern representation och gåvor
Regionen har riktlinjer för extern och intern representation. Intern representation
kan förekomma vid personalfester, avtackningar, högtidsdagar, informationsmöten,
kick-off, kurser och konferenser med mera. Enligt riktlinjerna ska förvaltningarna
uppvakta medarbetare på 50-årsdagen och medarbetaren får även en ledig dag om
dagen infaller på en vardag. Medarbetare som har arbetat i Region Gotland under
sammanlagt 25 år uppmärksammas med en minnesgåva. Region Gotland bjuder
dessutom medarbetaren till en gemensam middag. Uppvaktning från förvaltningen
sker i samband med att medarbetare avslutar sin anställning i regionen, arbetsgivaren
bjuder på ”kaffe med dopp” och blomma samt beroende på hur länge medarbetaren
arbetat inom regionen, eventuell gåva. Förvaltningarna bjuder även in medarbetare
som avslutar sin anställning med anledning av pensionsavgång till en årlig
förvaltningsgemensam lunch.
Vid genomgången av förvaltningarnas personalförmåner kan det konstateras att
förvaltningarna följer regionens riktlinjer för uppvaktning. Det finns olikheter mellan
förvaltningarna framför allt när det gäller ”trivselfaktorerna”, till exempel att bjuda
medarbetare på lunch samt kaffebröd vid olika möten, konferenser och
utbildningstillfällen. Det förekommer också olikheter i hanteringen vid
nyanställningar, till exempel att ge den nyanställde medarbetaren en blomma första
arbetsdagen samt skicka hem blomma vid långtidssjukskrivningar.
Förslag på hantering. För att undvika jämförelser mellan förvaltningar samt att
medarbetarna uppfattar att det är olika hantering vid förvaltningarna, bör
trivselfaktorerna i möjligaste mån samordnas och hanteras lika på förvaltningarna.
Det ska vara möjligt för alla förvaltningar att bjuda på bröd eller frukt till kaffet vid
både regionövergripande samt förvaltningsvisa utbildningstillfällen och möten. Även
hanteringen vid långtidssjukskrivningar och mottagande av anställda likriktas. Detta
medför en kostnad för förvaltningarna som behöver tas med i respektive
verksamhets budget.
Hälsofrämjande och förebyggande
Friskvårdspolicy och riktlinjer
Region Gotland har ett mål att vara en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus. För att kunna vara en attraktiv
arbetsgivare och kunna arbeta aktivt förebyggande och hälsofrämjande, erbjuder
regionen bland annat friskvård.
Region Gotland har idag en friskvårdspolicy och riktlinjer för friskvård. Syftet med
riktlinjerna är att möjlighet till en friskvårdstimme på arbetstid ska stimulera
medarbetarna till regelbunden fysisk aktivitet för att öka välbefinnandet, minska
sjukfrånvaron och behovet av rehabilitering. Enligt nuvarande policy och riktlinjer
ska friskvårdstimmen användas till fysisk aktivitet. Om det inte finns möjlighet att ta
ut friskvårdstimmen i verksamheten har medarbetaren istället rätt till ett
friskvårdsbidrag på 1 200 kr. Det förekommer idag avvikelse från nuvarande riktlinje
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genom att en förvaltning erbjuder medarbetare möjlighet att både använda
friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Regionens friskvårdspolicy och friskvårdsriktlinjer är under revidering, både vad
gäller möjlighet till friskvårdsersättning samt uttag av friskvårdstimme.
Förslag på hantering. Friskvårdspolicy och riktlinjer bör vara regiongemensamma
och hanteras lika vid samtliga förvaltningar.
Träningslokaler
På Korpen finns det en träningslokal/gym, där det finns möjlighet för samtliga
medarbetare i regionen att träna. Utöver Korpen finns det träningslokal för hälsooch sjukvårdsförvaltningens medarbetare på Visby lasarett, för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens medarbetare vid Wisbygymnasiet samt vid Folkhögskolan i
Hemse. Även räddningstjänsten har en egen träningslokal.
Förslag till hantering. Träningslokalerna bör även fortsättningsvis finnas kvar. Vad
gäller Korpens gym behöver ansvarsförhållandena för lokalen utredas samt medel
avsättas för underhåll av lokaler samt maskiner. År 2020 kostade driften 100.000
kronor samt 100.000 kr i investeringsbudget.
Personalförening
Vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns det en konstförening som bekostas av
medlemmarna själva. Grupper av medarbetare vid andra förvaltningarna hyr även, på
eget initiativ och bekostnad, träningslokaler för att kunna spela badminton,
innebandy med mera.
Förslag till hantering. Personalföreningar där medarbetare själva engagerar sig får
fortsätta utifrån de olika medarbetarnas egna initiativ.
Attraktiva villkor utöver avtal
De centrala kollektivavtalen reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och
medarbetarna. De centrala avtalen för regionen innehåller i många fall fördelaktigare
regler än de arbetsrättsliga lagarna, till exempel antalet semesterdagar för medarbetare
över 40 och 50 år, föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet och sjuklön.
Region Gotland har även lokala kollektivavtal som medför attraktiva villkor utöver
centrala avtal. Regionen tecknade 2018 ett lokalt avtal med ett antal av de fackliga
organisationerna för att under en försöksperiod ge möjlighet för medarbetare att
”semesterväxla”. Semesterväxling innebär att istället för att semesterersättning
utbetalas så erhåller medarbetaren (beroende på hur många semesterdagar denne har
rätt till) fem alternativt sex extra semesterdagar. För att kunna semesterväxla måste
vissa förutsättningar vara uppfyllda till exempel att medarbetaren inte har några
sparade semesterdagar och att ingen vikarie behövs. En utvärdering av försöket
kommer att ske under 2020. Efter utvärderingen beslutas om avtalet ska permanentas
eller inte. Regionen har också lokala avtal om fördelaktigare arbetstidsvillkor samt
flextid.
Förslag på hantering. Verksamhetsmässiga förutsättningar och de centrala avtalens
konstruktion medverkar till att vissa verksamheter alternativt personalgrupper kan få
ett visst avtal, som exempel semesterväxling, medan det inte är tillämpningsbart på
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andra. Det måste få förekomma skillnader, alla lokala kollektivavtal som tecknas kan
inte vara regionövergripande.
Förmåner vid kompetensutveckling
Vid kartläggningen konstateras att det skiljer sig mellan förvaltningarna. Skillnaderna
beror bland annat på att några av förvaltningarna erhållit statsbidrag som kan
finansiera en större del. Andra löneavtalen innehåller skrivningar kring
utbildningsanställningar som skiljer sig mellan yrkesgrupper. Olikheterna kan också
bero på hur rekryteringsläget ser ut för yrkeskategorier och bristyrken. Medarbetare
som går en längre utbildningar kan beviljas ledighet med lön för inläsning av
studielitteratur och i samband med lektionstillfällen, medan någon annan endast får
ledigt med lön i samband med lektionstillfällen.
Förslag på hantering. Kompetensutveckling ska ses som en naturlig del i arbetet och
inte som en förmån. Det innebär att skillnader mellan förvaltningar kan förekomma i
och med att det är olika förutsättningar som gäller utifrån exempelvis avtal och
rekryteringsutmaningar.
Övriga personalprocesser
En kartläggning av våra personalprocesser kring rekrytering-, omställning- och
samverkansprocesser har genomförts. Det kan konstateras att det inte finns några
direkta personalförmåner kopplade till dessa processer. I de fall förmåner uppstår i
dessa processer ska de hanteras lika.
Avslutningsvis
Avslutningsvis kan konstateras att för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare och
för att kunna behålla och rekrytera medarbetare, är en viktig del för regionen att lyfta
fram och synliggöra de personalförmåner som finns i verksamheten och erbjuds
medarbetarna.
Bedömning

Regionens personalpolicys och riktlinjer ska vara gemensamma för hela regionen.
Samordning av samtliga personalförmåner är inte alltid lämpliga eller möjliga, men i
möjligaste mån bör de samordnas enligt ovanstående förslag på hantering.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Stefan Persson

Regionstyrelsen

Uppdrag - Förutsättningar för organisatorisk förändring av
arbetslöshetsnämnd
Förslag till beslut

•

Ärendet bordläggs i avvaktan på regionfullmäktiges beslut i frågan om att ge
regionstyrelsen i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom
regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande
insatser utgör en del.

Sammanfattning

Som ett resultat av Public Partners utredning om hur Region Gotland kan stärka det
regionala utvecklingsansvaret, så framkom att det fanns skäl att se över en del interna
gränssnitt ifråga om roll- och ansvarsfördelning mellan nämnderna. Utgångspunkten
i resonemanget var att regionstyrelsen skulle tjäna på att stärka sitt ansvar i de
strategiska frågorna som har synergier med det regionala utvecklingsansvaret, medan
de operativa uppdragen skulle få bättre förutsättningar i facknämnderna. Mot
bakgrund av detta, samt regionfullmäktige beslut att den 27 oktober 2014 anta en
arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland som preciserar rollfördelningen mellan
nämnderna, så har regionstyrelseförvaltningen gjort bedömningen att det
ändamålsenligt föra över ansvaret enligt Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i syfte att stärka och tydliggöra mandatet.
Regionstyrelsen beslutade den 23 oktober 2019 att remittera förslaget om överföring
av ansvaret som arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
för inhämtning av synpunkter inför beslut. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden antog den 3 februari 2020 ett yttrande som därefter
lämnades in till regionstyrelsen (se bilaga)
Den 18 november 2019 inlämnade Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) en
motion till regionfullmäktige rörande ”Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande
insatser och finansiell samordning”. Till följd av denna beslutade regionstyrelsen den
17 juni att föreslå regionfullmäktige att: ”Motionen bifalls på så sätt att
regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen
för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör en
del. Utredningens resultat redovisas för regionstyrelsen senast juni 2021.” Ärendet är
inplanerat att hanteras på regionfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020.
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Bedömning

Den ovan nämnda motionen bedöms ha tydlig bäring på Region Gotlands hantering
av arbetsmarknadspolitiska insatser i en bredare mening. Då förslaget till
regionfullmäktige också är att tillsätta en utredning i frågan, gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att rimligt att bordlägga frågan om en
överföring av ansvaret som arbetslöshetsnämnd, från regionstyrelsen till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, tills regionfullmäktige fattat beslut om motionen och
en eventuell utredning är genomförd.
Beslutsunderlag

Remissyttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över förslaget om överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.



Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat ett förslag om överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) för
inhämtande av synpunkter. Kommunernas formella ansvar på det
arbetsmarknadspolitiska området är begränsat men i varje kommun ska det, enligt
lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, finnas en arbetslöshetsnämnd som har till
uppgift att vidta åtgärder för att förebygga arbetslöshet. Idag innehar regionstyrelsen
detta uppdrag och förslaget är att ansvaret ska övergå till GVN. Lagen har tolkats på
vitt skilda sätt men bedöms ge kommunerna en viss allmän kompetens att agera för
att hindra arbetslöshet. Samtidigt så öppnar förslaget upp för andra angränsande
frågeställningar som regionstyrelsen måste ta i beaktande inför ett eventuellt beslut i
fullmäktige om överföring av ansvaret.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat ett förslag1 om överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för inhämtning av
synpunkter inför beslut. Regionstyrelsen har idag uppdraget som
arbetslöshetsnämnd. Upprinnelsen till förslaget kommer från ett uppdrag2 åt
regionstyrelseförvaltningen att utreda förutsättningarna för en sådan
ansvarsöverföring. Detta efter att konsultföretaget Public Partner i samband med
budgetberedningen 2018 redovisade en utredning rörande det regionala
utvecklingsansvaret i Region Gotland. Utredningen föreslog bland annat att roll- och
1
2

RS § 318 ”Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd”, 2019-10-23 Ärende: RS 2019/967
RS § 164 ”Regional utveckling - resurser och gränssnitt”, 2019-05-28 Ärende: RS 2018/454
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ansvarsfrågorna mellan regionstyrelsen och facknämnder skulle ses över.
Regionstyrelsen skulle därav tjäna på att stärka sitt ansvar i de strategiska frågorna
som har synergier med det regionala utvecklingsansvaret, medan de operativa
uppdragen skulle få bättre förutsättningar i facknämnderna.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen3 att den föreslagna förändringen
bidrar till att skapa tydlighet och ett stärkt mandat för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
I tjänsteskrivelsen4 inför beslut av fullmäktige i december 2010 står: ”I och med att
kommunen och kommunstyrelsen har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet som ska skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling enligt lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län kommer även
sysselsättningsfrågor på en övergripande nivå att hanteras av kommunstyrelsen.
Av vunna erfarenheter från socialnämnden och genom kommunstyrelsens alltmer
ledande roll för regionens tillväxt och utveckling framstår det som naturligt att
kommunstyrelsen även görs till huvudansvarig för de arbetsmarknadsfrågor som
hanteras av arbetslöshetsnämnden och utgör det organ inom kommunen som ska
träffa överenskommelser med Arbetsförmedlingen”.
Vid behov av fördjupning kring Region Gotlands arbetsmarknadsinsatser (där bland
annat Arbetsmarknads- och integrationsenheten inom UAF är en viktig utförare)
finns information på denna länk: https://www.gotland.se/arbetsmarknadsinsatser
(hämtad 2019-12-17)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har sammanställt ett yttrande som
innehåller synpunkter, frågeställningar och eventuella konsekvenser som
regionstyrelsen bör ta i beaktande inför ett beslut:
Yttrande
Organisering för arbetsmarknadsfrågorna

Kommunernas formella ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området är begränsat,
men i varje kommun ska det, enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, finnas
en arbetslöshetsnämnd som har till uppgift att vidta åtgärder för att förebygga
arbetslöshet och minska verkningarna av arbetslöshet. Arbetslöshetsnämnden ska
bland annat samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör
sysselsättningsfrågor5.
Kommunerna har genom lagen om arbetslöshetsnämnd getts en viss allmän
kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. Huruvida lagen ger kommunerna
ytterligare befogenheter är oklart6.
Endast 6 procent av kommunerna har i dag en särskild nämnd för
arbetsmarknadsfrågor. I övriga kommuner är det kommunstyrelsen (36 procent),
socialnämnden (33 procent) eller utbildningsnämnden (13 procent) som ansvarar för

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse ”Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd”,
2019-09-23 Ärende: RS 2019/967
4 KF tjänsteskrivelse ”Översyn av reglementen p.g.a. ändringar av förvaltningsorganisationen”, 2010-11-30. Ärende KS
2008/278. Länk: https://www.gotland.se/54622 ärende 4 (hämtad 2019-12-02)
5 Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. § 2-3 samt:
SKL. Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, april 2017. Länk: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunerna-ocharbetsmarknadspolitiken.html (hämtad 2019-11-15) (sid 32)
6 SOU 2019:3 Slutbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen: Effektivt, tydligt och träffsäkert - det statliga åtagandet för
framtidens arbetsmarknad, 2019 (sid 26) Länk:
https://www.regeringen.se/49091a/contentassets/d5313d9832f3453cb2283fd39e7b50d0/effektivt-tydligt-och-traffsakert--detstatliga-atagandet-for-framtidens-arbetsmarknad-sou-20193-del-2 (hämtad 2019-12-17)
3
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arbetsmarknadsinsatserna (statistik från 2018)7. Det indikerar också att det
kommunala arbetsmarknadsarbetet ligger nära framför allt socialpolitiken.
Utdrag ur lagen om arbetslöshetsnämnd:

3 § Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att
1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör
sysselsättningsfrågor samt
3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar
hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397).
4 § Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra
yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller
tjänsteman hos kommunen.
De verksamheter inom Region Gotland som idag utför uppdragen utifrån lagen om
arbetslöshetsnämnd:
 3 § 1 utförs till viss del av socialförvaltningen (SOF), blanda annat kring
ekonomiskt stöd och av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF)
gällande arbetsmarknadsinsatser.
 3 § 2 utförs till viss del av SOF, hälso- och sjukvårdsförvaltningen (kring
rehab), regionstyrelseförvaltningen (överenskommelsen med
Arbetsförmedlingen) och UAF. När det gäller UAF är det Arbetsmarknadsoch integrationsenheten, vuxenutbildningen och folkhögskolan som bland
annat samarbetar med Arbetsförmedlingen. Exempelvis så har
Arbetsdepartementet under en rad av år gett direkta uppdrag till
Arbetsförmedlingen, att tillsammans med Folkbildningsrådet, genomföra
utbildningssatsningar mot grupper som står långt från utbildning och arbete
(ett samarbete med folkhögskolan).
 3 § 3. Oklart om detta utförs.
 4 § bör innebära ett mandat att vidta åtgärder för att förebygga arbetslöshet
för den nämnd som har uppdraget, bland annat genom att kräva in
upplysningar från kommunstyrelse eller annan nämnd. Möjligen kan
framställningar i detta fall tolkas som exempelvis den arbetsmarknadspolitiska
strategin för Region Gotland, dvs dokument som behövs för
arbetslöshetsnämndens verksamhet.
Det regionala utvecklingsuppdraget

Sveriges kommuner och landsting (regioner) (SKR) skriver i sin redogörelse för
kommunernas arbetsmarknadspolitik 20178: ”För att få en slagkraftig lokal och
regional sysselsättningspolitik måste arbetsmarknadspolitiken samordnas med andra
politikområden som understödjer det regionala utvecklingsarbetet.
Arbetsmarknadspolitiken måste koordineras med tillväxtfrågor, näringslivsutveckling,
utbildningsfrågor, infrastruktur och transportpolitik samt socialpolitiska frågor”.
Om arbetslöshetsnämndens uppdrag innebär en nära sammankoppling med den
kommunala arbetsmarknadspolitiken så bör man med det SKR tar upp överväga hur
bäst ett sådant arbete koordineras och organiseras på Region Gotland. Av en
facknämnd eller av regionstyrelsen.
7 SKL. Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018. Kolada. Länk: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunalarbetsmarknadsstatistik-2018.html (hämtad 2019-11-15)
8 SKL. Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, april 2017. Länk: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunerna-ocharbetsmarknadspolitiken.html (hämtad 2019-11-15) sid 53
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Arbetsmarknadspolitisk strategi och forum för arbetsmarknadsfrågor

Det finns en koppling mellan uppdraget som arbetslöshetsnämnd och Region
Gotlands arbetsmarknadspolitiska strategi9. I strategin står: ”Arbetsmarknadspolitik
kan ses som de insatser och program som riktas till arbetslösa för att förbättra deras
möjligheter att finna en sysselsättning”. Strategin antogs av regionfullmäktige i
oktober 2014. Reformeringen av Arbetsförmedlingen och nya förändrade behov från
aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området har resulterat i att strategin i flera
avseenden behöver ses över och revideras för att mer överensstämma med dagens
situation.
I strategin nämns även ”Arbetsmarknadsforum” som kan beskrivas som ett
strategiskt förvaltningsövergripande organ för samordning av arbetsmarknadsfrågor
inom Region Gotland.
I samband med beslut om arbetslöshetsnämnd bör även en revidering av strategin
samt behovet av ett forum för arbetsmarknadsfrågor tas i beaktande. Man behöver
ställa sig frågan om uppdraget att vara arbetslöshetsnämnd samtidigt innebär det fulla
strategiska ansvaret för Region Gotlands arbetsmarknadspolitiska frågor. Exempelvis
om arbetslöshetsnämnden ska vara den instans som tar fram en ny strategi, inför
beslut i fullmäktige. Frågan om en revidering av Region Gotlands
arbetsmarknadspolitiska strategi behöver hursomhelst lyftas.
Arbetslöshetsnämnd – försörjningsstöd

Kommunerna har ett försörjningsansvar för arbetslösa försörjningsstödstagare som
av olika skäl inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och som är berättigade för
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). I SoL 4 kapitlet 4 § står: ”Socialnämnden får begära att den
som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Socialnämnden ska samråda med
Arbetsförmedlingen innan beslut fattas”10.
När det gäller deltagande i kommunala arbetsmarknadsåtgärder ska alltså kommunen
(enligt SoL) samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas samtidigt som varje
kommun ska ha en arbetslöshetsnämnd som har uppdraget att vidta åtgärder för
att både förebygga och bekämpa arbetslöshet. Här tangerar lagen om
arbetslöshetsnämnd vid SoL och kopplingen arbetslöshet/ försörjningsstöd
synliggörs.
Frågan som därför bör ställas är om samma nämnd som hanterar försörjningsstöd
enligt SoL också bör agera arbetslöshetsnämnd. Samtidigt kan man ställa sig frågan
om arbetslöshetsnämnds-uppdraget organiseras bäst på övergripande nivå (RSF),
nära försörjningsstöd (SON) eller nära Arbetsmarknads- och integrationsenheten
(UAF) – eller om det ska vara en helt annan organisering.
En slutsats är att, oavsett organisering, så medför krav på nedskärningar i
förvaltningarnas budgetar ett hårt slag främst mot arbetsmarknadsverksamheten till

Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Länk: https://www.gotland.se/101155 (hämtad 2019-12-16)
Linnéuniversitetet, Alexandru Panican ”Lokal arbetsmarknadspolitik”, 2017 Länk: http://lnu.divaportal.org/smash/get/diva2:1115600/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-16)
9
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följd av att den lagstadgade verksamheten oftast prioriteras. Exempelvis inom
socialtjänsten (SoL) eller inom utbildningsväsendet (Skollagen)11.
Tydliggörande av ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna

I de fall regionfullmäktige överför ansvaret som arbetslöshetsnämnd till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (GVN) så bör ett tydliggörande av ansvaret för
arbetsmarknadsfrågor göras. GVN har via sitt reglemente ansvaret för kommunens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå men får som oftast hantera
situationer av mer strategisk karaktär. I regionstyrelsens beslut12 görs bedömningen
”Att regionstyrelsen inte ges någon roll för arbetsmarknadsfrågor” och ”De operativa
uppdragen skulle få bättre förutsättningar i facknämnderna” och då blir frågan vem
som har det strategiska och övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna (det
vill säga om detta ansvar finns).
Ett förslag är att göra ett tillägg i reglementet så att det inte råder några frågetecken
kring vilken nämnd som svarar för intern och extern samordning i
arbetsmarknadsfrågor. Detta för att tydliggöra vilken nämnd som är den kommunala
parten beträffande arbetsmarknadsfrågor i extern samverkan samt för att tydliggöra
vilken nämnd som styr det interna arbetet - för att undvika
gränsdragningsproblematik, för att skapa en bra organisation kring
arbetsmarknadsfrågor och för att förenkla för externa aktörer vem de ska kontakta.
Exempel på tydliggörande: Socialnämnden var arbetslöshetsnämnd 2008 – 2010
(dessförinnan kommunstyrelsen). I socialnämndens reglemente från 2008 står att
”Nämnden skall utgöra arbetslöshetsnämnd och handha kommunens uppgifter inom
arbetsmarknadspolitiken. Ansvara för kommunens medverkan i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter särskild överenskommelse med
Arbetsförmedlingen”13.
Förslaget att lagen om arbetslöshetsnämnd upphävs

I slutbetänkandet av Arbetsmarknadsutredningen Effektivt, tydligt och träffsäkert (från
2019)14 är förslaget att Lagen (1944:453) om arbetslöshetsnämnd upphävs.
Utredningens bedömning är: ”Innebörden av lagen om arbetslöshetsnämnd är
otydlig och har sin utgångspunkt i ett arbetsmarknadspolitiskt system som inte längre
gäller i Sverige. Lagen har tolkats på vitt skilda sätt; från att den inte har någon
praktisk betydelse för kommunernas möjligheter att ge arbetsmarknadsstöd till att
den ger en vidsträckt befogenhet på det arbetsmarknadspolitiska området”.
Utredningen har kommit fram till att lagen är otydlig och då bör man även ställa sig
frågan om lagen egentligen medför något formellt mandat kring
arbetsmarknadsfrågor.
Bedömning

Regionstyrelsen (RS) har remitterat ett förslag om överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) för
inhämtning av synpunkter inför beslut.

Linnéuniversitetet, Alexandru Panican ”Lokal arbetsmarknadspolitik”, 2017 Länk: http://lnu.divaportal.org/smash/get/diva2:1115600/FULLTEXT01.pdf sid 37 (hämtad 2019-12-16)
12 RS § 318 ”Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd”, 2019-10-23 Ärende: RS 2019/967
13 Reglemente för socialnämnden, 1 §. 2008-03-17
Detta beslut om arbetslöshetsnämnd togs av fullmäktige 2007-12-17 (KF § 291) i samband med aviserade förändringar i
arbetsmarknadspolitiken och att dåvarande Arbetscentrum skulle läggas ner samt att OSA-verksamhetens (offentligt skyddad
anställning) flyttades över till socialnämnden. KS 2007/383. Länk: https://www.gotland.se/35575 (hämtad 2019-12-02)
14 SOU 2019:3 Slutbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen: Effektivt, tydligt och träffsäkert - det statliga åtagandet för
framtidens arbetsmarknad, 2019. Länk:
https://www.regeringen.se/49091a/contentassets/d5313d9832f3453cb2283fd39e7b50d0/effektivt-tydligt-och-traffsakert--detstatliga-atagandet-for-framtidens-arbetsmarknad-sou-20193-del-2
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Tjänsteskrivelse
GVN 2019/293

Det är ett positivt initiativ av regionstyrelsen att lyfta frågan gällande
arbetslöshetsnämnd. Själva grundfrågan är ganska okomplicerad men det går inte att
bortse från att flera angränsande frågeställningar framkommer när man går på djupet
i ämnet. Frågeställningar som ändå kommer att komma fram efterhand, eller i vissa
fall redan finns.
Därför är detta yttrande inget direkt svar på överföringen av ansvaret utan ett
underlag med frågeställningar och synpunkter som regionstyrelsen och dess
förvaltning bör ta i beaktande, inför en eventuell överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd till GVN. Det är frågor som GVN behöver veta hur
regionstyrelsen ställer sig till för att kunna åta sig uppdraget.
Frågeställningar/synpunkter:
 Frågor kopplade till lagen om arbetslöshetsnämnd tangerar även
socialnämndens (SON) område, till viss del även hälso- och
sjukvårdsnämndens, och ett yttrande borde även inhämtas från deras
verksamheter.
 Det behövs en revidering av Region Gotlands arbetsmarknadspolitiska
strategi eftersom strategin, förutom att den till viss del är inaktuell, har bäring
på uppdraget som arbetslöshetsnämnd.
 Det finns beröringspunkter mellan arbetslöshetsnämnd,
arbetsmarknadspolitiska insatser och försörjningsstöd. Regionstyrelsen bör
ställa sig frågan hur detta bäst organiseras/koordineras. På övergripande nivå
(RS/RSF), nära försörjningsstöd (SON/SOF) eller nära Arbetsmarknadsoch integrationsenheten (GVN/UAF).
 Med det ovan beskrivna, finns det vinster med att exempelvis sammanföra
försörjningsstödet med Arbetsmarknads- och integrationsenhetens
verksamhet till den nämnd där uppdraget som arbetslöshetsnämnd ligger?
 Om GVN får uppdraget som arbetslöshetsnämnd innebär det då att
arbetsmarknadsfrågorna helt lämnar regionstyrelsens bord? Om det är så, hur
koordineras då arbetsmarknadspolitiska frågor bäst tillsammans med frågor
kring kompetensförsörjning, tillväxt, näringslivsutveckling, utbildningsfrågor
och socialpolitik, i syfte att få en slagkraftig lokal och regional
sysselsättningspolitik?
 Om GVN får uppdraget som arbetslöshetsnämnd så bör frågan ställas om
detta uppdrag innebär ökade arbetsinsatser och/eller ökade förväntningar.
Eventuella förväntningar måste förtydligas och resurser måste tillsättas
utifrån dessa förväntningar (ramförstärkningen för inrättandet av en
arbetsmarknadsfunktion 2014 var 1,3 miljoner kronor15).
 Uppdraget som arbetslöshetsnämnd bör även följas av ett tydligt mandat att
nämnden handhar Region Gotlands uppgifter inom det
arbetsmarknadspolitiska området (se socialnämndens reglemente från 2008).
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 Uteblir det ovan nämnda riskerar uppdraget som arbetslöshetsnämnd annars
att bli ganska ihåligt. Arbetsmarknadsutredningens slutsats är ju dessutom att
lagen om arbetslöshetsnämnd är otydlig och då bör man även ställa sig frågan
om lagen egentligen medför något mandat kring arbetsmarknadsfrågor, om
det inte särskilt redovisas vilket mandat det gäller.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-22
RS§318 ”Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av
arbetslöshetsnämnd”2019-10-23
Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-03

GVN § 11

GVN § 11

Remiss. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av arbetslöshetsnämnd

GVN 2019/293
GVN au § 8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.

Regionstyrelsen har remitterat ett förslag om överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) för
inhämtande av synpunkter.
Kommunernas formella ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området är begränsat
men i varje kommun ska det, enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, finnas
en arbetslöshetsnämnd som har till uppgift att vidta åtgärder för att förebygga
arbetslöshet. Idag innehar regionstyrelsen detta uppdrag och förslaget är att ansvaret
ska övergå till GVN.
Lagen har tolkats på vitt skilda sätt men bedöms ge kommunerna en viss allmän
kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. GVN ställer sig försiktigt positiva till
förslaget. Samtidigt så öppnar förslaget upp för andra angränsande frågeställningar
som regionstyrelsen måste ta i beaktande inför ett eventuellt beslut i fullmäktige om
överföring av ansvaret. Dessa frågeställningar finns samlade i nämndens yttrande.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att ärendet lämnades öppet till nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Utredare Fredrik Johansson
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Yttrande, 2020-01-22
Remiss. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/968
22 september 2020

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Förslag till beslut

1) Förslag under rubriken Bedömning i föreliggande tjänsteskrivelse remitteras
till tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden. Remissyttranden ska lämnas till
regionstyrelsen senast den 1 februari 2021.
2) Förslag till organisation beslutas i budgetberedningen maj 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2020
ta fram förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken och att redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som
strateg för kollektivtrafiken. Förslaget har tagits fram i dialog med
teknikförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten
Kollektivtrafiken på Gotland.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/968

En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen.
Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med
näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I tjänsten ska en nära dialog med tekniska nämnden och den
operativa enheten för kollektivtrafik ingå, för att tillse en god förankring av mål och
strategier.
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen, senast den 1 februari 2021. Regionstyrelsen föreslås behandla ärendet
om förändrad organisation och förändring av reglementen i budgetberedningen maj
2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Regionstyrelsen gav 2019-05-28, § 164, regiondirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att föra över det strategiska uppdraget för kollektivtrafiken från
tekniska nämnden till regionstyrelsen från och med 1 januari 2020 och återkomma
med förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober 2019. Bakgrunden till
beslutet var synen på kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen och
därmed behovet av att se på förutsättningarna för en förändring av det strategiska
ansvaret.
Uppdraget redovisades i regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. I
skrivelsen görs bedömningen att regionstyrelsen bör ha det strategiska ansvaret
avseende trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt samt integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling.
Regionstyrelsen behandlade redovisningen av uppdraget 2019-10-23, § 317, och
beslutade att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen 2020
ta fram en genomförandeplan för en överföring av det strategiska ansvaret för
kollektivtrafiken, från tekniska nämnden till regionstyrelsen. I genomförandeplanen
ingår förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan regionstyrelsen och
tekniska nämnden, i syfte att stärka den regionala utvecklingen.
För uppdraget bildades en arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen, och en
rapport har tagits fram av konsult, Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på
organisation och ansvarsfördelning. Trivector, 2020-04-09.
I rapporten föreslås att det på teknikförvaltningen inrättas en ny avdelning för
kollektivtrafik, där ansvaret för linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och
skolresor samlas. Avdelningen föreslås ha följande struktur och funktioner:
 Avdelningschef, med personalansvar, stöd i övergripande frågor och ansvar
gentemot nämnd.
 Stab med ansvar för stödfunktioner som berör både den allmänna och den
särskilda kollektivtrafiken.
 Kollektivtrafikutvecklare och trafikplanerare. Ansvar för den taktiska
planeringen av kollektivtrafiken på 1-3 års sikt däribland tidtabeller och linjer,
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yttre miljö (hållplatser, stationer, samhällsplanering) samt den operativa
dagliga driften.
Handläggare för färdtjänst, sjukresor och PRH-kort
Skolskjutskoordinatorer.

Det föreslås också att en ny strategisk tjänst med ansvar för transport- och
mobilitetsfrågor samt frågor kopplade till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet inrättas på regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen mottog rapporten 2020-05-27, § 167, och beslutade vid samma
tillfälle att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i rapporten
och i samverkan med teknikförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram förslag till samlad
organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken vad gäller ansvar, roller
och ekonomi. Regionstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att tillsammans med
teknikförvaltningen, redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg
för kollektivtrafiken med utgångspunkt från det regionala utvecklingsansvaret och
med placering på regionstyrelseförvaltningen. Redovisningen av uppdragen ska göras
till budgetberedningen hösten 2020.
Nuvarande organisation
Idag ansvarar tekniska nämnden för linjetrafik, färdtjänsthandläggning och
framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram. Frågorna hanteras inom
teknikförvaltningen av en enhet som består av en enhetschef och fem medarbetare.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolskjuts, vilket hanteras av en
försörjningschef och en koordinator organiserade inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. I jämförelse med andra regioner är organisationen som
hanterar kollektivtrafikfrågor på Region Gotland förhållandevis liten.

3 (7)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/968

Nu gällande reglementen för nämnderna
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det i varje län finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet. I Gotlands län anger lagstiftaren att det är kommunen som
är regional kollektivtrafikmyndighet.
I dag är det inom Region Gotland den tekniska nämnden som enligt reglementet är
trafiknämnd och handhar uppgifter avseende regional kollektivtrafik enligt
regionfullmäktiges riktlinjer. Nämnden ska enligt reglementet bland annat tillse att
teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt.
Vidare ska nämnden handha de uppgifter som ankommer regional
kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden om färdtjänst, om parkeringstillstånd
och om resekostnadsersättning för sjukresor inom länet samt svara för övergripande
frågor inom området, dock ej besluta i ärenden som ankommer på regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar enligt reglementet för att vid sjukresor
utom länet handlägga frågor om resekostnadsersättning enligt lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor och fullmäktiges riktlinjer.
Reglementena för socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden
innehåller inget om tillhandahållande av trafik. Skolskjuts regleras förutom i
Skollagen genom barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.
Koordinator med ansvar för skolskjuts enligt delegation av barn- och

4 (7)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/968

utbildningsnämnden är ansvarig för planering och utvärdering av skolans
skolskjutsverksamhet enligt delegationsordningen (Punkt D 1.6 och D 1.7).
Regionstyrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2016:613). Det regionala utvecklingsansvaret
innebär att regionstyrelsen ska
1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna
insatser för genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt
med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Bedömning

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att delar av ansvaret för fullgörandet av uppdraget som
regional kollektivtrafikmyndighet flyttas till regionstyrelsen. En tjänst som
kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. De operativa
frågorna som rör själva verkställigheten av trafiken föreslås även fortsättningsvis
organiseras inom teknikförvaltningen. Vi bedömer att detta kommer att kräva
ändringar i nämndernas reglementen.
Förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe istället för att sprida dem
inom olika förvaltningar kan kompetensen inom upphandling och uppföljning höjas.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
De bestämmelser som reglerar respektive verksamhet gentemot
kommunmedborgarna bör respektive nämnd ansvara för, men tillämpningen av de
olika regelverken bör hanteras inom teknikförvaltningen.
Strateg för kollektivtrafiken
Regionstyrelsen ansvarar för regionala utvecklingsfrågor och de uppgifter som ligger
inom det regionala utvecklingsansvaret. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska
ha det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram och integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. En tjänsteperson med
denna kompetens föreslås anställas vid regionstyrelseförvaltningen.
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Samhällsbehoven ska vara i fokus vid planering av kollektivtrafik och samplanering
med infrastruktur, näringsliv, miljö och fysisk planering av bostäder m.m. är därför
viktig. Planeringen ska bygga på en helhetssyn på de olika trafikslagen. Tjänstens
huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med näringsliv
och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I programmet fastställs strategiska mål för kollektivtrafikens
utveckling.
I tjänsten som kollektivtrafikstrateg ingår en nära dialog med tekniska nämnden och
den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring av mål och
strategier. I uppdraget ingår också att utifrån strategier, program, policys och planer
antagna av regionfullmäktige och/eller regionstyrelsen samt i förekommande fall
nationella myndigheter och EU att:
 Strategiskt analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov.
 Samordna, implementera och följa upp utvecklingsarbete relaterat till
ansvarsområdet.
 Leda och delta i relevanta nätverk.
 Handlägga motioner och medborgarförslag samt bistå med underlag till
förtroendevalda i samband med exempelvis interpellationssvar.
 Som sakkunnig föredra ärenden inför regionstyrelsen och tekniska nämnden.
Processen framåt
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen. Remissyttrandena ska lämnas till regionstyrelsen senast den 1 februari
2021. Synpunkterna kommer därefter att sammanställas och regionstyrelsen föreslås
behandla ärendet om förändrad organisation och förändring av reglementen i
budgetberedningen maj 2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag



RS 2019-05-29, § 164, Regional utveckling – resurser och gränssnitt



RSF, tjänsteskrivelse, 2019-09-23 Uppdrag – Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RS 2019-10-23, § 317, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på organisation och ansvarsfördelning.
Trivector, 2020-04-09



RSF, tjänsteskrivelse, 2020-05-06 Uppdrag - Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RS 2020-05-27, § 167, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Förord

Trivector fick i februari 2020 i uppdrag av Region Gotland att utreda den organisatoriska tillhörigheten för kollektivtrafikens olika delar inom Region Gotland.
Uppdraget har resulterat i denna rapport som lämnar ett förslag på ansvarsfördelning, resurssättning och genomförandeplan. Uppdraget har från Trivectors sida
projektletts av Kristoffer Levin, med hjälp av Lena Richardsson och Mats
Améen. En nära dialog har under arbetet funnits med Region Gotland där de
medverkande har varit Anna Wejde, Lena Johansson, Jyrki Vainio och Rolf Andersson.
Lund 2020-04-09
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Trivector har fått i uppdrag av Region Gotland att utreda den organisatoriska
tillhörigheten för kollektivtrafikens olika delar inom Region Gotland, omfattande
följande delar:




Förslag till ansvarsfördelning mellan olika nämnder och förvaltningar
Behov av och förslag på resurser för att klara av de olika behoven
Genomförandeplan för ansvarsfördelning

Utredningen ska användas som underlag till Regionfullmäktige i kommande beslut kring uppdelning av ansvar mellan regionstyrelsen och tekniska nämnden.

1.2 Metod/ upplägg
Utifrån samtal med företrädare för Region Gotland har dagens organisation kartlagts avseende arbetsuppgifter, resurser och rollfördelning, samt brister och tillgångar, se kapitel 2. Det har också gjorts en genomgång av mål och visioner för
kollektivtrafiken på Gotland samt en kort utblick avseende omvärldsfaktorer som
påverkar kollektivtrafiken, se kapitel 3.
I nästa steg har intervjuer genomförts med företrädare för kollektivtrafikförvaltningar inom andra svenska regioner; Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg
för att inhämta erfarenheter och inspiration kring organisering och för att jämföra
de samlade resurserna för kollektivtrafik i olika regioner. Intervjuerna har kretsat
kring;







under vilka förvaltningar olika funktioner är placerade och vad det har för
betydelse,
koppling mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter,
antal anställda med olika funktioner,
politisk styrning,
samarbete med operatör samt
ansvarsuppgifter inom den allmänna kollektivtrafiken.

Baserat på intervjuerna och på dialog med Region Gotland har ett antal förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation tagits fram. Dessa beskrivs i
kapitel 4. Genomförda intervjuer används för att motivera slutsatser och ställningstaganden.
Slutligen presenteras i kapitel 5 ett konkret förslag på ny organisation, med ansvarsfördelning, arbetssätt för samverkan, resurser och genomförandeplan.
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2. Dagens kollektivtrafikorganisation
inom Region Gotland

2.1 Organisation
Ansvaret för samhällsbetalda resor är idag uppdelat mellan Teknikförvaltningen
och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, där Teknikförvaltningen ansvarar
för linjetrafik och färdtjänsthandläggning, medan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för skolskjuts. Inom Teknikförvaltningen hanteras kollektivtrafikfrågorna idag av en enhet som består av en enhetschef och fem medarbetare.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbetsuppgifter med skolskjuts hanteras av en försörjningschef och en koordinator.
I dag är det inom Region Gotland den tekniska nämnden som enligt reglementet
är trafiknämnd och handhar uppgifter avseende regional kollektivtrafik enligt
regionfullmäktiges riktlinjer. Nämnden ska enligt reglementet bland annat tillse
att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen
i övrigt. Vidare ska nämnden handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden om färdtjänst, om parkeringstillstånd
och om resekostnadsersättning för sjukresor inom länet samt svara för övergripande frågor inom området, dock ej besluta i ärenden som ankommer på regionfullmäktige. 1
Utbildningsnämnden har enligt reglementet ansvar för myndighetsutövning
kopplat till skolskjuts.

Tabell 1 visar de sammantagna resurserna för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom Region Gotland.

Operatör
Sedan ny avtalsperiod trädde i kraft 2019 har Region Gotland ett gemensamt avtal för all kollektivtrafik, med en leverantör som utgör:




Operatör för allmän busstrafik
Operatör för skolskjutsar med buss
Operatör för färdtjänst och sjukresor samt viss del skolskjutsar med taxi

Region Gotland har också ett separat avtal om beställningscentral. Dessa jobbar
dels mot regionen, dels mot taxibolagen för att se till att de kan göra sitt arbete

1

Tjänsteskrivelse. RS 2019/968. 23 september 2019
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och ansvarar för fordon med upp till 8 passagerare. Det kan vara sjukresa och
färdtjänst, men det kan också vara skoltaxi och närtrafik.

Tabell 1. Resurserna för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom Region Gotland

Förvaltning

Befattning

Antal hel- Exempel på arbetsuppgifter
tidstjänster

Teknikförvaltningen

Enhetschef

1

Kundtjänst

Del av tjänst som ansvarar för hela förvaltningen, som
utgör stöd för att kunna besvara enklare frågor från allmänheten.

Kollektivtrafikutveck- 3
lare och trafikplanerare

Biljett- och informationssystem. Tidtabell
och linjeplanering. Yttre miljö (hållplatser,
stationer, samhällsplanering).

Handläggare
för 2,5
färdtjänst, sjukresor
och PRH-kort

Beslut och handläggning färdtjänst och
PRH-kort.
Statistik, rutiner, reglementen.
Administration, fakturering, kontering, utbetalning.

Utbildnings- och Försörjningschef
arbetslivsförvaltningen

0,25
för
skolskjutsar
Del av tjänst som ansvarar för hela förvaltningen, som
utgör stöd för kommunikation.

Koordinator

1

Handläggning av skolskjutsar, tillstånd,
hållplatser, säkra skolvägar och turer.
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Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Trafiknämnd

Barn- och
utbildningsnämnden

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Teknikförvaltningen

Mark- och
trafikavdelningen

Ledningsstöd

Kollektivtrafikenheten
Enhetschef

Försörning
Enhetschef

Kollektivtrafikutvecklare och
trafikplanerare
Koordinator
skolskjuts
Färdtjänsthandläggare

Figur 2-1. Nuvarande organisering av kollektivtrafiken inom Region Gotland.
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2.2 Brister och tillgångar i dagens organisation
Utifrån genomförda intervjuer är det tydligt att det upplevs finnas en resursbrist
inom kollektivtrafiken, som innebär att man inte har tillräckligt med tid för att
arbeta med strategiska frågor. Situationen upplevs något olika för olika funktioner.

Allmän kollektivtrafik - Trafikutvecklare och trafikplanerare
Följande arbetsuppgifter upplevs vara nedprioriterade på grund av resursbrist:




Långsiktig planering för att utveckla linjenät, tidtabell, taxesystem mm.
Bearbetning av befintlig statistik, exempelvis analysera vilka hållplatser
som kan plockas bort för att optimera kollektivtrafiken.
Utveckling av den anropsstyrda trafiken 2

Kundtjänstärenden
Det finns en gemensam kundtjänst för teknikförvaltningen som ska svara på frågor från allmänheten, men det är många samtal som kommer fram till medarbetarna inom kollektivtrafikenheten. Det rör sig till exempel om medborgare som
är upprörda över att hållplatser dragits om, stolpar som står fel etcetera. Den nuvarande ordningen är en följd av att politiken under föregående avtalsperiod tog
beslut om att alla samtal ska styras till regionen istället för till operatören. 3

Medborgarförslag
Politiken har bestämt att alla medborgarförslag som kommer in till Region Gotland ska leda till en tjänsteskrivelse om hur regionen bör ta hand om förslaget.
Tjänsteskrivelsen ska tas upp i nämnd och sedan vidare till regionstyrelsen. 4

Delegationsordning
Dagens delegationsordning innebär att tjänstemannaorganisation inte kan ta beslut på delegation från nämnden. Detta ger tjänstemännen liten handlingsfrihet
och en stor osäkerhet kring vilka förslag som kommer att kunna antas politiskt.
Det skapar begränsningar i att kunna förändra kollektivtrafiken och gör att även
mindre förändringar kan komma att bli tidskrävande politiska ärenden. 5

Tekniska uppgifter och administration





Idag har man ett eget biljettsystem, Ridango, och mycket arbetstid går
åt till att underhålla detta system.
Tidtabellsanslag ska tas fram 2 ggr om året. Det finns möjlighet att ta
fram dem automatiskt, men regionen har inte det tilläggsprogrammet,
vilket leder till merarbete.
Fakturahantering 6

Intervjuer med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Michael Schwertner 2020-03-18
Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12
4 Intervju med Michael Schwertner 2020-03-18
5 Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Michael Schwertner 2020-03-18
6
Intervju med Michael Schwertner 2020-03-18
2
3
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Särskild kollektivtrafik
Inom den särskilda kollektivtrafiken är upplevelsen av tillgängliga resurser något
annorlunda. Den här kollektivtrafiken är i högre grad styrd av lagar och förordningar. Delegationsordning mellan politik och tjänstemannaorganisation är tydligare där politiken beslutar om principer men där tjänstemännen har mandat att
ta myndighetsbeslut. 7
Vad gäller skolskjutstrafik hanteras denna inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. En koordinator arbetar på delegation från utbildningsnämnden med
att hantera alla ärenden. Det bedöms att dessa ärenden hinns med, men dock finns
det en stor sårbarhet i att få personer hanterar detta och det finns toppar under
året med hög arbetsbelastning, främst inför nytt skolår.
En annan uppgift som tar tid, och framförallt är mycket krävande, är att hantera
överklaganden och diskussioner med föräldrar. Ett ca 30-tal ärenden går varje år
upp till kammarrätten. 8

Sammanfattning
Tillgångar med dagens organisation (+)



Ett avtal och en operatör för all kollektivtrafik.
En organisation med samlat ansvar för alla samhällsbetalda resor, till följd
av att Gotland är både region och kommun.

Brister i dagens organisation (-)




7
8

Delegationsordningen inom den allmänna kollektivtrafikärenden skapar
osäkerhet och leder till mycket arbete.
Mycket kundtjänstärenden och hantering av kontakt med medborgarna inkl.
medborgarförslag.
Bristande administrativt och tekniskt stöd.

Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Rolf Andersson, 2020-03-11
Intervju med Rolf Andersson, 2020-03-11
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3. Mål, visioner och utblick

3.1 Regional utvecklingsstrategi
Remissversionen av den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) omfattar tio olika
insatsområden som bidrar till att de regionala utvecklingsmålen till 2040 nås.
Ett av dessa områden är kommunikationer,
med en strategisk inriktning som bland annat prioriterar att ”utveckla kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande”. Särskilt viktigt är kopplingen till
serviceområden för att knyta samman resor
mellan orter och mellan boende, arbete,
service, etcetera”. 9
I RUSen konstateras att kollektivtrafikens andel av resandet på Gotland är låg.
En första viktig milstolpe är tekniska nämndens inriktningsbeslut att öka kollektivtrafikutbudet från 2,6 miljoner till drygt 4,5 miljoner tidtabellskilometer i fler
steg från och med år 2023.

3.2 Trafikförsörjningsprogram
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska
vid behov uppdateras. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas
efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland har en målbild med ett
övergripande mål och fem målområden: 10

9

https://rus.gotland.se/?page_id=1567
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland. 2019-02-25

10
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Figur 3-1. Mål och målområden för kollektivtrafiken på Gotland. Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland. 2019-02-25

3.3 Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
I strategin beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. Serviceverksamheterna är hierarkiskt uppdelade i fyra servicenivåer, ju högre nivån
är desto färre (och större) blir områdena. På basnivån (närservice) är det åtta serviceområden med de större orterna (mer än 750 invånare) som utgångspunkt. Två
av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett större centrum och har därutöver en stor andel delårsboende. Inom var och en av de åtta
serviceområdena förväntas medborgarna kunna ta sig till och från servicen.
De i denna strategi nämnda serviceverksamheterna utgör viktiga resmål på Gotland, så kollektivtrafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till dem.

3.4 Utblick
Svensk kollektivtrafik har genomfört en politisk omvärldsanalys med tyngdpunkt på politiska händelser och åtgärder i Sverige som påverkar kollektivtrafikens utveckling. 11 Omvärldsanalysen belyser flera områden som kan komma att
påverka kollektivtrafikens konkurrenskraft och som behöver uppmärksammas,
exempelvis:



11

Det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentliga upphandlingar
bland annat genom större krav på energieffektiva och klimatsmarta fordon.
Ekonomin är ansträngd i många regioner, vilket innebär möjliga besparingskrav. Det är därför viktigt att kollektivtrafiken inte blir en ”budgetregulator” utan det är viktigt att väga besparingar mot de effekter som åtgärderna ger på resande och samhällsnytta.

Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik. Politisk omvärldsanalys vintern 2019/2020.
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Reseavdragskommitténs förslag till reformerat avdrag kan få betydelse för
landsbygden.
Statlig utredning föreslår fortsatt skattebefrielse för biogas, men det finns
risk att skattereduktionen för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner efter beslut från EU-kommissionen.
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4. Förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation

Det övergripande målet för organisationen bör vara att skapa en effektiv kollektivtrafikorganisation som är rustad att forma och bedriva en attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska bidra till att målen i Trafikförsörjningsprogrammet
samt mål i andra övergripande strategier som Regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud nås. Kollektivtrafiken
ska kunna möta framtidens utmaningar bland annat kopplat till mobilitetsfrågor
och klimatanpassning.
Att genomföra målen i Trafikförsörjningsprogrammet kräver en utveckling och
utökning av kollektivtrafiken på Gotland. Det behövs således personer som har
trafikutveckling och trafikplanering som en prioriterad arbetsuppgift och har tid
att utföra denna uppgift.
Baserat på intervjuer med andra svenska regioner och på dialog med Region Gotland har vi identifierat de viktigaste förutsättningarna för en effektiv kollektivtrafikorganisation:




Åtskillnad mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter
Placering av regional kollektivtrafikmyndighet
Gränssnitt mellan olika verksamheter

4.1 Åtskillnad mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter
Det finns olika nivåer på arbetsuppgifter inom en organisation som är viktiga att
skilja på. Man kan dela in dessa i en strategisk (på 3 år sikt och längre), taktisk
(1-3 års sikt) och operativ (upp till 1 års sikt) nivå. Erfarenhet från genomförda
intervjuer visar att det uppstår problem om samma personer har såväl strategiska
som operativa arbetsuppgifter, eftersom de operativa frågorna alltid tränger sig
före. Operativa frågor kräver ofta snabba svar, medan de strategiska frågorna
sällan är akuta om än väl så viktiga. 12
För att skapa en tydligare arbetsfördelning inom Region Gotlands kollektivtrafikorganisation föreslås en renodling av arbetsuppgifterna. Idag upplevs det finnas en resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling, där mycket arbetstid
går åt till kundtjänstärenden och hantering av kontakt med medborgarna med
mera, se kapitel 2.
I de övriga regioner som har studerats har kollektivtrafikförvaltningen en planeringsenhet med trafikutvecklare och planerare. Storlek och arbetsuppgifter skiljer
sig åt beroende på exempelvis vilket ansvar som regionen har vad gäller
Källa: Jyrki Vainio, kollektivtrafikchef på Gotlands kommun och Mats Améen, tidigare chefsstrateg på Skånetrafiken

12
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skolskjuts. Men gemensamt för regionerna är att IT, avtalsfrågor, marknads och
kommunikation ligger på separata enheter. 13
Ett exempel är Skånetrafiken, där man har valt att dela upp ansvar för nya och
kommande upphandlingar på en enhet och att driva trafiken inom befintliga avtal
på en annan enhet. Skånetrafiken har 5 strateger/trafikutvecklare som uteslutande
arbetar med utveckling. 14
Gotlands organisation är förmodligen för liten för att göra en uppdelning mellan
olika enheter på samma sätt som i Skåne, men det går att skapa en tydlig arbetsfördelning mellan olika personer. Genom inrättande av stödfunktioner bedöms
de som arbetar med trafikutveckling och trafikplanering kunna arbeta mer samlat
med sina frågor. Stödfunktionerna kan då i sin tur få renodlade uppgifter inom
bland annat kommunikation, marknad eller IT. Detta utvecklas mer i förslaget
till organisation i kommande kapitel.

4.2 Placering av regional kollektivtrafikmyndighet
En central fråga i arbetet har varit om det ska finnas en separat tjänst med uteslutande strategiska arbetsuppgifter och med ansvar kopplat till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet. I exempelvis Region Blekinge och Region Kronoberg
finns det en sådan strategisk tjänst, som är placerad under förvaltningarna för
regional utveckling istället för kollektivtrafikförvaltningarna. 15 I Region Skåne
och Region Kalmar ligger myndighetsfunktioner och ansvar för Trafikförsörjningsprogram under Skånetrafiken respektive Kalmar länstrafik.
Genomförda intervjuer menar att det finns för- och nackdelar med att lägga myndighetsfunktion och ansvar för trafikförsörjningsprogram under kollektivtrafikförvaltningen. Det går inte att ge ett tydligt svar på vilket alternativ som är bäst
då olika regioner har olika erfarenheter. I exempelvis Blekinge har man goda
erfarenheter av en separat strategisk tjänst som också hanterar myndighetsfrågor,
eftersom det upplevs som ett bra sätt att skilja mellan beställning och verkställighet. 16 I Skåne och Kalmar ser man det som mycket positivt att allt ligger under
samma tak. Man behöver inte bolla frågor mellan olika förvaltningar och enheter
och det bidrar till att de långsiktiga målen för kollektivtrafiken känns förankrade
i den operativa verksamheten. 17
Skåne är ett intressant exempel eftersom man har provat båda varianterna. När
den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012 flyttades de strategiska delarna
av kollektivtrafikplaneringen till regionstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten
med sekretariatet lokaliserades till regionhuset i Kristianstad, skiljt från Skånetrafiken (Hässleholm). För något år sedan återfördes kollektivtrafikmyndigheten
till Skånetrafiken i Hässleholm och är nu åter en samlad kollektivtrafikorganisation. Idag ligger allt ansvar, inklusive myndighetsfrågorna, under Skånetrafiken.

Intervjuer med Emma Morin, 2020-03-12, Sören Bergerland 2020-03-24, Clas Carlsson 2020-03-23 och Katharina Sejsing 2020-03-25
14 Intervju med Emma Morin, 2020-03-12
15 Tjänsteskrivelse. RS 2019/968. 23 september 2019
16 Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
17
Intervjuer med Emma Morin, 2020-03-12 och Katharina Sejsing 2020-03-25
13
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Nedan sammanfattas för- och nackdelar med delad respektive samlad organisation vad gäller regional kollektivtrafikmyndighet:
Regional kollektivtrafikmyn- Regional
kollektivtrafikmyndighet under regional utveckl- dighet under kollektivtrafikföring
valtning
FörEn person får ett tydligt ansvar
delar (+) att arbeta med myndighetsfrågor
och trafikförsörjningsprogram
och kan då lägga tid på dessa frågor.

Tydlig koppling mellan trafikförsörjningsprogram och trafikutveckling/tidtabellsplanering, synen på vad som är ”strategisk planering” breddas.

Det blir en nära koppling mellan Tydlig koppling mellan ekonomi
kollektivtrafiken och andra reg- och mål.
ionala utvecklingsfrågor samt infrastrukturplanering.
NackRisk att det blir ett långt avstånd
delar (-) mellan ”visioner” och ”verklighet”, att den operativa verksamheten inte upplever att Trafikförsörjningsprogrammet ger en tydlig styrning.

Risk att operativa frågor tränger
sig på och tar arbetstid från det
strategiska/utvecklande arbetet.

Det finns vissa gränsdragningsproblem med att lägga myndighetsfunktionen, beställningen, tillRisk att den strateg som ska ta sammans med den organisation
fram
Trafikförsörjningspro- som ska utföra. Detta är en bakgrammet inte får tillräckligt med grund till att många län valt att
kunskapsunderlag.
splittra i samband med att den nya
lagstiftningen trädde i kraft.

Oavsett val av organisation finns det ett antal faktorer som har betydelse:




18

Det är troligtvis en stor fördel om facknämnden bereder trafikförsörjningsprogrammet. I Region Blekinge är exempelvis kollektivtrafikstategen (som sitter på förvaltningen för regional utveckling) föredragande för
trafiknämnden, som är beredande nämnd inför fullmäktiges beslut om trafikförsörjningsprogrammet. Det upplevs som mycket positivt att trafiknämnden är beredande nämnd eftersom de är facknämnd med god kunskap om kollektivtrafikfrågor. 18
Det är viktigt att strategier bygger på en god kunskap och förståelse för
verksamheten, så att de kan omsättas i praktiken. Om avståndet blir stort
mellan den strategiska funktionen och den operativa, kan strategierna bli
skrivbordsprodukter, alternativt att den operativa delen inte tar dem på
allvar även om de är genomförbara. Det är den operativa delen som äskar
budget baserat på programmet och som har ansvar för att budgeten

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
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genomförs och hålls. Det är därför viktigt att de båda funktionerna har
nära kontakt och förstår varandra. 19
Det är troligtvis en stor fördel var olika personer sitter placerade rent fysiskt. Även här har Region Blekinge goda erfarenheter av att ha alla funktionerna samlokaliserade i Karlskrona (de är dock åtskilda sedan 1,5 år).20
Även erfarenheter från Skåne har visat att man skapar en mycket kraftfull
organisation när alla har mer eller mindre daglig kontakt med varandra,
till exempel vid kaffepauser och luncher. 21

Sammanfattningsvis bör placeringen av den regionala kollektivtrafikmyndigheten baseras på varje organisations förutsättningar. För Region Gotland rekommenderas att denna tjänst placeras på Regionstyrelseförvaltningen, vilket motiveras närmare i kommande kapitel.

4.3 Gränssnitt mellan olika verksamheter
Oavsett val av organisatorisk tillhörighet för olika funktioner behöver en kollektivtrafikorganisation alltid hantera olika gränssnitt gentemot andra delar av verksamheten och olika styrdokument. Detta illustreras i nedanstående figur.

Figur 4-1. Organisation, lagstyrning och styrande dokument för dagens organisation, samt de samarbeten och gränssnitt som en ny kollektivtrafikorganisation behöver hantera

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
21
Källa: Mats Améen, tidigare chefsstrateg på Skånetrafiken
19
20
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Det strategiska gränssnittet
Kollektivtrafiken hanterar ett viktigt gränssnitt gentemot infrastrukturplanering,
regional utveckling och fysisk planering. Kollektivtrafiken kommer också in i
frågor som inte går att lösa med kollektivtrafikplanering enbart.
Inom Region Blekinge finns det exempelvis två verksamhetsutvecklartjänster;
en med ansvar för dialog med kommuner och Trafikverket kring samhällsplanering och mobilitetsfrågor, samt en som arbetar med ett politiskt uppdrag om
landsbygdens mobilitet. Det handlar om att titta på hur olika mobilitetslösningar
kan samverka, däribland linjetrafik med buss, anropsstyrd trafik, samåkning och
cykel. 22 Dessa verksamhetsutvecklartjänster kan utgöra inspiration till Gotland,
där landsbygdens mobilitet är ett viktigt område att arbeta med.

Det taktiska och operativa gränssnittet
Tittar man på de olika kollektivtrafikfunktionerna inom Region Gotland idag kan
man se att olika funktioner styrs av olika lagar och olika uppdragsgivare. En effektiv kollektivtrafikorganisation måste säkerställa att de olika funktionernas behov blir synliga, men också möjligheter till att samverkan och samutnyttjande
stärks.
Skolskjutstrafiken hanterar olika typer av gränssnitt. Ett är gentemot skolan; man
behöver veta var elever bor, går i skola, hur vägarna är klassade samt hanterar
frågor kring till exempel terminer och lovdagar. Det finns också ett viktigt gränssnitt gentemot linjetrafiken, framförallt genom det gemensamma avtalet. 23
Det finns ett gränssnitt gentemot operatören, där Gotland har en viktig fördel i
att ha en operatör med ett gemensamt förfrågningsunderlag.
Det finns en viktig relation mellan linjetrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Denna är redan bra på Gotland men kan stärkas ytterligare. En fråga kan
exempelvis vara att öka samordningen mellan taxi och buss, so, idag ligger inom
separata avtal. En inspiration är Region Kalmar där man har ett arbeta med att
effektivisera utnyttjandet av fordon:




22
23

Fordon som går i anropsstyrd trafik kan också köra färdtjänst.
Undviker parallell trafik - skolskjutsordinarie trafik.
Utbildande av färdtjänsthandläggare: Istället för att bli tilldelad färdtjänst
så kan man åka med närtrafiken.

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
Intervju med Rolf Andersson, 2020-03-11

15
Trivector Traffic

5. Förslag till ny organisation

5.1 Övergripande beskrivning av organisationen
På ett övergripande plan föreslår denna utredning följande förändringar av organisationen:
Under den tekniska förvaltningen inrättas en ny avdelning för kollektivtrafik,
där allt ansvar för samhällsbetalda resor samlas, det vill säga linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och skolresor. Avdelningen föreslås ha följande
struktur och funktioner:







Avdelningschef, med personalansvar, stöd i övergripande frågor och ansvar gentemot nämnd.
Stab med ansvar för stödfunktioner som berör både den allmänna och den
särskilda kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikutvecklare och trafikplanerare. Ansvar för den taktiska planeringen av kollektivtrafiken på 1-3 års sikt däribland tidtabeller och linjer, yttre miljö (hållplatser, stationer, samhällsplanering) samt den operativa dagliga driften.
Handläggare för färdtjänst, sjukresor och PRH-kort
Skolskjutskoordinatorer

En ny strategisk tjänst inrättas med ansvar för transport- och mobilitetsfrågor,
upprättande av trafikförsörjningsprogram och ansvar kopplat till rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. Tjänsten placeras under regionstyrelseförvaltningen.

5.2 Resurser
Det bedömda resursbehovet baseras på jämförelser men de övriga svenska regioner som har ingått i studien. Dock är en exakt jämförelse i stort sett omöjlig då
exempelvis antalet personer som arbetar med kollektivtrafik till stor del är beroende av vilket ansvar som respektive region har tagit på sig, exempelvis om man
har tagit över ansvar för skolskjuts från kommunerna och om det finns en beställningscentral ”in house”. Alla jämförelser med övriga län måste också ses i ljuset
av att kommunala funktioner kopplade till kollektivtrafik, exempelvis stadstrafik, inte finns med i de regionala sammanställningarna.
Bedömningen är att de samlade resurserna måste stärkas jämfört med idag. Det
totala antalet anställda föreslås bli avdelningschef + 10 personer inom Avdelningen för kollektivtrafik samt 1 person på den strategiska tjänsten. Det innebär
en total resursförstärkning med drygt 4 personer jämfört med dagens organisation. Med 12 heltidsanställda skulle antalet anställda som arbetar med kollektivtrafik inom Region Gotland uppgå till 0,2 per 1 000 invånare. Det är mindre än i
övriga län, men motiverat med avseende på att det ger effektiviseringsvinster att
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ha allt ansvar för kollektivtrafik inom en samlad organisation. Förslag till ny organisation med resurssättning visas i Figur 5-1.
Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen
Transportstrateg

Tekniska nämnden
Trafiknämnd
Direktiv / beställare

Barn- och utbildningsnämnden
Direktiv / beställare

Teknikförvaltningen

Avdelningen för
kollektivtrafik
Avdelningschef
Stab

Färdtjänsthandläggare

Koordinator
skolskjuts

Kollektivtrafikutvecklare och
trafikplanerare

Figur 5-1. Förslag till ny organisation med antalet heltidsanställda på varje funktion.

I ett inledande skede föreslås också 1-2 visstidsanställningar med fokus på att
implementera den nya verksamheten, däribland se över biljettsystem, gränssnitt
mot operatören, delegationsordning, löpande kontakt med politiken med mera.
Efter en tid kommer de föreslagna förändringarna att ge effektiviseringsvinster
som innebär att behovet av dessa tjänster minskar.
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5.3 Beskrivning av roller och arbetssätt
Den strategiska tjänsten, som förslagsvis kan kallas Transportstrateg, ansvarar för de övergripande kopplingarna mellan olika områden, Här samlas samhällsplanering, infrastrukturplanering, regional utveckling, landsbygdsutveckling mm. Man kan se tjänsten som ett paraply kring strategiska frågor. Det är
viktigt att poängtera att dessa strategier inte bara berör linjetrafiken utan i hög
grad också övrig trafik och hur de olika delarna av kollektivtrafiken ska kunna
samverka.
Staben arbetar med gemensamma stödfunktioner:








Inledningsvis tillsätts en projektanställning för att se över biljettsystemet.
Dagens system är dyrt att drifta och det behöver ses över om Region Gotland ska samarbeta med någon annan för att utnyttja stordriftsfördelar,
eller lägga över allt ansvar på operatören.
Marknad och kommunikation. Det behövs en separat kommunikationsplan för kollektivtrafik kring bland annat riktlinjer för annonsering mm,
som tar fram förslag till teknikförvaltningen gemensamma kommunikatör
IT. Kunskapen inom IT bedöms som god idag. Bland annat finns det en
väl fungerande ruttplanering inom skolskutsplaneringen. Men resurserna
behöver förstärkas för att kunna arbeta med anpassade IT-system inom
kollektivtrafikavdelningen.
Upphandling och avtal. Det behövs bättre beställarkompetens inom kollektivtrafikfrågor då det ska tas fram gemensamt förfrågningsunderlag.

Linjetrafik, färdtjänsthandläggning och koordinator för skolskjuts bildar separata
ansvarsområden inom avdelningen. Personalansvaret kan förslagsvis ligga på avdelningschefen, men samtidigt måste det finnas någon inom varje funktion med
övergripande ansvar för planering, budget mm som stöd till avdelningschefen.
Inom varje område görs en tydlig uppdelning mellan de tre arbetsnivåerna strategisk, taktiskt och operativ där transportstrategen utgör stöd på den strategiska
nivån.
En skillnad jämfört med dagens organisation är att planering och koordinering
av skolskjutsar flyttas från Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Som tidigare tagits upp finns det för- och nackdelar med en sådan lösning. Det främsta
argumentet är att det skapar en mindre sårbarhet och potential för samordning.
Genom att slå samman olika funktioner under en avdelning skapas en större flexibilitet, där resurserna kan omfördelas beroende på skiftande belastning vid olika
delar av året. Det här är viktigt inom skolskjutskoordineringen, där det är mycket
arbete i samband med skolstart.
Samarbetet med skolorna bör kunna fortleva som det ser idag även om funktionen flyttar. Det är också fullt möjligt att det fortsatt är Utbildningsnämnden
som lägger uppdraget och att skolskjutsplaneringen svarar upp mot den nämnden. Erfarenheter från Region Gotland och andra svenska regioner visar att det
går att arbeta mot flera nämnder inom en avdelning.
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Effektivisering
Förutom att det krävs förstärkning av resurser och nya tjänster finns det också
möjlighet att effektivisera verksamheten. De viktigaste åtgärderna är:




Delegationsordning som gör det möjligt för tjänstemännen att ta beslut
inom ramar som är satta av politiken. Kan ge större trygghet i arbetet och
minska tid som läggs på beredning av politiska ärenden.
Operatören bör ta ett ökat ansvar för kundsynpunkter. Region Gotland bör
verka för ett politiskt beslut i denna fråga.

Samarbete med operatör
Samarbetet med operatören är en specifik fråga som behöver lyftas. Det är redan
en stor styrka i Gotland, men kan formaliseras ytterligare genom återkommande
träffas med operatören. Ett inspirerande exempel kan vara Skåne med så kallade
strukturerade trepartssamarbeten, där kommuner/städer i Skåne och det trafikföretag som utför stadsbusstrafiken i respektive kommun/stad träffas kontinuerligt
och formaliserat. Syftet är att ge struktur och tydlighet i det gemensamma arbetet
och att arbeta mot gemensamma mål för att bidra till stadens utveckling. Modellen kan inte översättas rak av till Gotlands situation då trafiken är betydligt
mindre.
Ett intressant område att utveckla är också att se över om de två separata avtal
som finns kring taxi och buss går att samordna, eftersom det skulle kunna ge
samordningsvinster genom ett bättre utnyttjande av fordon.

5.4 Genomförandeplan
Figuren nedan illustrerar en uppdelning mellan de tre arbetsnivåerna strategisk,
taktisk och operativ. Den struktur som illustreras i denna figur bör ligga till grund
för den nya organisationen. Arbetsuppgifterna i figuren är dock exempel. De
måste gås igenom ytterligare tillsammans med medarbetarna och anpassas till
Region Gotland behov. Det är viktigt att dagens medarbetare blir involverade i
implementeringen och kan vara med att forma sina arbetssätt och exakta arbetsuppgifter, vilket är viktigt för att få acceptans och förankring. Detta kan ske genom workshops med medarbetare från både Enheten för kollektivtrafik samt Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. En box i figuren är inte synonymt med en
person, men varje anställd ska veta vilka arbetsuppgifter som tillhör vilken box.
Den nya organisationen föreslås sjösättas under 2021 med rekrytering av nya
tjänster. I ett inledande skede bedöms behovet av resurser vara större i samband
att de verksamhetsförändringar som föreslås i föregående kapitel implementeras.
Detta omfattar bland annat biljettsystem, operatörens roll, delegationsordning
med mera. Detta arbete kräver en tät dialog med politiken. Prioriterade rekryteringar är därmed de projektanställningar som är avsedda att arbeta med dessa
implementeringar.
I den avslutande tabellen på nästkommande sidan sammanfattas de aktiviteter
som bedöms prioriterade på kort sikt.

Figur 5-2. Arbetsuppgifter i den nya organisationen på strategisk, taktisk och operativ nivå
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Prioriterat på kort sikt
•

För dialog med politiken om de förändringsförslag som föreslås avseende delegationsordning och ökat ansvar hos operatören för kundsynpunkter, eftersom detta ger möjlighet att skapa ökad tid för personalen
innan nya resurser finns på plats.

•

Arrangera workshops med medarbetarna om att forma innehållet i de
olika tjänsterna och för att få en tydligare bild av på vilka poster som det
behövs nyrekrytering.

•

Se över formerna för biljettsystem.

•

För dialog med politiken om behovet av ökade medel för personella resurser. Detta bör kommuniceras tillsammans med en analys av kostnaderna och de samhällsekonomiska vinsterna för hela kollektivtrafiken,
som måste sättas i relation till den relativt låga kostnaden för nyanställningar.

•

Inled formaliserade träffar med operatören på de olika planeringsnivåerna strategisk, taktisk och operativ nivå.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 186

Uppdrag - Ekonomiskt hållbar lösning nytt
badhus i Visby

RS 2019/959
AU § 168

Regionstyrelsens beslut

Informationen mottages.
• Ärendet hanteras vidare på budgetberedningen i oktober 2020.
•

I september 2018 presenterades resultatet av förstudien för ett nytt badhus i Visby.
Rapporten var framtagen av konsulter på PreDevo och grundade sig i en behovsanalys framtagen efter intervjuer och avstämningar med de parter som har behov och
del i verksamheten i badhusen i dagsläget och framöver. Då den investeringsnivå
som den förstudien landade i ansågs vara för hög utgick ett nytt direktiv med att ta
fram en ekonomisk hållbar lösning på nytt badhus i Visby utifrån tre givna nivåer av
investering, 75 miljoner kr, 125 miljoner kr och 175 miljoner kr. Denna gång gick
uppdraget till WeGroup, som har tagit fram funktionsprogram till de olika
investeringsnivåerna.
Sett till den behovsuppfyllelse som ligger till grund för bedömningen anser regionstyrelseförvaltningen att det alternativet som ska tas vidare är det för 175 miljoner kr.
Med en osäkerhet på 20 procent plus interna kostnader samt en indexreglering anser
regionstyrelseförvaltningen att följande nivåer måste nås för att realisera projektet:
210 miljoner kr för investering samt 12 miljoner kr i ökad ram. Behovsuppfyllelsen
för det alternativet ger oss möjligheten att både uppfylla de behoven vi har idag med
djupdel och hoppmöjligheter samt en chans att utveckla verksamheten och på sätt
öka tillgängligheten för både föreningsliv och allmänhet. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att en tidsram är att fortsätta projekteringen under 2021 och ha byggstart
under 2022.
Fokus i den förstudie som är kopplad till detta ärende är att se över vilka delar av
behovsanalysen som de olika alternativen för investering av nytt badhus i Visby,
75 mnkr, 125 mnkr och 175 mnkr, uppfyller. Behovsanalysen var framtagen i den
stora förstudien om nytt badhus i Visby som presenterades i september 2018. Den
togs fram utifrån dialog och intervjuer med intressenter vad gäller ett nytt badhus,
både externa och interna.
forts
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Sett till den behovsanalysen som tagits fram och till dagens behovsuppfyllelse med
befintliga simhallar, gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det alternativet
som både genererar möjlighet att bibehålla den behovsuppfyllelse vi har i dag,
uppfyller de viktigaste behoven i analysen samt ger möjlighet att utveckla verksamheten på längre sikt är förslaget på 175 mnkr. Detta med en osäkerhetsfaktor på
20 procent.
De funktioner som det alternativet uppfyller beskrivs tydligt i konsultrapporten,
tillsammans med övriga alternativ, men det bör tydliggöras att det är det enda
alternativet som inkluderar en djupdel med tillhörande simhoppsdel. En funktion
som återfinns i dagens Solbergabad. Det alternativet optimerar möjlighet att ha både
föreningsverksamhet och allmänbad samtidigt i och med att funktionsprogrammet
inkluderar 10 banor. Driftsnetto är förvisso högre än de andra alternativen, men
betydligt större intäktsmöjligheter gör att man kan minska det glappet avsevärt.
För att verkställa det nya badhuset bedömer regionstyrelseförvaltningen att
inriktningen är att följande nivåer måste nås för att realisera projektet:
Investering badhus – 210 miljoner kr
I kostnadsberäkningen finns täckning för delar av byggnads- och projekteringskostnader, men inte osäkerhetsfaktorn i investeringskostnaden eller de interna
kostnaderna som uppstår i och med fortsatt arbete med projektet. Denna ökade
investeringskostnad ska möta delar av just den osäkerhetsfaktorn på 20 procent samt
även de interna kostnader som tillkommer, enligt de schabloner som teknikförvaltningen använder för projektledning.
Ramförstärkning regionstyrelseförvaltningen – 12 miljoner kr
Ramförstärkningen tillkommer Fritidsenhetens budget. Denna uträkning tar
utgångspunkt i att verksamheten i Solbergabadet avvecklas och flyttas över till den
nya anläggningen samt att fritidsenheten inte har några kostnader kvar för fastigheten. Driftsnettot på bara det nya badhuset, med en ökad kapitalkostnad på grund
av 20 procents osäkerhetsfaktor, är 14,8 miljoner kr. Kostnaden för Hemsebadet och
Solbergabadet är dag 4 miljoner kr i nettodrift. Om Solberga räknas av är nettodriften
2,2 miljoner kr. Totalt blir nettodriften 16 miljoner kr, varav 14 miljoner kr måste
tillföras driftsbudgeten.
Tidsramen för detta projekt är givetvis beroende på möjlighet till ovanstående
inriktning. Bedömningen av regionstyrelseförvaltningen är att fortsätta projekteringen under 2021 och att ha byggstart under 2022. Med önskad driftstart 2024 eller
2025.
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Viktigt i en bedömning är också att ta med i beräkningen att om valet blir att inte gå
vidare med projektering av nytt badhus blir det en kostnadsökning på befintliga
badhus. En genomgång återfinns i ”Statusbedömning Region Gotlands sim- och
ishallar”, teknikförvaltningen 2017-09-08 samt i den senaste badhusförstudien från
2018, ”Gotlands nya badhus”. Region Gotland har idag en relativt låg driftskostnad
detta beroende på att ålderstigna faciliteter, Solbergabadet är 59 år och Hemsebadet
är 43 år. Men kostnaderna kommer att öka succesivt de närmaste åren på grund av
det stora underhållsbehov som finns. Hemsebadet är planerat att renoveras under
kommande år vilket genererar ökad kapitalkostnad.
Utgångspunkten i arbetet med nytt badhus är att verksamheten i Solbergabadet
avvecklas i befintlig anläggning och flyttar till det nya badhuset. Utöver ökade
kostnader på grund av hög ålder på befintliga anläggningar omöjliggörs utveckling av
föreningsverksamhet och intern verksamhet simultant vad gäller Solbergabadet.
Anläggningen beskaffenhet sätter stopp för det. Det gör att föreningslivet har köer
med deltagare till sin verksamhet som man är tvungen att säga nej till samtidigt som
allmänheten önskar fler tillgängliga timmar. Dagens läge gör det omöjligt att
tillgodose bägge de behoven samtidigt.
Konsekvensanalys ekonomi: Ett nytt badhus kommer att innebär klart ökade
kostnader för Region Gotland. Detta beroende på låga kostnader i dagsläget. Men
nytt badhus i Visby ger även möjlighet till ökade intäkter vilket avsevärt kan sänka
driftsnetto på längre sikt. Intäkter är initialt räknade på en relativt låg nivå, för att inte
skapa orealistiska mål från början. Men med god verksamhetsutveckling finns möjligheter att minska nettodriften. Även val av driftsform påverkar driftskostnaden, där
kan politiken påverka genom att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur extern
drift påverkar kostnaden.
Landsbygd: Planerna just nu är som tidigare beskrivet att förflytta verksamheten i
Solberga till ett nytt badhus. Badverksamheten i Hemse påverkas inte.
Barn: Ett nytt badhus enligt det alternativet som regionstyrelseförvaltningen
förespråkar kommer avsevärt att öka barn och ungdomars möjlighet till både
simträning inom föreningslivets verksamhet men även till bad inom allmänhetens
tider. Det finns i dag ingen barnanpassad anläggning i Visby. Ett nytt bad föreslås ha
en familjedel. De tio banorna som föreslås innebär att goda förutsättningar att ha
med tillgänglighet både för föreningsverksamhet samt bad för allmänheten.
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Jämställdhet: Även om anpassningar för att tillgodose så många behov som möjligt
inte minst vad gäller omklädningsmöjligheter görs kontinuerligt på befintliga badhus
så har äldre anläggningar begränsade justeringar att göra. Med en nybyggnation
öppnas dock nya möjligheter att få så många som möjligt att känna sig inkluderade
och ha möjlighet att nyttja badhuset.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-15
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Förslag till beslut

•
•

Informationen mottages.
Ärendet hanteras vidare på budgetberedningen i oktober 2020.

Sammanfattning

I september 2018 presenterades resultatet av förstudien för ett nytt badhus i Visby.
Rapporten var framtagen av konsulter på PreDevo och grundade sig i en
behovsanalys framtagen efter intervjuer och avstämningar med de parter som har
behov och del i verksamheten i badhusen i dagsläget och framöver.
Då den investeringsnivå som den förstudien landade i ansågs vara för hög utgick ett
nytt direktiv med att ta fram en ekonomisk hållbar lösning på nytt badhus i Visby
utifrån tre givna nivåer av investering, 75 mkr, 125 mkr och 175 mkr. Denna gång
gick uppdraget till WeGroup, som har tagit fram funktionsprogram till de olika
investeringsnivåerna.
Sett till den behovsuppfyllelse som ligger till grund för bedömningen anser
Regionstyrelseförvaltningen att det alternativet som ska tas vidare är det för 175
miljoner. Med en osäkerhet på 20 procent plus interna kostnader samt en
indexreglering anser Regionstyrelseförvaltningen att följande nivåer måste nås för att
realisera projektet: 210 mkr för investering samt 12 mkr i ökad ram.
Behovsuppfyllelsen för det alternativet ger oss möjligheten att både uppfylla de
behoven vi har idag med djupdel och hoppmöjligheter samt en chans att utveckla
verksamheten och på sätt öka tillgängligheten för både föreningsliv och allmänhet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en tidsram är att fortsätta projekteringen
under 2021 och ha byggstart under 2022.
Bedömning

Fokus i den förstudie som är kopplad till detta ärende är att se över vilka delar av
behovsanalysen som de olika alternativen för investering av nytt badhus i Visby, 75
mnkr, 125 mnkr och 175 mnkr, uppfyller . Behovsanalysen var framtagen i den stora
förstudien om nytt badhus i Visby som presenterades i september 2018. Den togs
fram utifrån dialog och intervjuer med intressenter vad gäller ett nytt badhus, både
externa och interna.
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Sett till den behovsanalysen som tagits fram och till dagens behovsuppfyllelse med
befintliga simhallar, gör Regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det alternativet
som både genererar möjlighet att bibehålla den behovsuppfyllelse vi har i dag,
uppfyller de viktigaste behoven i analysen samt ger möjlighet att utveckla
verksamheten på längre sikt är förslaget på 175 mnkr. Detta med en osäkerhetsfaktor
på 20 procent.
De funktioner som det alternativet uppfyller beskrivs tydligt i konsultrapporten,
tillsammans med övriga alternativ, men det bör tydliggöras att det är det enda
alternativet som inkluderar en djupdel med tillhörande simhoppsdel. En funktion
som återfinns i dagens Solbergabad. Det alternativet optimerar möjlighet att ha både
föreningsverksamhet och allmänbad samtidigt i och med att funktionsprogrammet
inkluderar 10 banor. Driftsnetto är förvisso högre än de andra alternativen, men
betydligt större intäktsmöjligheter gör att man kan minska det glappet avsevärt.
För att verkställa det nya badhuset bedömer Regionstyrelseförvaltningen att
inriktningen är att följande nivåer måste nås för att realisera projektet:
Investering badhus – 210 mnkr
I kostnadsberäkningen finns täckning för delar av byggnads- och
projekteringskostnader, men inte osäkerhetsfaktorn i investeringskostnaden eller de
interna kostnaderna som uppstår i och med fortsatt arbete med projektet. Denna
ökade investeringskostnad ska möta delar av just den osäkerhetsfaktorn på 20
procent samt även de interna kostnader som tillkommer, enligt de schabloner som
Teknikförvaltningen använder för projektledning.
Ramförstärkning Regionstyrelseförvaltningen – 12 mnkr
Ramförstärkningen tillkommer Fritidsenhetens budget. Denna uträkning tar
utgångspunkt i att verksamheten i Solbergabadet avvecklas och flyttas över till den
nya anläggningen samt att fritidsenheten inte har några kostnader kvar för
fastigheten. Driftsnettot på bara det nya badhuset, med en ökad kapitalkostnad på
grund av 20 procents osäkerhetsfaktor, är 14,8 mnkr. Kostnaden för Hemsebadet
och Solbergabadet är dag 4 mnkr i nettodrift. Om Solberga räknas av är nettodriften
2,2 mnkr. Totalt blir nettodriften 16 mnkr, varav 14 mnkr måste tillföras
driftsbudgeten.
Tidsramen för detta projekt är givetvis beroende på möjlighet till ovanstående
inriktning. Bedömningen av Regionstyrelseförvaltningen är att fortsätta
projekteringen under 2021 och att ha byggstart under 2022. Med önskad driftstart
2024 eller 2025.
Viktigt i en bedömning är också att ta med i beräkningen att om valet blir att inte gå
vidare med projektering av nytt badhus blir det en kostnadsökning på befintliga
badhus. En genomgång återfinns i ”Statusbedömning Region Gotlands sim- och
ishallar”, Teknikförvaltningen 2017-09-08 samt i den senaste badhusförstudien från
2018, ”Gotlands nya badhus”. Region Gotland har idag en relativt låg driftskostnad
detta beroende på att ålderstigna faciliteter, Solbergabadet är 59 år och Hemsebadet
är 43 år. Men kostnaderna kommer att öka succesivt de närmaste åren på grund av
det stora underhållsbehov som finns. Hemsebadet är planerat att renoveras under
kommande år vilket genererar ökad kapitalkostnad.
Utgångspunkten i arbetet med nytt badhus är att verksamheten i Solbergabadet
avvecklas i befintlig anläggning och flyttar till det nya badhuset. Utöver ökade
kostnader på grund av hög ålder på befintliga anläggningar omöjliggörs utveckling av
föreningsverksamhet och intern verksamhet simultant vad gäller Solbergabadet.
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Anläggningen beskaffenhet sätter stopp för det. Det gör att föreningslivet har köer
med deltagare till sin verksamhet som man är tvungen att säga nej till samtidigt som
allmänheten önskar fler tillgängliga timmar. Dagens läge gör det omöjligt att
tillgodose bägge de behoven samtidigt.
Konsekvensanalys ekonomi: Ett nytt badhus kommer att innebär klart ökade
kostnader för Region Gotland. Detta beroende på låga kostnader i dagsläget. Men
nytt badhus i Visby ger även möjlighet till ökade intäkter vilket avsevärt kan sänka
driftsnetto på längre sikt. Intäkter är initialt räknade på en relativt låg nivå, för att inte
skapa orealistiska mål från början. Men med god verksamhetsutveckling finns
möjligheter att minska nettodriften. Även val av driftsform påverkar driftskostnaden,
där kan politiken påverka genom att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur extern
drift påverkar kostnaden.
Landsbygd: Planerna just nu är som tidigare beskrivet att förflytta verksamheten i
Solberga till ett nytt badhus. Badverksamheten i Hemse påverkas inte.
Barn: Ett nytt badhus enligt det alternativet som Regionstyrelseförvaltningen
förespråkar kommer avsevärt att öka barn och ungdomars möjlighet till både
simträning inom föreningslivets verksamhet men även till bad inom allmänhetens
tider. Det finns i dag ingen barnanpassad anläggning i Visby. Ett nytt bad föreslås ha
en familjedel. De tio banorna som föreslås innebär att goda förutsättningar att ha
med tillgänglighet både för föreningsverksamhet samt bad för allmänheten.
Jämställdhet: Även om anpassningar för att tillgodose så många behov som möjligt
inte minst vad gäller omklädningsmöjligheter görs kontinuerligt på befintliga badhus
så har äldre anläggningar begränsade justeringar att göra. Med en nybyggnation
öppnas dock nya möjligheter att få så många som möjligt att känna sig inkluderade
och ha möjlighet att nyttja badhuset.
Beslutsunderlag

Badhusutredning Region Gotland 2020-04-22
Gotlands nya badhus 2018-09-14

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Uppdrag:
Sakkunnig för badhusfrågor

Göteborg 2020 – 04 – 22

We Group
We Group grundades år 1999 med
idén om att bygga ett konsultbolag
med enbart specialistkompetens
inom bad och badbyggande. Men
tanken föddes redan på 80-talet,
när grundarna var verksamma inom
badindustrin och såg att det
saknades ett bolag som såg hela
bilden. Genom ett antal förvärv av
andra bolag är We Group idag ett
helt unikt företag som saknar
motsvarighet inte bara i Sverige,
utan i hela Europa. Vi kan erbjuda
våra kunder hela kedjan när de ska
bygga ett nytt badhus eller renovera
och förnya ett äldre. Tidigare
agerade vi under bolagsnamnen PP
Arkitekter, Weedo Tech, Controlux,
PreDevo och Project Planet, men
sedan 2018 har vi samlat ihop vårt
totalerbjudande under ett
varumärke - We Group.

Inledning

Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen, Kultur och fritidsavdelningen, har via upphandling vänt sig till We Group gällande
sakkunnig för badhusfrågor och alternativa kostnadsberäkningar i
förhållande till innehåll/storlek av badhus.

Denna rapport besvarar de frågor Region Gotland lämnat i sin
uppdragsbeskrivning på ett objektivt sätt och We Group har bedömt
det material som tillhandahållits ifrån beställaren.

Rapporten har genom datainsamling, kvalitativa och kvantitativa
undersökningar utrett frågan. We Group har genom analys, empirisk
information och branscherfarenhet producerat ett material som ska
användas som ett stöd för kunden.

Projektgrupp ifrån We Group:

I detta skede av projektet bör det beaktas att beräkningar och

Rebecca Sandberg

uppskattningar har en +/- 20 % felmarginal, då projektet är i

031-303 49 60

programskedet förstudie. Arbetet har lett fram till slutsatser och

rebecca.sandberg@wegroup.se

rekommendationer som kommunen kan använda som vidare

Axel Wahlqvist

beslutsunderlag.

031-303 49 61
axel.wahlqvist@wegroup.se
Mille Örnmark
031-303 49 01
mille.oernmark@wegroup.se
Pär Svensson
031-303 49 04
par.svensson@wegroup.se
Lena From
031-303 49 42
lena.from@wegroup.se
Filipe Fernandes
031-303 49 36
filipe.fernandes@wegroup.se
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Uppdragsbeskrivning
Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningen, önskar konsultstöd beträffande
sakkunnig för badhusfrågor gällande alternativa kostnadsberäkningar i förhållande till innehåll/storlek av
badhus.

Uppdraget omfattar följande:

•

Med stöd av tidigare upprättad förstudie ”Gotlands nya badhus” från 2018 komplettera med ny
kostnadsberäkning innehållande redovisning av vilka delar av upprättat lokalprogram som kan
inrymmas i badhus med budget om 75, 125 resp. 175 miljoner kr. Driftnetto presenteras med hjälp
av en upprättad preliminär verksamhetsplan tillsammans med kostnadskalkyler.

•

Kostnadsberäkna samt bedöma rimligheten i alternativt badhusförslag som inkommit till beställaren.

•

Kontrollera hur samtliga ovan nämnda förslag passar in i en detaljplan/situationsplan på två olika
platser i Visby.
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Sammanfattning
Det gotländska byggföretaget Wisab, med fokus på nyproduktion av främst bostäder, har tilldelat kommunen
tre olika förslag på skisser för ett nytt badhus i Visby. We Group har med hjälp av nyckeltal och branschindex
kostnadsberäknat samt bedömt rimligheten i de alternativa badhusförslag som inkommit till beställaren Region
Gotland. Företaget har själva valt att inte medverka med att kommentera sina handlingar avseende uppdraget.

Denna rapport innehåller även nya kostnadsberäkningar som redovisar vad som kan inrymmas i badhus med
budget om 75, 125 resp. 175 miljoner kr. Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning
för 175 miljoner kr resulterar i en byggnation på ca 5 000 m2 BTA med ett negativt driftnetto på ca 12,6 mkr
och bör ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med 10 banor, multibassäng och mindre familjedel.
En anläggning för 125 mkr resulterar i en byggnation på ca 3 900 m2 BTA med ett negativt driftnetto på ca
10,7 mkr och bör ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med 8 banor, multibassäng och
barnbassäng. En anläggning för 75 miljoner kr resulterar i en byggnation på ca en 2 300 m2 BTA med ett
negativt driftnetto på ca 6,4 mkr, och rekommenderas ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med
6 banor och en barnbassäng.

Wisabs badhusförslag samt We Groups förslag har granskats för att se hur väl samtliga förslag passar in i en
detaljplan/situationsplan på två olika platser i Visby, dvs. tomterna på Visborgsområdet som är 6 900 m2
respektive 5 300 m2 och ytan bakom Solbergabadet som är ca 4000 m2.
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1 Bakgrund
1.1 Att bygga badhus
Det finns många potentiella risker och utmaningar med att bygga en ny badanläggning. En badanläggning är
en komplex byggnad såväl byggnadstekniskt som drifttekniskt. Vid stora byggprojekt finns det alltid farhågor
för oförutsedda kostnader och händelser som kan leda till att det blir förseningar med byggnationen.

En nybyggnation går att utforma efter rätt behov för kommuninvånarna och ger optimala förutsättningar för
en smart verksamhet. Med bra logistik i åtanke kan badbevakning anpassas och effektiviseras för att skapa ett
tryggare badhus. Därmed behövs en mindre personalstyrka och outnyttjad yta blir färre. Hantering av
leveranser kan disponeras annorlunda, städning går att förenkla och ytor kan lämpa sig efter rörelsemönster
och badbeteenden.

Det är enklare att bygga grönt med energioptimerade och effektiva lösningar som följer dagens normer.
Möjligheten att tillämpa ett smart ekosystem som genomsyrar hela anläggningen går att genomföra vid
nybyggnation. Attraktionsvärdet stiger per automatik och skapar en nyfikenhet för anläggningen, detta
medför fler besökare. Fler besökare ger ökade intäkter och bidrar till en bättre folkhälsa och simkunnighet.

Vid byggnation av en ny anläggning ökar verksamheten möjligheterna för ledarledda aktiviteter, nya och
gamla föreningar kan erbjuda generösare träningstider för deras medlemmar. En ny anläggning kan väcka
en ny kundgrupp, som tidigare inte varit kunder, att söka sig till anläggningen just på grund av det nya utbudet.
Det kan även ge ökad turism och större inflöden till kommunen, vilket i sin tur ger ökade intäkter för
restauranger, butiker och andra verksamheter i staden.

En modern badanläggning som ska attrahera besökare behöver ha ett brett och utvecklat aktivitets- och
attraktionsutbud. Att erbjuda såväl kontinuerliga som tillfälliga aktiviteter gör anläggningen levande. Det bör
finnas aktiviteter för alla åldrar i utbudet, utspridda under veckans alla dagar. Dessutom bör någon form av
förnyelse av aktivitetsutbudet ske varje år.
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1.2 PreDevos behovsanalys 2018
Diskussionen kring ett nytt badhus i Region Gotland inleddes år 1995 där en plan togs fram för att skapa ett
äventyrsbad. Projektet lades dock ner vid detta tillfälle då den ekonomiska kalkylen medförde att projektet inte
kunde genomföras. Beslut togs senare att 1998 rusta upp det befintliga badhuset, Solbergabadet. Ytskikt och
nya omklädningsrum togs i beaktande.

Våren 2018 startade arbetet mellan Region Gotland och PreDevo rådande projektet Förstudie, Nytt bad
Gotland. En rapport upprättas för att användas som beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i Regionen.
Förstudien klarlägger och upplyser om vad en ny badanläggning i Visby kan innebära.

Regionen tillsammans med PreDevo inledde dialoger med intressenter kring badhusprojektet för att i ett tidigt
skede involvera deras tankar och idéer i projektet. Gruppens uppdrag var att se över olika lösningar för den
kommande anläggningen. Även studiebesök på liknande anläggningar utfördes och analyserades.

En behovsanalys undersöker vilka önskemål och behov som finns hos kommuninvånare och intervjuobjekt. En
grundläggande datainsamling av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ badhusundersökning belyser de
parametrarna som är viktiga för en anläggning i Visby.

PreDevo har samlat in synpunkter från bland annat föreningsliv, näringsliv och allmänheten för att säkerställa
kvalitén för beslutsprocessen. Vidare har även sociala medier och nyhetsflöden observerats löpande som en
viktig del i behovsanalysen.

Badhusundersökningen påvisar att besökarna har skiftande behov, i form av träningssyften, lekstund med
familjen, eller stund för avkoppling och vila.

Behovsanalysen ifrån tidigare upprättad förstudie sammanfattas med följande punkter:

•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa

We Group

031-303 49 00

Fiskhamnsgatan 10

info@wegroup.se

414 58 Göteborg, Sverige
2

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turistresemål

•

Naturlig mötesplats

•

Spa och bastu

•

Serveringstillstånd

•

Gym

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Trampoliner och svikter för simhopp och brandkår

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Läktaryta

•

Placering Visborgsområdet

•

Ishall som ger synergieffekter med placering i samma idrottsområde

1.3 Nyckeltal tidigare förslag
Tidigare förslag som presenterats är en anläggning som tagits fram utefter behovsanalysen och alla dess
intressenter. Anläggningen beräknas kosta 358 miljoner kr med en BTA på 10 350 m2. Bemanningen beräknas
till 24 heltidsanställningar för en kostnad på drygt 10,4 mkr per år. Kapitalkostnaderna bedöms till 15 mkr,
underhållskostnad 3,6 mkr samt en driftkostnad på 5,4 mkr per år. Detta resulterar i totala kostnader på drygt
34,4 mkr per år. Intäkterna bedöms till 10,7 mkr per år vilket resulterar i ett driftnetto på 23,7 mkr per år.
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2 Wisabs förslag
2.1 Alternativ 1
Alternativet är en huskropp med två plan som innehåller en 25-metersbassäng med 10 banor, familjebad,
barnbassäng, friskvård samt undervisningsbassäng. Enligt Wisabs överslagsberäkning uppskattas alternativet
kosta 124 miljoner kr.
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2.1.1

Kostnadsindikation alternativ 1

Att byggnationen inte redovisas i sin helhet (bland annat är teknikutrymmena inte redovisade) innebär att det
blir rent spekulativt och missvisande att ta fram en kostnadsindikation". Baserat på detta väljer We Group att
redovisa en anläggning ifrån 2010-talet med liknade utbud och den slutliga investeringskostnaden.

Med detta resonemang anses Ystad Arenas bad jämförbart storleksmässigt då detta är en anläggning på
8 000 m2 BTA som innehåller familjedel, 25-metersbassäng och multibassäng. Anläggningen redovisas enligt
NCC ha en kontraktssumma på 230 miljoner kr. Dock bör det lyftas att Ystad Arena har vattenrutschbanor
tillskillnad ifrån alternativet, vilket kan resultera i ett avdrag på ca 10 miljoner kr.

2.1.2

Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 1

Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer.
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2.2 Alternativ 2
Alternativet har en 25-metersbassäng med 8 banor, undervisningsbassäng och barnbassäng. Enligt Wisabs
överslagsberäkning uppskattas alternativ kosta 85 miljoner kr.

2.2.1

Kostnadsindikation alternativ 2

Eftersom byggnationen inte redovisas i sin helhet (bl.a. redovisas inte teknikutrymmena) bör det lyftas att det
finns dolda kostnader. We Group anser dock att kostnadsberäkningen på alternativet är inom rimliga ramar för
den bristfälliga anläggningen som redovisas. Byggnaden kan, med kostnadsosäkerhet inklusive alla felaktigheter,
rymma inom prognosen men ej vara en brukbar eller laglig simhall.

2.2.2

Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 2

Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer. Förslaget uppfyller inte heller förstudiens behovsanalys.
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2.3 Alternativ 3
Alternativet har en 25-metersbassäng med 8 banor, två hoppinstallationer och en barnbassäng. Enligt
Wisabs överslagsberäkning uppskattas alternativ kosta 65 miljoner kr.

2.3.1

Kostnadsindikation alternativ 3

Eftersom byggnationen inte redovisas i sin helhet (bl.a. redovisas inte teknikutrymmena) bör det lyftas att det
finns dolda kostnader. We Group anser dock att kostnadsberäkningen på alternativet är inom rimliga ramar för
den bristfälliga anläggningen som redovisas. Byggnaden kan, med kostnadsosäkerhet inklusive alla felaktigheter,
rymma inom prognosen men ej vara en brukbar eller laglig simhall.

2.3.2

Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 3

Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer. Förslaget uppfyller inte heller förstudiens behovsanalys.
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2.4 Sammanfattning Wisabs tre förslag
Generellt är detta tre mycket skissartade förslag som har många år på nacken och inte uppfyller dagens krav
på varken efterfrågan, tillgänglighet, eller arbetsmiljö. De är mycket bristfälligt redovisade, det framgår inte
hur tekniken gällande vattenrening eller ventilation är tänkt att lösas. Ytor kopplade till vattenrening och
ventilation är i de flesta fall 30% av en badanläggnings yta.
Alternativ 1 är en hög byggnad i fyra våningar på en plats där detaljplanen säger endast två våningar. Detta
medför att familjebad och friskvårdsbad ligger i ett övre källarplan med begränsat dagsljus medan simhallen
med tävlings- och motionsbassängen har fönster ut i golvnivå. De fönster som redovisas är i konflikt med
undertak och ventilation.
Bristfällig logistik. Huvudentré för besökare, parkering för handikappade inom 25 m från entré uppfylls inte.
Lastintag via ramp till bassängplan, endast trappa mellan bassängplan och källare anses dåligt ur
arbetsmiljösynpunkt. Ventilationsytor och schakt är ej redovisade, fläktrum på plan 3 nås endast via trappa
inom publika utrymmen. Rumshöjder otillräckliga, med hänsyn tagen till ventilation, undertak mm. Soprum ej
redovisat.
Alla torra varutransporter från lastintag till t.ex. servering sker genom badet. Det finns endast en hiss vilket
skapar konflikter mellan varor/besökare, blöta/torra fötter.
Det saknas multi/flexomklädningsrum samt gruppomklädningsrum. Man blandar torra/blöta fötter vid gym
om dessa omklädningsrum är tänkta att användas för besökare till friskvårdsbassäng. Friskvårdsbassäng är
endast tillgänglig via trappa. Vidare att nämna är att städutrymmen i bassängrum saknas, förslaget har
fikaplats men ingen servering samt långa utrymningsavstånd.
Gällande förslagen 2 och 3 är de båda en låg byggnad i två våningar som är ofullständigt redovisade enligt
skisserna samt att teknikutrymmen inte framgår. Alternativen har samma problematik som förslag 1.
Inget av alternativen är genomförbara och skisserna redovisar inte en fungerande simanläggning.
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3 Kostnadsberäkning
Även om investeringen i badhus inte ses som en vinstaffär så är det vanligt att målet är att intäkter från
besökare och simklubbar ska kunna täcka hela eller delar av de relativt höga driftskostnaderna. Därför är det
en balansgång mellan att locka till sig tillräckligt många besökare för att bekosta driften men samtidigt hålla
nere driftskostnader för vattenrening och ventilation.

När ett nytt badhus ska byggas görs även en avvägning mellan hur många besökare och vilka attraktioner
badhuset ska ha. Trenden är att även de som bygger mindre badhus med simhall lägger in några mindre
attraktioner vilket innebär en ökad energianvändning.

Investeringskostnaden är beräknad utifrån byggnations- och projekteringskostnad på 15 %. Teknisk kapacitet
beräknas utifrån anläggningens tilltänkta vattenyta och vattenrening. Denna uppskattning ger en fingervisning
för den tekniska kapacitetens kostnad per år.

Driftkostnader i en badanläggning omfattar främst kostnader för vatten, el och energi för uppvärmning samt
kemikalier för vattenrening. Beräkningen är baserad på: Att det implementeras moderna tekniklösningar som
skapar energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster. Exempelvis
bra isolering, hög återvinningsgrad i ventilation och normal återvinning av vatten (gråvattenåtervinning).

Kostnaden för planerat underhåll är uppskattade till 1 % av investeringskostnaden. Underhållskostnaden
varierar stort bland Sveriges badanläggningar, främst beroende på kommuners investeringsvilja i underhåll,
val av byggmaterial, val av städkemikalier etcetera.

Den förväntade kapitalkostnaden enligt annuitetsmetoden beräknas med en internränta på 2 % och med en
avskrivningsperiod på 33 år.

Det finns inget exakt antal anställda som är rätt för respektive anläggning. Det grundar sig i vad för typ av
service och ansvarsfördelning som blir bestämt i framtiden. Tekniska lösningar effektiviserar bemanningen och
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kan reducera personalkostnaden på sikt. Det finns ingen korrekt eller inkorrekt metod i hur man väljer att
kompetensförsörja anläggningen eller valet av rekryter. Medianlön för badpersonal uppskattas vara ca 22 000
kr i månaden. Den totala personalkostnaden blir således omkring ca 400 000 kr per år per anställd.

Simskola och föreningsliv beräknas ge en snittintäkt på 20 kr per besök, vilket går i linje med
branschstandard. Allmänna entréer beräknas med ett genomsnitt på 60 kr per besök.

Fördelningen är uppskattad enligt branschvärden, 55 procent av badbesöken är planerade eller strukturerade
besök, det vill säga; skolsim, föreningssim, vattengympa etc. Resterande 45 procent, kan definieras som
frivilliga bad eller spontanbesök av allmänheten.

3.1 Badhus 1 för 175 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 175 miljoner kr resultera i en
byggnation med ca 5 000 m2 BTA och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 10 banor

•

Multibassäng

•

Mindre familjedel

En stor motionsbassäng kan erbjuda både motion, vattenvana och färdighet i vattentekniker. Bassängen kan
utnyttjas av alla som besöker badet. Vissa banor kan vara avsedda för motion, andra lek och vissa enbart för
föreningslivet och simundervisning. En multibassäng är en varmvattenbassäng med höj- och sänkbar
mellanbotten, dessa används främst för ledarledda aktiviteter i form av undervisning, vattenträning etc. Fram
till idag har i princip inget kommunalt badhus byggts utan minst en multibassäng. Familjedel kan innehålla ett
flertal olika typer av installationer och mindre pooler. Namnet antyder att det ska finnas pooler som fungerar
för olika åldrar, hela familjen ska kunna samlas och det ska vara en samlingsplats i badhuset som nyttjas av
samtliga. Antalet och typer av pooler och attraktioner påverkar den sammanlagda attraktionskraften.
Ambitionen är att skapa olika behagliga och varierade upplevelser som stimulerar en bred målgrupp.
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Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

3.1.1

•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Naturlig mötesplats

•

Serveringstillstånd

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet

Diftnettoberäkning

Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 110 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (10 pers)
We Group

Kr per år
2 800 000
1 400 000
8 400 000
4 000 000
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Intäkt
Driftnetto

3.1.2

(+) 4 000 000
12 600 000

Referensanläggning

Detta erbjudande kan liknas med simhallen i Stenungssund Arena i Stenungssund, som har en uppskattad
byggnationskostnad, enligt Tuve Bygg på ca 180 miljoner kr för 6 500 m2 BTA enligt Byggfakta. Anläggningen
hade år 2019 ca 100 000 årsbesök. Enligt kommunen var budget 203 miljoner kr för hela arenaprojektet och
vid två tillfällen begärdes budgeten att utöka med 17 resp. 16 miljoner kr.

Totalkostnaden landade på 236 miljoner kr. Detta är hela projektets kostnad. Vilket innebär att följande ingick:
förstudie, förslag, projektering, produktion, mark och projektavslut.

3.2 Badhus 2 för 125 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 125 mkr resultera i en byggnation
med ca 3 900 m2 BTA, och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 8 banor

•

Multibassäng

•

Barnbassäng.

Detta alternativ har liknade erbjudande som de tidigare, dock är 25-metersbassäng mindre vilket innebär att
den inte är optimal för tävling. Ytterligare har familjedelen förminskats till endast en typ av
barnbassängslösning vars rekommenderad målgrupp bara är 1 till 7 åringar.

Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

•

Rekreation och hälsa
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3.2.1

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet och eventuellt Solberga, beroende på huskroppens utformning

Diftnettoberäkning

Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 65 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (8 pers)
Intäkt
Driftnetto

3.2.2

Kr per år
2 100 000
1 400 000
6 000 000
3 200 000
(+) 2 000 000
10 700 000

Referensanläggning

Denna nivå kan jämställas med Sjöbo simanläggning som har liknande utbud och uppskattas till att ha haft en
investeringskostnad på ca 133 miljoner kr för 3 500 m2 BTA enligt Byggfakta.
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Anläggningen hade 66 364 årsbesök år 2019 och redovisade en nettokostnad på 14 337 000 kronor. Den stora
kostnadsposten är hyra då det kommunala bostadsbolaget AB Sjöbohem som byggt och äger anläggningen
och som Sjöbo kommun i sin tur hyr.

Enligt kommunen var budgeten för projektet 150 miljoner kr för projektering och byggnation. Projektet
landade på en totalkostnad på 149 miljoner kr.

3.3 Badhus 3 för 75 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 75 miljoner kr resultera i en
byggnation med ca 2 300 m2 BTA, och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 6 banor

•

En barnbassäng

Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Naturlig mötesplats

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet och Solberga
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3.3.1

Diftnettoberäkning

Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 40 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (5 pers)
Intäkt
Driftnetto

3.3.2

Kr per år
1 500 000
800 000
3 600 000
2 000 000
(+) 1 500 000
6 400 000

Referensanläggning

Denna nivå kan jämställas med Hallstavik framtida anläggning som har liknade utbud och uppskattas till att
ha en investeringskostnad på ca 50 miljoner kr för 1 080 m2 BTA enligt Byggfakta.

3.4 Sammanfattning förslag och efterfrågan
Behovet av större vattenyta för simning efterfrågas och alla alternativen löser problemet på olika sätt. Dock
uppfyller inget av förslagen den tidigare behovsanalysen. Det bör även lyftas att de olika
överslagsberäkningarna är inom de branschnyckeltal som We Group har varit med och arbetat fram.
Investeringskostnaderna är inte inklusive extra tillägg i form av transporter från fastland till Visby.

Badhus för 175 miljoner kr är ett bad för flera målgrupper och fyller en funktion för många badgäster som vill
motionera eller besöka anläggningen med sin familj för att leka. Den har dock inte ett helhetsutbud men kan
användas mycket effektivt trots begränsade verksamhetsområden. De uppskattade driftnettot är ett negativt
värde på ca 12,6 mkr.
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Badhus för 125 miljoner kr är ett mindre bad för det lilla samhället där större kommersiella äventyrsbad ligger
i upptagningsområdet. Det är en anläggning som fyller sitt syfte och kan användas främst för motion och
undervisning. De uppskattade driftnettot är ett negativt värde på ca 10,7 mkr.

Idag byggs det i princip inga badhus för 75 miljoner kr då innehållet i anläggningen enbart kan bestå av
motionsmöjligheter som inte anses som attraktivt nog för besökare utan till största del gynnar föreningslivet.
De uppskattade driftnettot är ett negativt värde på ca 6,4 mkr.

Kommuner väljer istället att satsa på större anläggningar för att tillgodose sina invånare med hälsa och
rekreation.

Denna typ av anläggning är omodern och är en äldre version av badhusbyggnationer. Undantag finns dock
att föreningar och kommuner bygger denna typ av bassäng enbart för skolundervisning eller för
föreningsyften.
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4 Rekommendationer och
vidare utredning
För att Region Gotland ska kunna ta ett beslut gällande badhusfrågan behöver följande utredas:

•

Konsekvensanalys

•

Besöksprognos

•

Dimensionering

•

Innehåll

•

Skisser och illustrationer

•

Tomtutredning

•

Fördjupning driftkostnad och badhusekonomi med tillbehörande LCC-kalkyler

Region Gotland befinner sig i förstudieskedet och det är viktigt att rätt beslut fattas så tidigt som möjligt för
att inte påfresta regionens ekonomi.
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1. SAMMANFATTNING
PreDevo har genomfört en förstudie avseende ny badanläggning på Gotland. Uppdraget har bland
annat omfattat nuläge och behovsanalys, besöksanalys, kostnads- och intäktsanalys, val av
placering mellan två förutbestämda platser, drifts- och ägandeformsanalys samt eventuella
synergieffekter mellan ishall och badhus.
Gotland hade 2017 en befolkning på 58 595 personer vilket uppskattas öka med 0,4 % per år. Idag
finns det två badhus som ägs och drivs av Region Gotland, Hemsebadet och Solbergabadet, som
2017 hade strax under 100 000 besökare totalt. Solbergabadet är i behov av underhåll och har
punkter som måste åtgärdas om drift ska fortgå. Utredningen har som grund att Region Gotland
avvecklar Solbergabadet den dag ett nytt bad står färdigt, dock är inget beslut tagit i frågan.
Hemsebadet har planerade åtgärder och kommer fortsatt vara i drift även om en ny anläggning
byggs.
Intervjuer och enkäter har genomförts med intressegrupper så som föreningslivet, skola, sjukvård,
militär, räddningstjänsten och allmänheten för att belysa behovet idag och i framtiden. Utifrån den
informationen är förhoppningen om att skapa goda förutsättningar för att nå 100 procent
simkunnighet, vara attraktivt för barn och barnfamiljer samt erbjuda ett brett och anpassat utbud av
idrotts- och motionsaktiviteter. Gotland bör således satsa på en anläggning som skall fokusera på
områdena

simkunnighet,

hälsa,

motionssimning,

familjebad

och

ökad

möjlighet

till

föreningsutveckling.
Vidare har utvärdering beträffande badhusets placering analyserats där för och nackdelar har
presenterats närmare i kapitel Placering badhus. Analysen har mynnat ut i en rekommendation av
en placering i Visborgsområdet.
Utifrån vår bedömning rekommenderar PreDevo även att en kommande badanläggning och ishall
ej sambyggs. Detta framgår i kapitlet: Ishall (Kombinera ishall med badhus).
Bedömningen är att en ny badanläggning kommer kunna ta emot ca 140 000 badbesök per år och
40 000 gymbesök vilket resulterar i totalt 180 000 besökare per år. Bemanningen beräknas till 24
heltidsanställningar för en kostnad på drygt 10,4 mkr per år. Kapitalkostnaderna bedöms till 15 mkr,
underhållskostnad 3,6 mkr samt en driftkostnad på 5,4 mkr per år. Detta resulterar i totala
kostnader på drygt 34,4 mkr per år. Intäkterna bedöms till 10,7 mkr per år vilket resulterar i ett
driftnetto på 23,7 mkr per år.
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2. INLEDNING
2.1

Metod

Arbetet har genomförts i samarbete mellan Region Gotland och PreDevo AB. Region Gotland har
tillhandahållit statistik över bland annat besökare, kostnader och intäkter för nuvarande
badhusanläggningar. Möten har skett på plats i Visby och i Göteborg samt över telefon och digitalt.
Tidigare utredningar och beskrivningar har studerats grundligt och slutsatserna i dessa har
inkluderats som underlag till kvalitetsanalysen.
För att bedöma framtida behov av en anläggning har PreDevo i samråd med Region Gotland
genomfört undersökning i form av enkäter samt intervjuat ett flertal intressegrupper. Fakta därifrån
har således utvärderats och analyserats vilket lagts till grund för en behovsanalys. Även noggrann
undersökning av Gotlands och Visbys befolkningsutvecklingen har utförts där slutsatserna baseras
på modellering av befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån och från regionen.
Utifrån nuläges-, behovs- och omvärldsanalysen har PreDevo tagit fram ett alternativ för framtidens
badverksamhet i Visby. Arbetet har lett fram till rekommendationer som beslutsunderlag för Region
Gotland.
I detta skede av projektet bör det bejakats att beräkningar och uppskattningar har en +/- 20 %
marginal.
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3. NULÄGESANALYS
3.1

Visby och Gotland

Visby tillhör Region Gotland och är största orten sett till antalet invånare. Enligt ”Delområdes
prognos 2018 – 2027 Region Gotland” finns det i Visby och Visbys närområde ca 31 585 invånare
och Gotland har ett invånarantal på ca 58 595 personer år 2017. Gotland är Sveriges 39 största
kommun / region. Visby och Gotland har en stark turistkultur med över ca 800 000 besökare per år
där event så som Almedalsveckan och Medeltidsveckan lockar vardera ca 40 000 besökare per år.

Figur 1. Illustration av Gotland

3.2

Befolkningsutveckling

Statistiska Centralbyrån (SCB) förutspår i sin rapport ”Sveriges framtida befolkning 2012 - 2060”
(2012) att Sverige kommer få en befolkningstillväxt de kommande 40 åren med ett genomsnitt av
4,2 promille per år. En högre takt under de närmaste åren och därefter avtagande. Denna tillväxt
av invånare i Sverige är kombinerad med en ökad urbanisering.
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Befolkningsprognos
Utöver förändringar i befolkningen på grund av födslar och ålder tillkommer faktorer som in- och
utflyttningar. Omfattningen beror till stor del på hur attraktiv regionen upplevs som boendeort med
faktorer som lokal arbetsmarknad, pendlingsmöjligheter, skola och sjukvård samt fritids- och
kulturutbud. Enligt data från Region Gotland kommer Gotland ha ca 61 181 invånare år 2027, vilket
skulle innebära en fortsatt genomsnittlig tillväxttakt på ca 0,4 procent per år.

Befolkningsutveckling - Gotland
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Tabell 1. Befolkningsutveckling 2017 – 2027, Gotland. Källa Region Gotland

Visby som ort förväntas ha ett invånarantal på ca 33 490 år 2027, vilket påvisar en genomsnittlig
tillväxttakt på ca 0,6 % procent per år.
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Tabell 2. Befolkningsutveckling 2017 – 2027, Visby. Källa Region Gotland
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Åldersgruppernas utveckling
Eftersom vi lever längre prognostiseras befolkningsstrukturen i framtiden bli jämnare i fördelningen
mellan åldrarna. Enligt Sveriges framtida befolkning 2012–2060 (källa: SCB) har befolkningen i
Sverige mellan år 2001 och 2011 ökat med 200 000 personer i åldrarna 65–79 år. Denna utveckling
förutspås fortsätta under de kommande åren.
Under 1940-, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn och under 1930-, 1950-talet samt
åren runt 1980 och 2000 föddes få barn. Dessa variationer i födelsekullarnas storlek präglar
befolkningens åldersfördelning. Nittiotalisterna har nu lämnat gymnasieåldrarna vilket gör att
antalet gymnasieelever minskat kraftigt för att år 2015 vara som lägst för att därefter återigen öka.
Under några år har den yngre pensionärsgruppen, 65–79-åringar, ökat och beräknas fortsätta att
öka så länge de stora kullarna födda på 1940-talet kommer in i dessa åldrar.
Successivt kommer allt fler femtiotalister in i dessa åldrar samtidigt som fyrtiotalisterna lämnar
gruppen. Då minskar antalet 65–79-åringar under några år innan de stora kullarna födda i mitten
av 1960-talet fyller 65 år. År 2020 kan de som är födda år 1940 fira sin 80-årsdag och då börjar
antalet i den äldre åldersgruppen att öka snabbare.
Åldersgrupperna som används i nulägesanalysen är uppdelade enligt följande:
•

Barn & Ungdomar 0 – 19 år

•

Vuxna 20 – 64 år

•

Seniorer 65+ år

Region Gotland hade år 2017 flest invånare i åldersgruppen vuxna med ca 55 procent, ca 32 000
personer av den totala befolkningen. Barn och ungdomar utgör ca 20 procent, ca 12 000 personer,
och seniorer 25 procent ca 14 700 personer, av befolkningen.
Åldersgrupper Gotland år 2017

Antal
personer

procent

Barn & Ungdomar 0 - 19 år

12 000

20

Vuxna 20 – 64 år

32 000

55

Seniorer 65+ år

14 700

25

Tabell 3. Åldersfördelning Gotland. Källa Regionfakta

Visby tätort hade år 2017 flest invånare i åldersgruppen vuxna med ca 57 procent, ca 18 000
personer av den totala befolkningen. Barn och ungdomar utgör ca 20 procent, ca 6 400 personer,
och seniorer 23 procent ca 7 200 personer, av befolkningen.
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Åldersgrupper Visby år 2017

Antal
personer

procent

Barn & Ungdomar 0 - 19 år

6 400

20

Vuxna 20 – 64 år

18 000

57

Seniorer 65+ år

7 200

23
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Tabell 4. Åldersfördelning Visby. Källa Delområdes program 2018–2027 Region Gotland.

Befolkningsutveckling uppdelat på åldersgrupper
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Tabell 5. Prognos för befolkningsutveckling Gotland år 2017 – 2027, uppdelat på åldersgrupperna och sammanlagt. Källa
Region Gotland

Enligt Region Gotlands prognos för Gotland kommer förändringarna i åldersfördelningen innebära
att andelen barn och ungdomar ökar med ca en procent fram till år 2027. Andelen vuxna sjunker
med ca fyra procent, samtidigt som andelen seniorer ökar med ca tre procent.

Befolkningsutveckling uppdelat på åldersgrupper
med totalen - Visby
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Tabell 6. Prognos för befolkningsutveckling Visby år 2017 – 2027, uppdelat på åldersgrupperna och sammanlagt. Källa
Region Gotland
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Enligt Region Gotlands prognos för Visby kommer förändringarna i åldersfördelningen innebära att
andelen barn och ungdomar ligger kvar på ca 20 procent fram till år 2027. Andelen vuxna sjunker
med ca tre procent, samtidigt som andelen seniorer ökar med ca två procent.

3.3 Faktorer
Underliggande faktorer som kan påverka befolkningsutveckling samt befolkningstätheten måste
beaktas när de kommer till planering av allmänna platser så som badhus. Det är primärt att dessa
platser fyller sin funktion med hög verkningsgrad under hela livslängden.

3.3.1

Återmilitarisering av Gotland

År 2015 beslutades försvarspolitiskt att en stridsgrupp med ett mekaniserat kompani och ett
stridsvagnskompani från och med år 2018 skulle stationeras på Gotland. Träningsområdet som
försvaret kommer använda på Gotland är Tofta skjutfält, 8 km söder om Visby. I nuläget är 150
soldater placerade på Gotland, dock är intuitionen att detta kommer utökas till ca 500. Enligt
försvaret finns det ett framtida behov av motionssim samt en anläggning för mellan 300 – 400
personer med plats att duscha efter övningar.

3.3.2

Byggprojekt i Visby

Visby har fokus på förtätning av staden med spridda byggprojekt över hela staden:
•

A7-fältet utbyggs med ca 800 bostäder

•

I gråboområdet pågår detaljplanearbete för en förtätning med ett par hundra bostäder

•

Längs Lummelundsväg (kvarteret Bläckfisken) finns det en detaljplan med hundra
bostäder

•

I kvarteret Järnvägen finns en ny detaljplan för ca 20 bostäder och planarbetet pågår för
ytterligare ca 100 bostäder

•

I kvarteret Brodösen, i området Terra Nova, finns en planerad detaljplan med möjlighet till
ett 40-tal bostadshus

Figur 2. Planerade hus på A7-fältet. Källa: Bo Klok
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Visborgsområdet har en väl utarbetad strukturplan samt en tilltänkt infrastruktur. Redan
existerande stora aktörer och byggnader i området är bland annat friskvårdsanläggningen Form
Visborg, större delen av Region Gotlands verksamhet, skola, vårdcentral, statliga myndigheter
samt Ica Maxi Arena. Detta tilltänkta idrottsområde har vidare en detaljplan för andra former av
motionsanläggningar, bland annat ett badhus, samt planer på byggnation av flertal bostäder. I ”Hela
Visby – fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025” redovisas planer fram till år 2025.
Inplanerade byggprojekt är ca 4 000 bostäder, markboende och flerbostadshus, samt ca 40 000
kvadratmeter för olika former av verksamheter.
På ytan intill de tilltänkta idrotts- och rekreationsområdet beräknas det ligga ca 75 lägenheter och
ca 15 villafastigheter vilket innebär att Visborgsområdet kommer förtätas och växa fram till år 2025.
För illustration över föreslagen exploateringsgrad, våningsantal och idéskiss av det norra området
samt tilltänkt infrastruktur för Visborgområdet se bilaga (1).
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4. BADHUS PÅ GOTLAND
Gotland har två badanläggningar i egen drift samt att regionen hyr tid hos en privat aktör på norra
Gotland. Ett av baden, Solbergabadet, ligger i Visby och har en 25 meters bassäng med fem banor
vilken invigdes 1961 och renoverades år 1999 - 2000. Det andra badet är Hemsebadet som ligger
i Hemse, ca 50 km söder om Visby, med en 25 meters bassäng med sex banor och två mindre
(barn- och rehab bassäng). Rehabbassängen byggdes 1996 och renoverades 2015. Under denna
period installerades även en bubbelpool och år 2015 placerades en mindre plastbassäng intill
barnbassängen.

4.1

Solbergabadet

Solbergabadet ligger i centrala Visby och har en bassäng som är 25 x 10 meter, djupet varierar
från 1 meter till 4,2 meter och de har även 1-, 3-meterssvikt samt en 5-meterstrampolin. Det drivs
kommunalt och är ett enklare badhus med en standard liknade andra badhus byggda på 60-talet
på orter med liknade storlek. Region Gotland har avsikten om eller när ett nytt badhus är på plats i
Visby att avveckla Solbergabadet, dock är inget beslut tagit i frågan.
Det totala besöksantalet för Solbergabadet år 2017 uppgick till ca 47 000 besök. Med ca 59 000
invånare i regionen motsvarar detta en besöksfrekvens på 0,8 besök per regioninvånare. Sett till
befolkningen i Visby som uppgår till ca 31 585 invånare blir besöksantalen något högre och
uppskattas då till 1,5 badbesök per stadsinvånare.
Tillgänglig statistik från övriga kommuners badanläggningar visar att en traditionell simhall, med
sim- och undervisningsbassäng, normalt har en badfrekvens på 1,5–3 bad per invånare. Ett mer
sofistikerat modernt bad med ett bredare utbud har normalt mellan 3–5 bad per invånare. Baserat
på ovan statistik innebär det att Solbergabadet ligger inom de snitt som förväntas av en traditionell
simhall men ändock i det nedre skiktet sett till stadsinvånare och ej hela Gotland.
Statusrapport av Weedo Tech på Solbergabadet:
Totala åtgärdskostnader: 14 350 000 kr. Varav åtgärder som bör genomföras omgående för att
bibehålla fortsatt drift ingår i ovan med 2 570 000 kr:
•

Skadade ytskikt och eroderade fogar, 200 000 kr

•

Rostutfällningar i bassängrummet, 100 000 kr

•

Fuktskador på trädetaljer och väggar, 300 000 kr

•

Otillräcklig inblandning, 50 000 kr

•

Fallrisker, 20 000 kr

•

Omklädningsrum 50 000 kr

•

Rostutfällningar, 15 000 kr

•

Nöddusch och skyddsutrustning, 15 000 kr

•

Kemikaliehantering, 10 000 kr
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•

Bristfällig skyltning och invallning vid flockstation, 10 000 kr

•

Sandfilter, 1 000 000 kr

•

Spjälkning av betongväggar, 500 000 kr

•

Kalkutfällningar i maskinrum, 300 000 kr
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Hemsebadet

Hemsebadet ligger i Hemse, ca 52 km ifrån centrala Visby, och har en 25 meters bassäng
anpassad för motionssim och lek samt tre mindre bassänger på 34 grader, där en av dessa är ett
mindre äventyrslandskap för barn. Simhallen har även två flexomklädningsrum som även är
anpassade för individer med funktionsvariation. Verksamheten arrangerar barnkalas och kick-offer.
Region Gotland ser över ett budgetbeslut som bland annat behandlar en investering för att hålla
Hemsebadet i drift i framtiden. Regionen anser att ett bygge av ett nytt badhus inte påverkar den
funktionen som Hemsebadet har.
Det totala besöksantalet för Hemsebadet år 2017 uppgick till ca 50 000 besök. Med ca 59 000
invånare i regionen motsvarar detta en besöksfrekvens på 0,8 besök per regioninvånare. Hemse
är en tätort på Gotland, näst störst med 1 706 invånare, och är huvudort i området Sudret som har
en befolkning på ca 8 000 invånare (enligt Delområdesprognos 2018–2027, Region Gotland).
Besöksantalet beräknas utifrån besök från Sudretområdet vilket motsvara en besöksfrekvens på
sex besök per invånare.
Statusrapport Hemsebadet för fortsatt drift 10 år framåt:
•

Merparten av reningssystem bör bytas ut

•

Bassängvattenreningen planeras att delas upp i tre separata system

•

Verksamheten går över till att producera eget klor
o

•

Nytt klorrum

Nytt system för att minimera vattenförbrukning
o

Spolvattenåtervinningssystem installeras

•

Nytt ventilationsaggregat

•

Ny vattenrening för 25; metersbassäng

4.2.1

Besöksstatistik

För att skapa en överblick över hela regionens badkultur ses den totala besöksfrekvensen på de
baden som både ägs och drivs i kommunal regi, sammanslaget Hemsebadet och Solbergabadet.
Det totala besöksantalet för dessa år 2017 uppgick till ca 97 000 besök vilket motsvarar 1,6 besök
per regioninvånare. Detta snitt befinner sig således även inom ramen för vad som förväntas av en
traditionell simhall.
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Öppettider

Solbergabadet har öppet 30 timmar i veckan för allmänheten, ett lågt öppethållande för en
traditionell badanläggning, jämställt med liknade anläggningar. För att driva dagens anläggning,
inkluderat städ och teknisk drift, är det totalt fyra anställda, med fördelningen på två stycken 75
procentiga och två heltidsanställda. Samtliga besitter titeln badvaktmästare och har fördelat ansvar
över badverksamheten, kassa och städ. Vattenrening och fastighetsskötsel sköts av
Teknikförvaltningen vilket motsvarar en halvtidstjänst.
Dag

Simhallen öppen

Måndag

06.00-08.00 Motionssim

Tisdag

06.00-08.00 Motionssim
14.00-16.30 Allmänbad
18.00-19.30 Motionssim

Onsdag

06.00-08.45 Motionssim

Torsdag

06.00-08.00 Motionssim
14.00-16.30 Allmänbad
18.00-19.30 Allmänbad

Fredag

06.00-08.45 Motionssim
14.00-15.00 Allmänbad
15.00-17.30 Bad & Lek
17.30-19.30 Allmänbad

Lördag

14.00-17.00 Allmänbad
17.00-18.00 Motionssim

Söndag

Stängt

Totalt

Ca 30 timmar

Tabell 7. Solbergabadet ordinarie öppettider år 2018, Källa Region Gotland

Hemsebadet har ca 35 timmar öppet för allmänheten i veckan. Badet har högre verkningsgrad än
Solbergabadet då verksamheten erbjuder ett större utbud och fler aktiviteter.
Dag

Simhallen öppen

Måndag

Stängt

Tisdag

14:00 - 20:30

Onsdag

07:00 - 09:00
15:00 - 19:30

Torsdag

Stängt

Fredag

07:00 - 09:00
12:00 - 19:30

Lördag

09:00 - 15:30

Söndag

09:00 - 15:30

Totalt

Ca 35 timmar

Tabell 8. Hemsebadet ordinarie öppettider år 2018, Källa Region Gotland
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Priser

Solbergabadet och Hemsebadet nuvarande priser:
Entré typer

Pris

Entré, vuxna

55 kr

Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande

35 kr

Årskort, vuxna

1 300 kr

Årskort, familj

2 000 kr

Tabell 9. Solbergabadet och Hemsebadet priser år 2018, Källa Region Gotland

4.2.4

Intäkter/kostnader

Solbergabadet intäkter och kostnader från 2017 presenteras i ca tal.
Solbergabadet
Intäkter + bidrag

(+) 1 253 939

Personalkostnader
Övriga kostnader
(ink hyra)
Driftnetto

(-) 2 866 132
(-) 1 337 290
(-) 2 949 483

Tabell 10. Solbergabadets intäkter och kostnader 2017

Hemsebadet intäkter och kostnader från 2017 presenteras i ca tal.
Hemsebadet
Intäkter + bidrag

(+) 2 560 248

Personalkostnader
Övriga kostnader
(ink hyra)

(-) 2 962 144

Driftnetto

(-) 2 956 444

(-) 2 554 548

Tabell 11. Hemsebadet intäkter och kostnader 2017

4.2.5

Analys av Solbergabadet och Hemsebadet

Solbergabadet är ett klassiskt 60-tals badhus med fokus på motions- och skolsim med begränsade
öppettider om 30 timmar i veckan, vilket innebär att verksamheten befinner sig under snittet jämfört
med liknade anläggningar. Badet kommer behöva underhållas tills en ny anläggning är på plats i
Visby. Hemsebadet är i bättre skick och bör kunna verka minst tio år till med planerade åtgärder.
Badet har även längre öppettider än Solbergabadet, 35 timmar i veckan. Anläggningen har även
ett bredare utbud samt variation av bassänger vilket ger högre flexibilitet. Anläggningarnas
prisnivåer, vilka justerades år 2017, befinner sig i nivå med liknade äldre badhus i landet.
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5. OMVÄRLDSANALYS
5.1

Utveckling och trender inom bad och friskvård

Bad- och friskvårdsmarknaden har utvecklats från en marknad fokuserad på träning och motion till
att omfatta en helhetssyn på kropp och själ. Människor strävar idag alltmer efter att uppnå en hög
grad av välmående och söker därmed en mer aktiv livsstil. Till skillnad från många andra marknader
styrs bad- och friskvårdsmarknaden av tillgång i högre grad än efterfrågan, vilket har gjort att allt
fler kommuner väljer att satsa på ett bredare utbud av motion, upplevelser och rekreation.
De flesta av Sveriges 470 kommunala badanläggningar är byggda under 60- och 70-talen. Den
normala livslängden för en badanläggning är mellan 30 till 50 år, vilket innebär att många av
anläggningarna har ett stort renoveringsbehov.
Antalet besökare till Sveriges badanläggningar prognostiseras att öka. Ett stort antal byggprojekt
pågår i landet och de anläggningar som byggs idag har ett bredare utbud. De nya anläggningarna
vänder sig också till en bredare målgrupp.

Badmarknadens trender
Badbranschens historiska utveckling beskrivs bäst genom uppdelning i fem generationer.

Figur 3. Badmarknadens trender
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Första generationen
Under industrialismens framväxt i början 1800-talet tar den moderna badhistorian sin början. Då
byggdes bad för tvagning och tvättning, innan rinnande varm- och kallvatten fanns i hemmen.
Istället för bassänger badade man i badkar med hytter. Denna generation badanläggningar
sträcker sig fram till och med andra världskriget.
Andra generationen
I mitten av 1900-talet utvecklades baden från att enbart fokusera på renlighetsaspekten till en mer
motions- och träningsinriktad verksamhet med måttdefinierade bassänger. Vid denna tid skedde
en snabb utbyggnad och mellan år 1950–1970 ökade antalet badanläggningar från 43 till 260
stycken. Detta skapade mycket goda förutsättningar för olika förenings- och idrottsaktiviteter.
Tredje generationen
Till följd av en ökad konkurrenssituation på fritidsområdet i samhället minskade badens
attraktionskraft allt mer. Besökarna efterfrågade något mer än renlighet, träning och motion. I mitten
av 1980-talet började simhallarna utvecklads till en mer komplett mötesplats med aktiviteter som
äventyrsbad, gym, friskvård och solarier.
Fjärde generationen
Fjärde generationens bad- och friskvårdsanläggningar har förutom allt ovanstående börjat utformas
med en separat avdelning i lugn och harmonisk miljö med exempelvis servering, öppen spis och
vilstolar. En relaxavdelning vänder sig till gäster som söker avkoppling och en möjlighet att kunna
slå sig ner i lugn och ro och ta något att äta och dricka.
Den senaste tidens trender visar även på att öppethållandena är mer generösa och att besökarna
önskar en högre vattentemperatur för en behagligare badupplevelse. En högre vattentemperatur
innebär också att det går att bedriva fler typer av verksamheter, som exempelvis babysim och
rehabiliteringsbad. Detta har inneburit att fler och fler anläggningar investerar i bassänger med höjoch sänkbart mellangolv för ökade användningsområden.
Ett ytterligare exempel på detta är den så kallade multibassängen som är en 25-metersbassäng
med två höj- och sänkbara mellangolv och en mellanvägg, vilket gör det möjligt att bedriva två
parallella gruppverksamheter samtidigt.
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Femte generationen
Idag finns det en stor efterfrågan bland kommuner på 50-metersbassänger, som klarar av stora
mästerskap och tävlingar. Extremsporten växer, däribland Triathlon, som är en av världens
snabbast växande sporter. Fler sammansatta grupper, så kallade tribes, växer fram inom idrotten
och då kanske främst inom löpning, free running, swim-run, crossfit och andra nya sporter.

5.2

Driftsformer – ägande och verksamhet

Sveriges 470 inomhusbad drivs idag till ca 90 procent i kommunal regi och resterande 10 procent
av föreningar eller företag. Medley AB är den största privata aktören och driver ca 35 bad- och
friskvårdsanläggningar i 21 kommuner. Actic AB är ytterligare en privat aktör som äger och driver
flera badanläggningar. Det finns också ett flertal lokala simklubbar som driver kommunala
badanläggningar på entreprenad eller som har tagit över badet för en symbolisk summa. Ett
exempel på detta är Filbornabadet i Helsingborg som sedan år 1992 drivs av Helsingborgs
Simsällskap. Samtliga badanläggningar drivs med hjälp av kommunalt ekonomiskt stöd.
Badhusbyggnation i egen regi och med egen verksamhet
Att bygga badhus i egen regi är det alternativ som är vanligast för en kommun. Genom att investera
i ett eget badhus får kommunen full kontroll över hur det ska utformas och vilka behov som ska
uppfyllas för kommuninvånarna, turister och besökare från grannkommunerna. Genom att själva
äga och driva badhuset får kommunen också kontroll över prissättning, öppettider, aktiviteter,
underhåll med mera.
Vid byggnation av ett badhus i egen regi uppstår ekonomiska risker eftersom kommunen själv får
stå för hela investeringen. Normalt sett behöver lån tas. En fördel är att kommuner kan ta lån med
lägre ränta än vad företag kan. Det kan å andra sidan finnas invändningar mot kommunal
skuldsättning, i vissa kommuner rena förbud.
Det finns risker i byggnationsskedet med oförutsedda kostnader och risk att det blir förseningar
med byggnationen. Det är vanligt att badhusbyggnationer blir dyrare än beräknat. Detta beror
främst på att tillägg görs avseende utrustning och att material med högre kvalité väljs jämförts med
vad som är inskrivit vid projekteringen. Även den långa projekttiden driver upp kostnader.
En annan risk är oförutsedda renoveringar och utbyte av maskinutrustning under badhusets livstid.
En ytterligare risk är att prognoser för intäkter och kostnader inte uppfylls.
Observera också att det kan anses tveksamt att komplettera ett badhus som drivs i egen regi med
gym och/eller gruppträning. Att kommunen driver gymverksamhet kan anses som osund
konkurrens. Lösningen är i sådana fall att lägga ut gymverksamheten på en extern entreprenör.
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Vid byggnation av badhus i en kommun som inte har drivit badhus tidigare är det nödvändigt att en
ny organisation byggs upp och kunskap/kompetens införskaffas.
Fördelar

+ Full kontroll över:

Nackdelar

− Hög egen initial investering = skuldsättning

− Ansvar för:

•

Utformning av badhuset

•

Erbjudanden och aktiviteter

•

Personal, behöver anställa egen

•

Öppettider och tillgänglighet

•

Ekonomi, står för alla kostnader

•

Prissättning

•

Underhåll

− Risktagande i byggnationsskedet:

•

Kostnadsmässigt risktagande, kan bli dyrare än
planerat

+ Inget externt vinstintresse
•

byggnation

+ Bestämmer placering själva

+ Inga kompromisser. Kan tillfredsställa exakt de
behov som finns i kommunen

Tidsmässigt risktagande, förseningar kan ske vid

− Kräver att kommunen själv bygger upp en effektiv
organisation med badkompetens

+ Lägre räntesats vid upplåning
Tabell 12. Badhusbyggnation i egen regi och med egen verksamhet
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Badhusbyggnation i egen regi med extern verksamhetsentreprenad
I detta alternativ ansvarar kommunen för byggnationen och låter därefter en extern entreprenör
sköta driften av verksamheten. Med en extern verksamhetsentreprenör förloras en del av kontrollen
över badhuset. Det är därför viktigt i upphandlingsskedet att viktiga parametrar för kommunen
regleras, till exempel kan krav ställas på öppettider, tillgänglighet för skola, allmänhet och
föreningar, prissättning med mera.
Underhåll och städning av anläggningen är ytterligare exempel på viktiga poster som måste
regleras detaljerat i avtalet. Detta eftersom dessa områden riskeras att försummas av
entreprenören. Frågan om vem som ska stå för underhållskostnaderna och eventuella reparationer
som uppstår pga. bristande underhåll och städning kan det lätt bli oenigheter om.
Entreprenören har ett vinstintresse men med en driven entreprenör leder det till bra service och
vilja att utveckla verksamheten så att den blir så bra som möjligt.
Enligt vår erfarenhet är drivet och utvecklingsviljan ofta större hos en extern privat entreprenör
jämfört med ett badhus med kommunal verksamhet. Det är dock viktigt att vid kontraktsskrivning
säkerställa och reglera tillgänglighet för föreningar och skolbad, så att dessa grupper inte hamnar
i kläm. En privat entreprenör kan komma att fokusera mer på de besöksgrupper som inbringar mer
intäkter.
Om kostnader och intäkter i verksamheten blir sämre än budget drabbas inte kommunen, så länge
som ersättning till entreprenör regleras med fast belopp. Detta leder till enklare budgetering för
kommunen.
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Nackdelar

− Hög egen initial investering = skuldsättning

− Kommersialiseringen kan leda till att särskilda
gruppers behov inte kan tillgodoses som tidigare

+ Möjlig kontroll över:
•

Öppettider

•

Prissättning

•

Tillgänglighet för särskilda grupper

− Förlorar kontroll över det som inte reglerats i avtal

+ Troligen effektivare

+ Enklare budgetering
Tabell 13. Badhusbyggnation i egen regi med extern verksamhetsentreprenad

Externt ägande och extern drift
Att bygga badhus i offentligt privat samarbete (OPS), innebär att entreprenören står för
investeringen och därmed den primära ekonomiska risken. Kommunen skriver ett avtal innan
byggnation med en årlig avgift till entreprenören, men investerar inget själv. Av erfarenhet är det
dock känt att kommunal borgen är nödvändigt, med nuvarande finansiella möjligheter. Kommunens
risk består i att de överlämnar projektet i externa händer utan att ha kontroll på genomförandet.
Den stora fördelen är att det blir en fast årlig kostnad för kommunen, därmed förenklas
budgeteringen och det kan inte uppkomma några obehagliga ekonomiska överraskningar. Den
totala kostnaden kan dock bli högre än vid egen verksamhet, på grund av att entreprenören tar
risken och då vill ha en riskpremie.
Det är viktigt med en kunnig och driven entreprenör eftersom risken är stor för försummelse med
oerfaren personal som ska sköta städning och den tekniska driften av anläggningen.

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Datum

Region Gotland

2018-09-14

Rev
MÖ

Fördelar
+ Fast kostnad för kommunen, ersättning till
entreprenören, ingen egen investering
+ Befintligt kundunderlag
+ Avsäger sig kompetensbehovet för att bedriva
en komplex verksamhet

Projektnummer

Sid nr

18037

23 (86)

Nackdelar
− Utformning av badhuset blir en kompromiss
− En fast kostnad oberoende av verksamhet
− En fast förbindelse under oöverskådlig tid utan
möjlighet att anpassa sig till politiska aktuella
beslut

 Externt vinstintresse, kan vara en fördel alternativt en nackdel
Tabell 14. Externt ägande och extern drift

Erfarenheter av extern verksamhetsdrift
Svenska badanläggningar har drivits av privata företag sedan mitten av 1990-talet. Erfarenheterna
från kommunerna är mestadels positiva med ökade besökstal och ökad kostnadskontroll som
huvudsakliga framgångsfaktorer för kommuner och driftoperatörer.
Ett problem är att det ofta endast kommer in ett anbud och många kommuner har därför ifrågasatt
om det verkligen finns en fungerande marknad för att kunna kalla det för konkurrensutsättning.
Alla problem försvinner heller inte i och med att man anlitar ett privat företag att sköta
badverksamheten. Allmänhet, föreningar, media och privatpersoner kommer att ha synpunkter.
Engagemanget är stort och om berörda parters tillgång till badhuset försämras kan det förväntas
få reaktioner i press och direkt till förvaltning och politiker.
Det är också viktigt med ett genomarbetat förfrågningsunderlag och välskrivna avtal. Det som inte
blir löst i samband med kontraktsskrivning blir olöst under lång tid, oftast under hela avtalstiden.
De kommuner som slarvat får lida för detta, ofta under flera år.

5.2.1

Analys av drift

Ytterligare ett skifte är på ingång, sjätte generationens badhus, där nivån av rekreation, hälsa och
integration mellan olika sporter och idrotter, där våta och torra aktiviteter synkroniserar och
samspelar, blir än mer tydliga. Idag projekteras även multiaktivitetsanläggning för att möta
framtidens behov och efterfrågan, där aktiviteter och verksamheter sammanvävs under samma
tak. Andra sekundära verksamheter som spa, relax, gym, serveringsnivå osv. ses också som
viktiga verksamheter vilka bör analyseras närmare under hela projektet. Branschen har börjat
mogna, i snabb takt, då majoriteten av svenska badhus har nått sin livslängd vilket naturligt skapar
ett stort fokus på branschen. Då utvecklingen tilltar är det av högsta prioritet att bygga rätt och
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projektera för detta redan idag. Gymbranschen har gjort sin stora resa senaste tio till femton åren,
där influenser utanför Sverige och stora koncept har skapat större efterfrågan och ökat marknaden.
Lönsamma kedjor idag, är de som tänkte utanför ramarna och vågade satsa för att vinna.
Vi påverkas allt mer av omvärlden i olika branscher, inte minst Badbranschen, där även normer
och lagar sätter spelregler för utformande och verksamhet (SS-EN 15288–1:2008+A1:2010
säkerhetskrav när det gäller design, SS-EN 15288–2:2008 säkerhetskrav för själva verksamheten).
Influenser från bland annat Tyskland och dess starka bastukultur blir allt mer vanligt i de svenska
anläggningarna, där mervärdet för att inbjuda och bevara långsiktiga kunder är en förutsättning för
att få en stabil långsiktig verksamhet.
Vi ser inte att Gotland är något undantag från detta utan snarare en region som kan omfamna
denna trend och vara en del av framtiden, med allt vad regionen har att erbjuda invånare och
turister. Vidare visar tendenser att svenskens benägenhet att förflytta sig, turism, blir än mer aktuell
i miljöhänseende där badhusen kan komma att ta en större plats i framtiden. Tendensen visar då
att familjer mer och mer börjar se över sin resebenägenhet och fokusera på det som finns nära,
både ur ekonomiska och miljömässiga skäl. Det handlar mångt och mycket om att ta den resande
familjen till badhuset, vilken erbjuder mer för samtliga familjemedlemmar, en naturlig mötesplats
och utflyktsresemål, som ett komplement till de långa kostsamma resorna utanför landet.
Då Gotland har en stor utbredd gymkultur och även stort restaurangliv, ses dessa verksamheter
inte fördelaktiga att drivas i egen regi, främst ur konkurrenssynpunkt. Vidare ser vi inte heller hur
regionen på ett fördelaktigt sätt skulle stå sig starka mot den rådande konkurrensen, här gäller det
att driften sker av en erfaren, utvecklad och etablerad aktör på marknaden.
Om regionen äger byggnaden men hyr ut sin verksamhet så som bad, relax, servering och gym
kan de få in en duktig aktör som långsiktigt kan utveckla samtliga verksamheter i samexistens och
vidare ge dessa fördelaktiga och önskvärda synergieffekter. Utmaningen kan vara att denna aktör
främst ser till vinstintresset, vilket gör att målgrupper kan åsidosättas. Vidare blir det svårt att
påverka löpande, om avtalet initialt inte reglerar spörsmål. Det är av betydande och avgörande vikt
att det är rätt entreprenör som driftar anläggningen då detta ofta sätts på långa kontrakt, för att
minimera risk för avbrott, varför en etablerad aktör kan vara att föredra för att säkerställa
långsiktighet och den ekonomiska kalkylen.
Vissa kommuner, oftast våra större städer, bygger ett flertal badhus, som tillsammans utger en
helhet och kan komma att kompletteras med en mer riktad äventyrsanläggning. Vi ser fördelen att,
med tanke på antal invånare och distanser, bygga ett komplett hus som innehåller samtliga
verksamheter som talar för framtiden med en hållbarhet över tid, med fokus på rekreation, hälsa
och lek. Om regionen väljer att ta in en extern aktör för driften av restaurangen ska denna drivas
under ordinarie öppettider, vilket innebär att man då medvetet måste sätta en låg hyra eller på
något sätt finansiera denna verksamhet. Detta då det inte finns ett ekonomiskt kundunderlag alla
tider anläggningen är öppen.
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Beträffande relax/spa är det möjligt att lägga ut direkt så de får helt fri rätt till att sätta vilka produkter,
så som behandlingar och dylikt, de önskar. Vill Regionen själva styra över produkten är starttiden
2–3 år, för att komma upp till rimlig lönsamhetsnivå vilket innebär finansiering av lägre hyror osv.
Beträffande baddelen finns det ingen i dagsläget som är intresserad av att driva enbart denna
verksamhet där andra verksamheter exkluderas. Nuvarande aktörers affärsmodell bygger på en
kombination av flera verksamheter i samma anläggning.
Fördelen att lägga ut samtliga delar till en extern aktör är att de kan ha internationella och nationell
kunskap om behoven, specialister om de olika produkterna som skall ingå i leveransen samt att de
följer marknadstrenderna. Idag finns det två till tre omtalade aktörer på marknaden. Här tas alla
beslut bort från kommunala tjänstemän och politiker. Nackdelen med att lägga ut hela
verksamheten är att den direkta politiska påverkan tappas, med anpassningen till sociala och
samhällsmässiga behov.
Branschstandard för hyran när det gäller gym, exklusive bad, är 3500 kr/kvm och år. Restaurang
ligger från 1 000–10 000 kr/kvm och år.
För drift och ägande, exklusive extern drift av gym, lämnar PreDevo inga direkta rekommendationer
då detta lämnas för vidare analys och beslut av politiker i Region Gotland med förstudiens analys
som grund.
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6. BEHOVSANALYS
Diskussionen kring ett nytt badhus i Region Gotland inleddes år 1995 där en plan togs fram för att
skapa ett äventyrsbad. Projektet lades dock ner vid detta tillfälle då den ekonomiska kalkylen
medförde att projektet inte kunde genomföras. Beslut landade senare i att 1998 rusta upp det
befintliga badhuset, Solbergabadet, mestadels ytskikt och nya omklädningsrum togs i beaktande.
Våren 2018 inledde Region Gotland ett projekt tillsammans med PreDevo för att skapa
förutsättningar för den framtida Nya badanläggningen i Visby via en förstudie. Regionen
tillsammans med PreDevo inledde dialoger med intressenter kring badhusprojektet för att i ett tidigt
skede involvera tankar och idéer in i projektet. I gruppens uppdrag var att se över olika lösningar
för den kommande anläggningen där även studiebesök på liknande anläggningar utfördes och
analyserades. PreDevo har samlat in synpunkter från bland annat föreningsliv, näringsliv och
allmänheten för att säkerställa kvalitén för beslutsprocessen. Vidare har även sociala medier och
nyhetsflöden observerats löpande som en viktig del i behovsanalysen.

6.1

Intressenter

6.1.1

Allmänheten

Under perioden 2016–2017 genomförde Region Gotland enkätundersökningar på Solbergabadet
och Hemsebadet. Ytterligare en kompletterande enkätundersökning genomfördes av PreDevo
under våren 2018. Målet var att belysa badhussituationen samt framtida behov och förväntningar
på en ny potentiell anläggning. Undersökningen utfördes via en digital enkät på Region Gotlands
egna hemsida, vilken även marknadsfördes i pressen för optimal spridning. Detta kompletterades
med en fysisk enkät, placerad på de två kommunala badhusen, Solbergabadet och Hemsebadet.
Svarsfrekvensen på den digitala hamnade på 329 svar och från badhusen 120 svar, således totalt
449 svar ifrån allmänheten.
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Anser du att Gotland (Visby) behöver ett nytt badhus?
17
66

362

Ja

Nej

Vet ej

Tabell 16. Svarsresultat allmänhetsenkät

81 procent anser att Gotland och Visby är i behov av ett nytt badhus.

Vad är viktigast för dig när du besöker ett badhus eller en simhall? (Här kan man ge upp till tre
svar)
300
250
200
150
100
50
0

Tabell 17. Svarsresultat allmänhetsenkät

Det primära är att anläggningen upplevs fräsch med hög variation av motionsmöjligheter samt väl
anpassad för barn. Vidare nämnda delar är bland annat bastu, restaurang, bar och minst åtta 25;
metersbanor.
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Vad anser du ett nytt badhus i Visby ska fokusera på?
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Tabell 18. Svarsresultat allmänhetsenkät

Den nya anläggning bör ha ett familj- och hälsofokus där motions och tävlingssim är mest
efterfrågat. Familjedel med primärt fokus på barn samt någon form av äventyr. Vidare lyftes
tillgängligheten samt att relaxen bör ha serveringstillstånd.

Vad anser du är den bästa platsen för ett nytt badhus i Visby?

174
255

Gutavallen

Visborg

Tabell 19. Svarsresultat allmänhetsenkät

429 av 449 valde att svara på denna fråga och 60 procent ansåg att Visborgsområdet är den bättre
placeringen.
Sammanfattning allmänheten:
•

Visborgsområdet

•

Hälsa

•

Spa och bastu

•

Familjebad
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•

Motionssim

•

Tävlingssim

•

Barndel

•

Äventyrsdel

•

Serveringstillstånd

•

78 procent anser att deras besöksfrekvens skulle öka vid ett nytt bad
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Idrottsföreningar

Föreningsverksamheten i nuvarande badhus har en lång historik där en potentiellt ny anläggning
skulle fortsätta skapa goda förutsättningar för verksamheterna och även öppna upp för nya
möjligheter.
Idag har sex föreningar verksamhet på Solbergabadet.
➢

Wisbys simsällskap, står för högsta majoriteten av bokade tider. Från 5 till 95 år.

➢

Bottenskraparna, undervattensrugby

➢

Gotlands dykarklubb, bara fridykning.

➢

Korpen, vattengympa och babysim

➢

Sport och dyk, liten förening med dykutbildning

➢

SLS, Svenska Livräddningssällskapet

Föreningarna har verksamhet alla dagar i veckan, i dagsläget står de och väntar in varandra för att
påbörja sina aktiviteter. Vidare har de även vid tillfällen tre parallella grupper igång vilket genererar
hög ljudnivå, exempelvis vattengympa på den grunda delen och rugby på den djupa.
Wisbys simsällskap
Idag har Wisby SS kö och kan därav inte ta emot alla anmälda, detta blir extra problematiskt med
tanke på att det är en ö. I dagsläget beräknas ca fyra grupper vara i behov utan att få plats med
minst femton i vardera, totalt ca 60 personer. Märkvärt är att åldern mellan högstadie- och
gymnasiet genererar höga bortfall vilket blir på bekostnad av det livslånga idrottandet som
Regionen och Sverige har som uttalade mål för en friskare befolkning.
Idag har sällskapet 1 600 medlemmar. På sommaren anordnas simskola kostnadsfritt för
nyanlända unga. Det finns även en efterfrågan bland nyanlända föräldrar vilka idag inte får plats.
Under loven är önskan att kunna aktivera medlemmar samt att ta emot andra aktiva inom sporten,
i dagsläget tar medlemmar sig till fastlandet. Önskan från föreningen är en 50 meters bassäng för
att hålla alla tävlingsmått samt ökad möjlighet att förlägga läger på ön. Vidare om det blir en 25
meters bassäng är den absoluta önskan på minst tio banor.
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Wisby simsällskap, hoppsektion
Simhoppare som har större funktionsvariation måste i dagsläget nekas då de kräver mindre
grupper och mindre bassänger. Idag har de ofta två–tre grupper samtidigt med en kvarts
förskjutning för att kunna nyttja omklädning och dylikt. Simhoppsverksamheten år 2017 hade 50
simhoppare i åldrarna 7 – 51 med två träningstillfällen per vecka, observera att dessa tävlar mot
de som tränar fem-sju gånger i veckan varför de i dagsläget inte kan mäta sig mot konkurrensen i
landet. Vidare kompletteras vattenträningen med torr träning, där landträning ingår. Denna termin
har föreningen varit tvungna att neka 30 nya simhoppare då verksamheten inte har kapacitet att ta
emot fler. Dessa ansökningar skedde utan någon form av marknadsförening, då ledningen vet att
de inte kan ta emot fler aktiva medlemmar.
För simhopp och de regler som innefattas är förutsättningen två en- samt tre meterssvikter, fasta
plattformar/trampoliner för en–, tre och fem meter, allt enligt kraven för svenskt simhopp. Ytterligare
en önskan är trampoliner för en sju, och tio. Om ytan tillåts, önskas någon form av gym där
föreningar kan nyttja och använda

yta och

utrymme som

ligger

inom

ramen för

föreningsverksamhet.
Bottenskraparna
Beträffande undervattensrugby är målgruppen utspridd, mellan 10–50 år, med totalt 40 medlemmar
och potential till fler. Viktigt är att det finns utrymme för förvaring och publik så att Junior SM kan
anordnas. Vidare har de krav på en bassäng 12 meter bredd, 14 meter lång och 4 meter djup och
raka kanter med 90 grader i hörnen. Vidare är en bra belysning i bassängen nödvändigt, speciellt
när de filmar, och där en skärm vid hoppbassängen kan synkroniseras via digitala funktioner. Detta
kan då jämväl komma verka utvecklande för medlemmar att korrigera sig själv samt spara
ledarkapacitet. En annan viktig aspekt är ytor runt bassänger, detta för att flera verksamheter pågår
samtidigt och för att vidare möjliggöra bland annat stretchning, nedvarvning och tillgänglighet.
Gotlands Dykarklubb
Sportdykarklubben är idag 48 medlemmar och använder nuvarande Solbergabadet på terminerna
för fridykning (vattensäkerhet), vilka har dragit ner från två till ett pass då det råder brist på
vattentider. Här är djupet primärt, ej grundare djup än nuvarande på fyra meter. Personlig utrustning
som klubben står för skall lämpligast förvaras i något förråd.
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Korpen- Gotlands Motionsidrottsförening (KGM)
Idag hyr KGM en anläggning av en privat fastighetsägare för just vattenträning och simskola men
har intresse av att köra detta på nya anläggningen då det bland annat är fullt på barnverksamheten.
Idag är deras målgrupp allt från reumatiker, synskadade samt föreningar som hyr med tillhörande
instruktör för att bedriva verksamhet. De har ca 800 seniorer i veckan som utför någon form av
vattengymnastik och landträning, 780 i vatten och ett 20-tal på land. De har även babysim på
dagtid. De använder Hemsebadet och Slite exklusive Korpens motionscenter för sin verksamhet
vilka maxar kapaciteten så mycket de går, året runt. De ser en potential till utökad kundgrupp med
exempelvis idrottsföreningar som kan använda den till återhämtning efter tävlingar.
För att tillgodose patientföreningar och babysim har de en varmvattenpool på ca 32–33 grader.
KGM ser vikten med mötesplatsen, de äldre och de yngre, nyblivna mammor osv. för att bygga en
naturlig mötesplats på Gotland.
SLS, Svenska Livräddningssällskapet
Dessa är storkonsumenter av vatten med bland annat sim- och badvakter, träning och
tävlingsverksamhet. De har dock haft en lång dipp, där de tidigare hade barngrupper med 30 barn,
men platsbristen gjorde att instruktörer tröttnade vilket resultatet i att dessa slutade. För att träna
upp simlärare och livräddare har de således varit utmanande av den anledningen att vattentiden
är begränsad, idag lånar de en timme här och där.
Målet för verksamheten är 0 drunkningar på Gotland och att alla ska kunna simma. Regionen har
legat hyfsat till i mätningar från skolverket, någonstans mellan 94–96 procent simkunnighet på
årskurs 5. De menar att närheten till simhall styr simkunnigheten, där en skola som ligger långt
ifrån generellt har sämre simkunnighet. Badhussituationen i nuläget är ett hinder för att växa samt
att det inte finns utrymme att ta emot externt, där målet är att arrangera svenska
livräddningsmästerskap och träningsläger på Gotland.
Verksamheten behöver utrymmen runt bassängen för att bära in surfbrädor att användas som
tävlings- och räddningsredskap. Vidare har de gärna kvar en hög kant på den djupa delen för att
kunna öva på att ta sig i och ur en bassäng, med en människa som är medvetslös samt med
upptagning av bår.
Läktare är nödvändigt som ett utrymme för simskoleföräldrar, tävlingar och för simmare att värma
upp vid. SLS menar att det idag är kö in i simhallen vilket stänger möjligheten att kunna ha
exempelvis DM tävling. De är övertygade om att en ny anläggning skulle möjliggöra arrangemang
av tävlingar och träningsläger. Det finns vidare en marknad för Gotland att erbjuda träningsläger
om bra bassäng finns året runt, så som vid påsk, sommarlov, höst, jul samt anslutning till annan
långledigt som även skulle kunna gynna besöksnäringen.
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Sammanfattning Idrottsföreningar:
•

Exponera föreningsverksamheten med digitala tavlor för reklam.

•

Djupdel på minst fyra meter, tolv meter bred, fjorton meter lång.

•

Läktare med kapacitet för tävlingar vid 25 meters bassäng med tio banor en möjlighet att
arrangera UGP och DM tävlingar på den nya anläggningen.

•

Förvaring för redskap

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

25 metersbassäng med tio banor

•

Höj och sänkbart golv

•

En bassäng med temperatur 32–33

•

Närhet till hjärtstartare

•

Tillgänglighet för bårhantering

•

Bastu

•

Halkskydd

•

Hög kant på djupdel

•

Sviktbrädor
2 st 1 meter
2 st 3 meter
Fasta plattformar (trampoliner)
1 st 1 meter
1 st 3 meter
1 st 5 meter

•

Minisvikt på kanten

•

TV-skärm vid hoppbassäng

•

Avsimningsmöjligheter
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Hälsa och rehabilitering

Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilka representerar Rehab, en del av
hela resursområdet rehab och habilitering, använder inte Solbergabadet idag då tillgängligheten är
bristande där liftar och dylikt inte lever upp till kraven. Liftar, höj och sänkbara golv är primära delar
för en väl fungerande verksamhet. För målgrupperna ses en övergripande röd tråd i att
vattenträning fungerar avlastande för kroppen, vilket är ett mycket bra träningssätt och bra metod
för ökad och förbättrad hälsa.
Rehabenheten Korpen har idag maxat verksamheter med hänsyn till funktion. I Hemsebadet får
sjukvården hyra in sig på vissa tider och i Slite enstaka tider. Vidare finns en privatbassäng, som
är hälften så stor som den andra men där finns inte tid att uppbringa, 70 timmar per vecka är den
fullbokad av tidigare nämnda Korpen Gotlands Motionsförening.
Det är fullt tryck på verksamheterna där de har 20 sjukgymnaster och fysioterapeuter som arbetar
året runt. Många patienter från primärvården genereras härvid, likaså från operation. Största
användningsområdet är för de som har behov av rörelseträning och avlastning, men som ändå kan
ta sig själva. Vad en ny anläggning kan ge vinster i är att frigöra tid på Rehabenheten Korpen där
allt som kan anses vara friskt nyttjande skulle kunna flytta till det nya badhuset och de som har
störst behov stannar. Primära frågan i det hela är tillgängligheten för möjlighet till både gymnastik,
träningsanläggning och gym för varierad träning.
Dagens verksamheter innebär ett ständigt pusslande för att få ihop och täcka behovet, problemen
är stora när det gäller att få tider och behandling. Här är önskan stor beträffande frigörande av tid
för att anläggningen skall bli mer flexibel och därav tillgodose akuta perspektivet (nyopererade,
gravida, psykosomatiska tillstånd) som kräver snabb insats. Vidare vid en sådan hög belastning
blir det svårt att ha koll på alla brukarorganisationer som verkar i anläggningen, de leder således
idag långt ifrån all verksamhet. Resultatet av detta blir att gruppledare är från andra organisationer
vilket försvårar uppföljningen av att regelverk efterföljs, exempelvis att inte bada med öppna sår
och inkontinensskydd. Således skulle bara den delen, att bakteriehalten minskar, ge stor vinst till
att risken minskar för redan belastade patienter att bli mer sjuka.
Det största behovet är att de friskare skulle kunna förlägga sina aktiviteter i en ny anläggning, i
huvudsak på dagtid som inte är så attraktiv för andra. Detta är en viktig målgrupp som skulle kunna
bidraga till högre verkningsgrad, samtidigt som de får sina behov tillgodosedda. Finns det höj och
sänkbara golv, liftar och en ramp, hissar och utrymmen som är handikappanpassade ger detta
fantastiska förutsättningar. Vidare är väl tilltagna utrymmen primärt framförallt till omklädningsrum
så att det inte blir trångt med exempelvis rullstol.
Verksamheten anser att Visborgsområdet är den bästa placeringen för kommande anläggning, där
de finner stora synergieffekter genom att lägga mycket idrott på samma ställe.
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Funkisam
Funkisam är ett förbund för människor med funktionsvariation och består av 24 mindre föreningar.
Föreningen använder sig inte av nuvarande badhus i Visby utan verkar på Rehabenheten Korpen
och Hemsebadet. Under veckodagarna har de tid hos Rehabenheten Korpen mellan 16:00 till 21:00
och är tio grupper med femton personer i vardera, utöver detta har de tre till fyra grupper på
lördagar. Hemsebadet användes till största del genom sjukvården i form av rehabilitering och
sjukgymnastik. Behovet ökar under vinterhalvåret där de använder anläggningarna under hela
öppenperioden.
Nuvarande badanläggningar är bristande, där största problemen är icke anpassade ytor så som
duschar och golv. De anser att den optimala placeringen av ett nytt badhus är Visborgsområdet då
detta område är enklast att göra tillgängligt. Deras förhoppningar med en ny anläggning är en
modern anläggning som är handikappanpassad, då det finns stort intresse från fastlandet att
anordna föreningskongresser på Gotland. Här önskar de sig bland annat Spa och
konferensensmöjlighet för framtida anläggning. Om Funkisam skulle få tillgång till mer vattentid
menar ordförande att denna verksamhet kan öka med 25 %.
Sammanfattning Hälsa, rehabilitering och Funkisam:
•

Enskilda ytor för brukare med assistenter

•

33 gradigt vatten

•

Britsar med liftar

•

Halkskydd

•

Ramp

•

Höj och sänkbart golv

6.1.4

Simundervisning

Idag används anläggningarna bland annat för simskoleundervisning och simskoleverksamhet för
nyanlända. Regionen kommer även ta del av Svenska Statens satsning, avgiftsfria simskolor för 6åringar. Det största behovet för målgruppen är möjlighet till simskoleverksamhet, i växande ålder.
Ur folkhälsoperspektivet handlar det om att upprätthålla sin simförmåga till rehab och habiliterande
för äldre, där det är viktigt med hög tillgänglighet och enkelhet för alla att komma i och ur vattnet.
Viktigt är att det finns en bassäng där plask och lek tillgodoses samt simskolverksamhet, där det
idag är för lite bassängtid per kategori. Idag måste verksamheten delas upp för särskoleverksamhet
varför flexibla bassänger hade underlättat planering och nyttjandegrad. Vidare saknas idag öppna
planytor för uppvärmning och samling, som önskvärt gärna kombineras med ett gym för
styrketräning och även möjlighet till avsimning. För skolan är det viktigt med höj och sänkbara golv,
och att det även går att förändra badtemperaturen. Vidare räcker en 25 m bassäng med läktare.
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Solbergabadet har idag simundervisning för tre-fyra grupper som består av tolv-femton elever i
varje, mellan tio-femton gånger per termin. Den befintlig verksamheten i Solbergabadet är föråldrad
och exkluderande i sin helhet. Den aktiva simklubben med över 600 deltagare i veckan, gör bland
annat så att allmänheten inte får plats, graden av undanträngning blir påtaglig. Detta är ytterligare
ett argument till att de efterfrågar lokaler som tillåter att verksamheter bedrivs parallellt, som är
öppet när föreningsliv och skola är på plats. Behovet är inte en 50 meters bassäng, utan det är
flexibla lösningar som bör prioriteras. Slutligen anses Visborgsområdet bäst lämpat trots att
skolklasser kommer behöva färdas med buss.
Sammanfattning simundervisning och verksamhet:
•

Höj och sänkbara golv

•

Träningspool

•

25 m bassäng

•

Yta för uppvärmning osv.

•

Läktaryta

•

Gym

6.1.5

Besöksnäring och tillväxt

Utifrån tillväxtfrågor, infrastrukturella politiska frågor, är även Tillväxt Gotland med och påverkar
besöksnäringen för deras möjlighet att göra rösten hörd i badhusfrågan. Ofta mäts turism bland
annat via antal gästnätter, nationella som internationella. Gotland har idag över en miljon
kommersiella gästnätter per år, med en sjuprocentig tillväxtökning i besöksnäringsstrategin vilken
förväntas antas i februari 2019.
Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB), primärt företag inom transport och boende med idag 72
medlemsföretag plus drygt 40 restauranger som indirekta medlemmar, menar att nuvarande
simhall i dagsläget inte bidrar till besöksnäringen. Skulle en anläggning dock vara tillräcklig attraktiv
för att attrahera turister, när de väl är på Gotland, tror besöksnäringen att den kan bli ett
komplement och därav en utökning av helhetsupplevelsen. Kommer den vidare upp i nivå av
äventyr, kan besöksnäringen gynnas, men dock kommer den aldrig bli huvudsakliga
reseanledningen för ett besök på Gotland. En storskalig toppanläggning hade dock kunnat bli en
reseanledning för att vidare kunna göra paketlösningar, som ofta är uppe för diskussion och
vidareutveckling när det talas besöksnäring.
Turismen börjar ta fart under påsk för att öka från inledningen av maj och vidare öka trycket
ytterligare. Högsäsongen startar vecka 27 med politikerveckan som inledning och avslutas med
medeltidsveckan vecka 32 med vardera 40 000 besökare årligen. Därefter börjar det avta vid
skolstart, helgerna fortsätter med aktivitet fram till en bit in i oktober.
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Tillväxt Gotland, representerar näringslivsorganisation, vilka ägs av 800 företag och organisationer
på hela ön, även andra knutna organisationer, serviceorter och bolag. Medlemmar här kommer
från olika branscher, i varje bransch identifieras hinder för tillväxt vilket resulterat i ett 32
punktsprogram, de viktigaste frågorna, framförallt vinterturism och kurort Gotland träffar två av
dessa områdena.
Ett förslag är att skapa en konferensanläggning för att få till maximal synergieffekt både ur
idrottsperspektiv, så som service och logistik, för olika verksamheter i området. Viktigt är frågan
om att bo och leva, vilken måste fungera så som skola, vård och omsorg samt boende varpå
badhusfrågan blir högst aktuell. Från både besöksnäringens och tillväxtens syn, blir en ny
anläggning ytterligare ett steg för att skapa ett attraktivt Gotland.
Sammanfattning Gotlands Förenade Besöksnäring och Tillväxt Gotland:
•

Naturlig mötesplats

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turismresemål

•

Konferensanläggning

6.1.6

Räddningstjänsten Gotland

Räddningstjänsten nyttjar i dagsläget badhuset i tre syften:
Vattenfysträning där de främst simmar och gör andra aktiviteter för att träna i vattnet, främst på
ytan. Varje skift tränar en timme i veckan, där övningar så som att trampa vatten är vanligt
förekommande. Det handlar till största del om att upprätthålla vattenvana med hög kontinuitet.
Vissa sommardagar förekommer även vattenfysträning utomhus, i någon hamn eller kalkbrott.
Vattendyk kräver minst fyra meters djup men föredraget är fem. Tidvis tränar dykare samtidigt som
de övriga har vattenfysträning samt ibland tillsammans med egna insatser och övningar som
exempelvis säkerhetsövningar. En viktig aspekt i denna del är att om en dykare får fel på sin
utrustning är det oerhört riskabelt att öva i iskallt vatten, exempelvis Visby hamn, varför de ur
säkerhetssynpunkt tränar i badhuset. Vid dessa tillfällen finns alltid en så kallad flytkompis vilken
håller uppsikt, generellt sätt gör de säkerhetsövningarna två gånger per år och dykare. Vidare utförs
andra kompletterande övningar löpande under året, oftast under vinterhalvåret.
Rekrytering, här används badhuset för nyrekrytering av brandmän vilket är en del av urvalet för
kontroll av att vattenskräck ej förekommer. För att bli brandman på Gotland och fungera på ön
måste vatten kunna hanteras. Denna process, görs minst två gånger per år och ibland vid fler
tillfällen då behovet och urvalet ökat. Utöver detta ingår det i processen ett moment där de ska
hoppa i för att visa att de kan arbeta från kajkant. Enligt kravet gäller en höjd motsvarande 3 meter.
Idag är de ca 45 anställda på heltid inom kåren, de snittar minst en timme i veckan i
badanläggningen, men har ett mycket större behov än så. Idag finns det inga tider att tillgodose
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det faktiska behovet där de enbart har en timme på lördagskvällar men vid vissa tillfällen är de iväg
på larm vilket medför att de inte hinner nyttja sin tid. Främst använder de den djupa delen och ser
även ett behov av det framgent. Anläggningen nyttjas året om, men främst vintertid.
Främsta behovet från brandkåren är således i synnerhet en tre meters trampolin, en djupdel, mer
vattentid som är flexibel för att anpassas efter ordinarie verksamhet. Vidare finns en önskan om att
kunna se vad som händer på botten, via en skärm eller kamera när de övervakar sina dykare på
botten, vilket idag görs via att de själva ligger på vattenytan med cyklop. Utöver brandkårens behov
kan det även vara bra i andra syften för ökad överblick, så som skolor och samkörning med
undervattensrugby. Slutligen räcker en 25; metersbassäng för att tillgodose brandkårens
verksamhet.
Sammanfattning Brandkår:
•

Djupdel på minst fyra meter, men helst fem meter

•

Tre meters trampolin

•

Skärm och kamera under vatten

•

25; metersbassäng

6.1.7

Issporter

Idag finns det totalt 120 elever på Idrottsgymnasiet på Gotland varav 42 stycken elever kommer
från ishockey och resterande från simning, fotboll, handboll, friidrott mfl idrotter. Visby Roma och
Gotlands ishockeygymnasium är först i landet med att ha en klass med enbart tjejer. Tjejklassen
startade under 2018 och består av 14 tjejer som alla ingår i det nystartade tjej/damlaget som totalt
består av 36 st tjejer i åldern 7-25 år.
Visby ishall är 43 år gammal och består bl.a. av fyra omklädningsrum men saknar helt förråd,
sjukvårdsrum, tvättstuga, uppehållsrum för media samt entré med värmesluss för publika
evenemang. Anläggningen har även brister vad gäller komfort för dess besökare i form av klimat,
sällskapsytor och för få toaletter vid matcher/evenemang. Anläggningen klarar inte att tv-sända
matcher. Mängden istid är ytterst begränsad och anläggningen används idag bl.a. till rekreation,
ishockey, konståkning och skridskoåkning (allmänhetens åkning).
Ishockeyn har deltagare från 4 år till 60 år (veteranlaget). I föreningarna Visby Roma och Visby
Roma Ungdom finns det flera ungdomslag, juniorlag (J18 + J20) och seniorlag för herrar samt ett
tjej/damlag. Visby Roma har sammanlagt närmare 400 aktiva spelare. Idag har Visby Roma ett
avtal med friskvårdsanläggningen Form Visby och har även sjukgymnaster och läkare knutna till
föreningen. Föreningen har även ett utbytesprogram vilket de benämner som Visby Roma
Academy där man tar emot elever från andra länder, som både studerar och får en
hockeyutbildning i Visby. Just nu kommer de åtta eleverna ifrån Schweiz, Kanada, Ukraina,
Ryssland och USA. Visby Roma bedriver även en sommarhockeyskola i Visby Ishall under två
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veckor i juli där ca 150 killar och tjejer från hela Sverige deltar men även ett par barn/ungdomar
från andra länder.
Konståkningen på Gotland har ca 100 aktiva åkare, vilka 20 av dem är tävlingsåkare. Den absoluta
majoriteten av alla konståkare samt ledare är från Visby, dock sker större delen av verksamheten
i Slite ishall som är ca 40 minuters bilfärd från Visby. Dom tränar tre pass per vecka för
träningsåkarna och fem pass per vecka för tävlingsåkarna där varje pass pågår mellan en till två
timmar.
Föreningen anordnar även skridskoskola en gång per vecka under säsong i Visby och Slite, men
brist på tider har inneburit intagningsstopp. Visby ishall används således minimalt av
konståkningen då ishockeyn och allmänheten använder större delen av istiden.
Konståkningen har i kraft av att den absoluta majoriteten av barnen bor i Visby en stark önskan om
fler istider i Visby och konståkningen i Visby ser samma positiva ökning av deltagare som Visby
Roma Ungdom gör. Ytterligare en isyta i Visby ser dem som en absolut nödvändighet för
konståkningens fortsatta utveckling.
Allmänhetens åkning, dvs skridskoåkning utanför föreningsverksamheten, erbjuds under
vinterhalvåret av Kultur- och fritidsavdelningen som driver hallen. Ca 9 timmar per vecka finns för
detta ändamål. Allmänhetens åkning är kostnadsfri.
Visby ishall ägs av Region Gotland, förvaltas av Tekniska förvaltningen och hyrs av Kultur- och
Fritidsavdelningen. Slite ishall ägs av idrottsföreningen IK Graip.
Visby Romas A-lag siktar mot allsvenskan. Infrias målsättningen med avancemang till
Hockeyallsvenskan så får de inte spela sina hemmamatcher i Visby ishall då den inte klarar de
uppsatta säkerhets- eller komfortkraven som finns för arenor i Hockeyallsvenskan.
Behovet av istid är idag nästan dubbelt så stort mot vad som kan erbjudas. För Visby Roma, Visby
Roma Ungdom och konståkningen är en ny ishall med en träningsrink otroligt viktig för att kunna
fortsätta att utveckla verksamheten samt för att kunna arrangera läger, cuper mm.
En ny anläggning bör inrymma två isytor och faciliteter för föreningarna och utövarna. En publikhall
A, vilken är godkänd för allsvenskan och som tar ca 2 000–2 600 besökare, samt en enklare B-hall
i direkt anslutning. Vidare krävs loger, minst åtta omklädningsrum och pressrum och att
tillgängligheten ska beaktas.
Visby Roma anser att den optimala platsen för ett nytt badhus och ishall är Visborgsområdet, där
den centrala placeringen på Gotland skulle möjliggöra ett breddat upptagningsområde.
Issporterna ser fördelar med att placera ishall och badhusanläggning i samma område, såsom
ökad nyttjandegrad av anläggningarna och synergieffekter med bland annat gemensam entré,
konferenslokal, rehabilitering, delade aktiviteter, personal och värmeväxling. De har även stort
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behov av torra ytor, varpå ett delat gym mellan badhus och ishall är en stor, positiv, synergieffekt
av två anläggningar i närhet av varandra.
Visby ishall har idag en cafeteria där det ideellt bedrivs läxhjälp innan träningar. Issporterna ser
att de kan bidra till, tillsammans med andra idrotter, ett ökat välmående i sin helhet, men även en
ökad turism med fler turistnätter. En fördel som de lyfter är att placera hotell i nära anslutning till
anläggningarna och skapa möjligheter för ett lägergotland/cupgotland under vintersäsongen för att
sedan främja turismen på sommarhalvåret. Därmed finns det möjligheter att förlänga säsongen för
issporterna samt att sprida turismen under hela året. En vidare önskan finns också att skapa en
modern restaurang, med näringsrik och hälsosam mat, som kan utnyttjas av samtliga verksamheter
och allmänheten på Visborg.
Sammanfattning issporterna:
•

Gemensam entré och biljettsystem

•

Gemensam personal

•

Värmeväxling

•

Delat konferensrum

•

Delad servering

•

Två isytor, A- och B-hall, och faciliteter för utövare

•

Loger

•

Pressrum

•

Omklädningsrum

•

Delat gym

•

Kollektivtrafik till ett idrottscentrum

•

Samlade idrottsanläggningar bör öka attraktionskraften för bostadsbyggandet på Visborg
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Sammanfattning behovsanalys

Behovsanalysen kan sammanfattas i följande punkter:
•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turistresemål

•

Naturlig mötesplats

•

Spa och bastu

•

Serveringstillstånd

•

Gym

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Trampoliner och svikter för simhopp och brandkår

•

Tillgänglighetsanpassade omklädningsrum m.m.

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Läktaryta

•

Placering Visborgsområdet

•

Ishall som ger synergieffekter med placering i samma idrottsområde
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7. ISHALL (KOMBINERA ISHALL MED BADHUS)
Att lokalisera ett badhus i direkt förbindelse till en ishall har historiskt varit eftertraktat. Orsaken till
detta har varit möjligheten att utnyttja överskottsvärme från ishallen för uppvärmning av badhusets
olika energikrävande funktioner. Vid produktion av is nyttjas en kylanläggning som drivs av
elektricitet. Kylanläggningen alstrar överskottsvärme vid sin kylproduktion. Äldre ishallar med låga
krav på komfort för publik har ofta ett värmeöverskott som med fördel kan användas i ett badhus
(Gimo is- och simhall koppling, 2018). En ny och modern ishall (arena) med ett för publik och
besökare behagligt klimat nyttjar det alstrade värmeöverskottet internt till att värma lokaler och
vatten (konsultfirma Bengt Dahlgren AB). För att ge ett definitivt svar på frågan om eventuella
driftsfördelar (energivinst) krävs en betydligt djupare studie (projektering) av anläggningen som
helhet. Dessutom måste ett flertal parametrar fastställas som tex nyttjandetider över året för
respektive anläggning.
Vad gäller teknisk personal i dessa båda anläggningar ser vi inte att dessa funktioner kan
samutnyttjas i någon större omfattning. Ishallspersonalen har mer av en vaktmästerifunktion som
innebär underhåll av ispist med tillhörande lokaler och faciliteter, medans man i ett badhus har krav
på en personalstyrka som övervakar en process och avhjälper eventuella driftsstörningar.
Däremot ser vi stora fördelar med en samlokalisering utifrån infrastruktur och kollektivtrafik mm.
Dessutom skulle en samlokalisering kunna ge stora synergier för att skapa ett levande
idrottsområde med möjligheter att driva exempelvis restauranger och eventuella boenden, samt att
öka marknadsvärdet för marken både i och runt det planerade området för idrott och rekreation.
Gällande gemensamma ytor såsom entrétorg mm ser vi inga större fördelar i att kombinera dessa
mellan ett badhus och en ishall. Detta på grund av skilda typer av besökare och deras förväntningar
på service och mottagande. Dessutom kommer det ställas krav på enorma ytor för att möjliggöra
omhändertagande av publik vid ett välbesökt arrangemang (tex hockeymatch) och samtidigt kunna
upprätthålla normal verksamhet i intilliggande anläggning.
Att upphandla och genomföra uppförandet av badhus och ishallar gemensamt skulle medföra en
med gotländska mått mycket stor entreprenad. Detta skulle kunna medföra intresse från stora
internationella företag, men även förmodligen exkludera lokala entreprenadföretag. En uppdelning
av genomförandet i två etapper skulle däremot ge de lokala entreprenörerna en möjlighet att delta
i upphandlingen vilket i sin tur förmodligen ger en bättre konkurrens.
Viktigt att ta i beaktande är att uppförande av ett badhus, en ishall (publikhall A), samt en
träningshall inte kommer rymmas inom gällande detaljplan för området om den eventuellt
planerade hallen för padeltennis genomförs.
PreDevo AB rekommenderar därför att badhus och ishall inte sambyggs.
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8. KONKURRENTANALYS
8.1

Bad på Gotland

På Gotland finns det två kommunala badhus, Solbergabadet och Hemsebadet. De hyr även tider
på Kustparksbadet i Fårösund för att möta simskolsbehovet och allmänhetens behov på norra
Gotland. Anläggningarna är byggda som många andra anläggningar i landet på 60- och 70-talet.
Sommartid har Gotland ett starkt utbud när det kommer till bad, där sommar & vattenlandet
Kneippbyn Resort är den största aktören. Utöver Kneippbyn finns det fyra utepooler i och utanför
Visby samt en Spaaktör i centrala Visby.

Figur 4. Vattenland & utebad i Visby området

8.1.1

Kustparksbadet

Kustparksbadet är en del av Gotlands idrottscenter som ligger i Fårösund på norra Gotland, en
timmes bilfärd ifrån Visby. Badet har en mindre simbassäng och plask- och lekbassäng. I nuläget
har Region Gotland ett avtal med centret, som innebär att regionen betalar ca 2,25 miljoner kr per
år för att allmänheten ska kunna bada i Kustparksbadet. Detta avtal är skrivet för en tioårsperiod.
Kustparksbadet tar emot ca 4 000 skolbarn per år från närliggande orter.

8.1.2

Kneippbyn Resort

Kneippbyn Resort ligger tre km från Visby och är ett sommar- och vattenland med 17 nedfarter i
nio banor och sju pooler. Resortet är öppet sommartid mellan 24 maj till 26 augusti och har ca 50
timmars verkningsgrad per vecka. Utöver ett brett badutbud har de två serveringar som erbjuder
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enklare lunchrätter, smörgåsar, glass, dryck och kaffe. Resortet har ca 80 000 besök och är en
stark aktör för den gotländska turistnäringen.

8.1.3

Terra Novabadet och Melonenbadet

Terra Novabadet är ett enklare utebad i centrala Visby med en tempererad bassäng. I den norra
delen av staden finns Melonenbadet som har en mindre grundare bassäng. Baden har öppet
sommartid mellan 19 juni till 20 augusti, med ca 50 timmar i veckan. Wisby simsällskap driftar i
samråd med GotlandsHem båda utebassängerna. Simsällskapet anordnar även sommarsimskola
för nybörjare, för en kostnad på 970 kr per kurs. Baden har enklare försäljning av glass, läsk och
kaffe.

8.1.4

Selma City Spa Wisby

Selma City Spa Wisby är del av en franchise med span i Stockholm och Uppsala. Spaet är har en
pool och en torrbastu med serveringstillstånd. Selma City Spa Wisby erbjuder även behandlingar.
Spaet har öppet 38 timmar per vecka. Priset från måndag till torsdag är 195 kr och mellan fredag
till söndag kostar det 245 kr per person. Vidare erbjuder de även paketpriser.

8.2

Jämförbara kommuner antal invånare

Region Gotland har ca 58 595 invånare och på nuvarande simhallar finns det två stycken 25;
metersbassänger, där Solbergabadet har fem banor och Hemsebadet sex banor vilket innebär
totalt elva banor. Kommuner i Sverige med liknande befolkningsmängd har i genomsnitt tio 25metersbanor. Detta innebär att Gotland ligger över genomsnittet.
14
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2
0
Örnsköldsvik

Falun

Trollhättan

Gotland

Norrtälje

Östersund

Tabell 21. Antal 25-metersbanor per kommun (Gotland)

Visby har ca 31 585 invånare och på nuvarande badhus Solbergabadet finns det en 25 meters
bassäng med fem banor. Tätorter i Sverige med liknande befolkningsmängd har i genomsnitt sju
stycken 25-metersbanor. Detta innebär att Visby ligger under genomsnittet.
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Nässjö

Karlskoga

Tabell 22. Antal 25-metersbanor per kommun (Visby)

8.3

Gym på Gotland

På Gotland finns det en stark hälso- och gymkultur, där tio av sexton anläggningar ligger i eller i
närheten av Visby. Aktörerna Form och Friskis & Svettis är de största på ön. Friskis & Svettis har
sin anläggning i Visby och Form har tre av sina anläggningar här. Form sålde 3 000 årskort år 2017
och Friskis & Svettis har 5 000 betalande medlemmar.

Figur 5. Gym på Gotland
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Form

Form har tre anläggningar i Visby: Visborg, City och 24. De har ett brett utbud och en täckningsgrad
över hela Visby med öppettider som sträcker sig mellan 126–168 timmar per vecka. Ett årskort
kostar 525 kr i månaden alltså 6 300 kr per år, studenter och seniorer betalar 375 kr per månad,
alltså 4 500 kr per år. Inkluderat i priset är tillgång till alla obemannade tider och alla
gruppträningspass.
Anläggningen Visborg uppgår till 1 700 m2, inrymd i försvarets gamla lokaler på militärområdet P18
och är idag Gotlands största träningsanläggning. Verksamheten har ett brett utbud med stor
maskinpark, fria vikter och olika former av gruppass.
City ligger i Östercentrum i Visby och har även de ett brett utbud med maskinpark och gruppträning.
Deras unika tillvägagångssätt, jämfört med de andra anläggningarna, är att de profilerar sig med
en dovare ljussättning för att varje besökare ska kunna fokusera på sin träning.
24 fungerar som ett komplement till de andra anläggningarna med 100 % verkningsgrad, öppet
dygnet runt. Detta innebär att gymmet endast erbjuder egen träning med fria vikter samt en stor
maskinpark.

8.3.2

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis är en stark aktör med en trogen kundbas med öppettider på 94 timmar per vecka.
Ett årskort kostar 298 kr i månaden alltså 3 570 kr per år, de erbjuder vidare även dagskort inom
begränsade tidsintervaller för 313 kr i månaden då motsvarande 3 756 kr för ett år.

8.3.3

Analys av Gym

Sett till landet i sin helhet, är öppettiderna för dessa gym förlagda som de största kedjorna, allt för
att nå samtliga målgrupper. Tendensen och trenden visar att flera av landets gym även har öppet
utanför ordinarie öppettider utan bemanning för medlemmar, detta för att exempelvis skiftarbetare
skall kunna nyttja anläggningen, för att maximera nyttjandegraden.
Aktörerna Form och Friskis & Svettis erbjuder autogiro i dagsläget. Fördelen med autogiro är
generellt att det knyts trogna och långsiktiga kunder. Resultat visar att autogiro är lönsammast ur
många perspektiv och det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla intäkter löpande. Vidare
underlättar autogiro även planeringen på lång sikt med regelbundna flöden. För att verksamheten
ska kunna ha en fungerande och lönsam gymverksamhet måste den vara konkurrenskraftig på alla
dessa punkter så som öppettider, modernt betalningssystem, väl utrustat med maskiner, fria vikter
och gruppass över hela dagen.
Ett perspektiv som måste tas med i beräkningen är en tätorts ”gymmättnad”, de innebär generellt i
Sverige att ca 21 procent av invånarna i en tätort är besökare på något närliggande gym. Om de
redan existerande gymmen i tätorten, i detta fall Visby med ett invånarantal på 31 585 år 2017, har
täckningsgrad på 21 procent alltså 6 632 personen är behovet mättat. Om behovet är mättat kan
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det bli problematiskt att motivera till att en större gymanläggning skall drivs kommunalt, med
aspekten att kommunala verksamheter ska vara konkurrensneutrala. Detta lämnar den nya
verksamheten två alternativ där det första är att behålla gymmet i egen drift och göra den endast
tillgänglig för föreningslivet. Detta alternativ medför dock att verksamheten inte kan förvänta sig
några större intäkter. Alternativ två är överlåta drift till en extern aktör som kan konkurrera om de
21 procenten. Detta innebär att gymmet bör vara ca 700 kvm, vilket garanterar en konstant och
säker intäkt för badhuset i form av hyra. I dagsläget har de två största aktörerna i Visby, Friskis &
Svettis med ca 5 000 medlemmar och Form med ca 3 000 sålda årskort, nått sin ”gymmättnad” på
21 procent.
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9. DIMENSIONERANDE BESÖKSUNDERLAG
I framtidens badanläggning beräknas antalet besökare öka tack vare bättre faciliteter, mer
aktiviteter och en allmänt fräschare byggnad. Huruvida prognoserna i slutändan kommer att
reflektera verkligheten beror till stor del på hur bra den framtida verksamheten är på att attrahera
besökare på lång sikt.
Nyhetens behag kommer ha en positiv inverkan på kort sikt. Ofta kommer det nyfikna besökare
under det första året efter att den nya anläggningen har öppnat, besökare som inte har besökt
nuvarande badhus i någon större utsträckning. Det utbud som erbjuds, det bemötande besökarna
får och den upplevelse de tar med sig från sitt besök kommer att vara avgörande för om de kommer
att återvända eller inte. Lyckas verksamheten på den framtida anläggningen sporra till återbesök
från denna grupp finns det möjlighet att besökstalen når bra nivåer under lång tid.
Antal regionsinvånare 2017 motsvarar 58 600 vilket år 2027 förväntas öka till 61 200
regionsinvånare.
Nuvarande besökstal simhallar
Antalet årsbesök i de två kommunala simhallarna Hemse- och Solbergabadet motsvarar idag ca
97 000 badbesök. Omräknat till befolkningsökningen enligt befolkningsprognosen för år 2027 skulle
de motsvara ca 98 000 badbesök.
Badbesök per regionsinvånare
Ett användbart nyckeltal vid analys av en kommunal bad- och friskvårdsanläggning är antal
badbesök per kommuninvånare och år. Nyckeltalet ger en indikation på nyttjandet i förhållande till
kommunens befolkningsstorlek och ger beräkningsunderlag för verksamhetens framtida intäkter
om befolkningsstorleken ändras. Framförallt ger det i jämförelse med andra liknande
badanläggningar en indikation på anläggningens relativa popularitet och eventuella outnyttjade
potential.
En traditionell simhall har normalt mellan 1,5–3 besök per kommuninvånare under ett år, medan
ett modernt upplevelsebad har mellan 3–5 besök per kommuninvånare under ett år, eventuella
gymbesök exkluderade. Det finns avvikelser från dessa siffror men de har en hög grad av
träffsäkerhet.
Med en befolkning 2017 på ca 58 600 i regionen och ett nyckeltal på ca 1,6 besök per invånare,
indikerar det ca 97 000 besök per år för sammanslaget Solberga- och Hemsebadet. Mer relevant
blir det att titta tio år framåt i tiden, (normalt projekteras anläggningar för femton års
verksamhetsutveckling) då regionen beräknas vara ca 61 000 invånare. Detta ger en
beräkningsgrund på ca 98 000 badbesök per år och regionsinvånare på båda anläggningarna.
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Besöksunderlag bad
Med stöd av ovanstående resonemang samt att Solbergabadet avvecklas, gör vi bedömningen att
en framtida ny badanläggning bör attrahera tre badbesök per invånare och år, då behovet i nuläget
inte tillgodoses. I linje med investeringar som görs i det nya badet, beräknas besöksantalen gå upp
med ytterligare två procent sett till liknande nya anläggningar.
Detta betyder att antal badbesök per år uppgår till ca 140 000 för den nya anläggningen om
Hemsebadet är fortsatt i drift och ej inkluderad.
Besöksunderlag bad och gym
Då regionen har ett stort antal gymverksamheter idag, sett till totala invånarmängden är
besöksantalet endast beräknat på antal stadsinvånare. Sett till att den beräknade stadskärnans
upptagningsområde är mättad, således att upptagningsområdets marknad är fylld vid 21 % av det
totala upptagningsområdet samt att det 2018 finns sju gymverksamheter i området och beräknas
öka något, med tanke på den fortsatta hälsotrenden i landet, kommer gymverksamheten i
badanläggningen ta upp ca tio procent av den potentiella marknaden.
Antalet årsbesök i gymanknytning till badanläggningar uppgår här till ca 1,2 besök per
stadsinvånare och år, vilket ligger i nivå med liknade anläggningar i landet. Omräknat till
befolkningsstorleken och potentiell befolkningsökning över tid skulle de motsvara ca 40 000
gymbesök.
Sammanlagt i simhall och gym beräknas dessa uppgå till 180 000 besök per år.
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10. PLACERING BADHUS, (ALTERNATIVA GEOGRAFISKA
PLACERINGAR)
I uppdraget beskrivs att se över två olika placeringsalternativ, Gutavallen (A) och Visborgsområdet
(B). I den enkätundersökningen som gjordes på allmänheten, framkom att 60 procent ansåg
Visborg som den bästa platsen.

Figur 6. Placeringsalternativ i Visby

10.1 A. Gutavallen
Gutavallen ligger i centrala Visby i närheten av ringmuren och medeltida stadsdelen, som är klassat
som ett världsarv. Gutavallen byggdes år 1927 och år 1999 byggdes den nuvarande läktaren.
Tomten som är tilltänkt är den f.d. grusfotbollsplanen som idag används som kastområde för
friidrotten och som parkeringsplats vid speciella tillfällen. Även den s.k. cirkusplatsen, beläget
utanför Gutavallen ingår i den tilltänkta ytan. Den ungefärliga ytan som kan användas till ett
badhusbygge är ca 7 000 kvm. Detta område har även en daterad detaljplan från 1937 och skulle
behöva revideras.
Den centrala placeringen har flera intressanta aspekter, där näringslivet ser att denna placering
skulle stärka deras attraktionskraft och ge mervärde för sina medlemmar. Området har ett flertal
skolor i närheten vilket skulle förenkla logistiken för framtida skolsim.
Att revidera detaljplanen uppskattas ta ca fyra år, där det måste ses över närliggande planer och
om förslaget strider mot gällande översiktsplan. Vid en sådan revidering finns det inga garantier
och förslaget kan likväl bli nekat. Därutöver finns det betydande planeringsfrågor som t ex
trafikföring/parkering, arkeologisk undersökning samt geotekniska förhållanden att ta hänsyn till.
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Att placera en byggnad i närheten av Visby stadsmur är problematiskt, då det existerar restriktioner
för ett nytt bygge. Byggnaden får inte påverka murens monumentalitet, detta innebär
begränsningar att bygga på höjden och det stänger även möjligheterna att sambygga badhuset
med en ishall, då tomtens storlek inte är tillräcklig.

Figur 7. Detaljplan på Gutavallen

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Datum

Region Gotland

2018-09-14

10.1.1

Projektnummer

Sid nr

18037

51 (86)

Fördelar

+

Central placering

+

Närhet till ett antal skolor

+

Stimulerar de centrala näringslivet

+

Synergieffekter i centrala Visby

10.1.2
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Nackdelar

−

Närheten av ringmuren

−

Bristande utbyggnadsmöjligheter

−

Kan inte kombineras med en ishall

−

Ingen detaljplan, osäkert om detaljplan går att förändra

−

Tar bort parkering för fotbollsarena och andra publika evenemang i centrala Visby

−

Brist på parkeringsmöjligheter

−

Förarbetet innan bygget på upp till fyra år

−

Allmänheten föredrar Visborgsområdet

−

Begränsad höjd

10.2 B. Visborgsområdet
Den andra placeringen av badanläggningen är i Visborgsområdet. Området har en genomarbetad
detaljplan, med olika tilltänkta placeringar, där den största ytan är på ca 8 300 kvm. Detta område
har redan en anläggning på samma tomt i form av ICA Maxi Arena, där de tilltänkta idrotterna är
handboll, innebandy, basket och volleyboll. Arenan är även anpassad för bland annat fäktning,
gymnastik och futsal (inomhus fotboll). Här är således en detaljplan framtagen där det är planerat
för att bli ett idrotts- och rekreationsområde.
Det finns många fördelar med att placera badhuset som en del av ett komplex, där verksamheten
etableras som en gemensam dragningspunkt. Där verksamheter kan ha delade ytor, som
exempelvis parkeringar och möjligheten för t.ex. paketerbjudande, där konferens på Ica Maxi Arena
kan avslutas med spa på det nya badhuset. Området har redan existerande parkeringsplatser och
även inplanerade för varje ny del på tomten. De redan existerade 298 stycken kan utökas till ca
680 stycken totalt.
Visborgsområdet är i nuläget inte färdigt, i den bemärkelsen att det finns ett antal byggprojekt i
planeringsstadiet. Detta kan innebära att verksamheten till en början kan upplevas som att den är
avskild från staden, vilket kan påverka dragningskraften initialt. Visborgområdet har även en
restriktion som kan påverka bygget, vilket innebär en maximal byggnadshöjd om femton meter.
Tomten har grundvatten som befinner sig ca en till två meter under mark, vilket kan bli problematiskt
med komplikationer eller förhöjda bygg- och driftkostnader. Detta kan medföra att en vattentät
betongkonstruktion måste konstrueras vid framtida badhusbygge. På tomten finns i dagsläget en
transformatorstation, som i detta fall måste omlokaliseras, med direkta extra kostnader.
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Fördelar

+

Synergieffekter mellan andra verksamheter på idrottsområdet

+

Ytans storlek

+

Väl planerad kollektivplanering

+

Ökar marknadsvärdet på Visborgsområdet

+

Planerad förtätning av området

+

Parkeringar och parkeringsytor

+

Intressenter anser att Visborg är att föredra framför Gutavallen

+

Genomarbetad och gällande detaljplan

10.2.2

Projektnummer

Nackdelar

−

Idag bristande kollektivtrafik

−

Låg befolkningstäthet

−

Ej central placering

−

Begränsad höjd

−

Grundvatten 1 till 2 meter under ytan

10.3 Analys av alternativa geografiska placeringar
Utifrån förutsättningarna på tomterna med sina för- och nackdelar har analys gjorts. Gutavallen
erbjuder en central placeringen i ett redan etablerat område, med närhet till skolor och andra delar
av näringslivet. Komplikationerna med att bygga på Gutavallen, är främst bristande ytor för bland
annat parkeringsplatser samt närhet till ringmuren, vilket gör att projektet har en lång starttid. Innan
byggstart behöver detaljplan bland annat revideras, vilket innebär en förmodat långdragen
detaljplaneprocess utan garanti om ett positivt utfall. Ett badhus på Gutavallen skulle även bli
begränsat, då bygget inte kan byggas på höjden i någon större utsträckning, för att inte påverka
världsarvsmärkta ringmurens monumentalitet. Tomten innebär även att det inte finns möjlighet att
sambygga badhuset med en ishall eller i framtiden utveckla anläggningen i sin fysiska form.
Visborgområdet har en genomarbetad detaljplan med en visionsplan för ett större idrottsområde
där Ica Maxi Arena redan är byggd. Detta innebär att större delen av förplaneringen redan är gjord
och byggstart kan förväntas starta betydligt tidigare än på Gutavallen. Området har planer på att
bli förtätad fram till 2035, vilket innebär att badhuset kan verka som ett dragplåster och öka
marknadsvärdet på närområdet. I idrottsområdet förs det även diskussioner om eventuell
etablering av paddeltennishall och ishall. Vidare har området redan existerande parkeringsplatser
samt inplanerade potentiella parkeringar. Den restriktion som kan påverka är höjdens begränsning
samt att tomten har högt grundvatten. Dock i ett rent byggnadsperspektiv är Visborgsområdet att
rekommendera, detta även inräknat den långa ledtiden som kan förväntas när det gäller bygge på
Gutavallen.
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Beträffande om det framgent önskas ske förändringar av byggnaden, så som tillbyggnation med
utomhuspool eller dylikt, kommer en placering på Gutavallen inte tillåta detta då området är
begränsat i sig. Vad gäller Visborgsområdet har även denna begränsning i frågan om tillbyggnad
av en utomhuspool, då området kommer fortsätta utvecklas med andra idrottsverksamheter som
tar yta i anspråk. Vidare är en viktig del kommunikationen och parkeringar, vilka ställer krav som
även påverkas av tilltänkta ytterligare verksamheter.
När det gäller visionen om idrottsområde på Visborg kommer Region Gotland, om placeringen blir
Gutavallen, få se över hela visionen idrotts- och rekreationsområde. Badhuset är en stor och viktig
aktör för helheten, som kan innebära förlorade potentiella synergieffekter, verksamheter emellan.
Således skulle detta kunna medföra stora förändringar i visionen kring Visborgsområdet som
helhet. Vad som då skall byggas och om förändringen då skulle innebära att visionen ändras helt
är ett beslut Regionen måste beakta.
PreDevo rekommenderar följaktligen att ett nytt badhus placeras på Visborgsområdet.
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11. ANLÄGGNINGEN
11.1.1

Parkering

Visborg har en utarbetad detaljplan med idag existerande 298 parkeringsplatser som i
visionsplanen planeras att utöka till totalt 681, varav ca 150 i direkt anknytning till badhuset. Vidare
kan verksamheterna på området skapa en god nyttjandegrad på sina respektive parkeringsytor
efter behov, så som när de sker tävlingar på de olika anläggningarna.
Likt många andra städer eftersträvar Visby att skapa bilfria områden, vilket innebär att det är en
förutsättning att anpassa området och kommunikationen efter cyklistens behov.

11.1.2

Entré

Entrén är det första besökarna möter och således första intrycket av anläggningen. I kombination
med reception skall denna vara inbjudande, tillgänglig och öppen som en naturlig samlingspunkt
med många sittplatser. Mellan reception och badet skall det finnas en naturlig transport, tillhörande
förrådsutrymmen samt ett utrymme för personal och kontor som går att låsa. Det skall finnas
tillgång till toaletter samt barnvagns-/rullstols-/rullatorparkering. Även utrymme som är
väldimensionerad för uppsamling för större skolklasser och andra grupper skall eftersökas.
Skyltning bör ske via digitala lösningar så som skärmar, där de olika verksamheterna presenteras,
löpande erbjudanden, öppettider och dylikt. Inpasseringssystem bör ske via modern teknik som
möjliggör

effektiviseringen

av

besöksverksamheten

i

alla

led,

från

säljplanering

och

biljettförsäljning, till besöksupplevelse, analys och uppföljning.

11.1.3

Shop

En Shop i anslutning till entrén där det erbjuds produkter i form av badkläder, tillbehör och dylikt är
att rekommendera. Shopen kan även erbjuda produkter för de olika verksamheterna i
anläggningen, så som spakitt, vattenflaskor och dylikt för gymverksamhet. En väl fungerande shop
kan således öka intäkterna samt helhetsupplevelsen av anläggningen.

11.1.4

Servering

Serveringar i bad har gått från att vara traditionella caféer som tillhandahåller de mest enkla
sortimenten i konfektyr till enklare rätter, så som snabbmat i form av korv och bröd eller dylikt. Det
finns många potentiella vinster i att skapa en upplevelse kring serveringarna, framförallt öka
områdets attraktivitet, både för privatpersoner och företag. För att skapa en framgångsrik och
attraktiv servering är det lika viktigt att den geografiska placeringen medför att intilliggande
verksamheter skapar mervärde för anläggningen, som tvärtom. Målet med en servering är att den
ska tilltala huvudparten, i pris och utbud. När anläggningens faciliteter och aktiviteter planeras är
det viktigt att komma ihåg att Sverige idag har en åldrande befolkning, där Region Gotland
prognostiserar en ökad senior befolkning. En stor andel av landets seniorer är den generation som
var bland de första att aktivt syssla med hälsa och friskvård. Många av dem har både tid, pengar
och intresse av att besöka en badanläggning och bör anses vara en viktig målgrupp.
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Framgångsrika anläggningar riktar sig inte bara till barnfamiljer och ungdomar utan försöker skapa
en helhetsupplevelse för samtliga besökare. Serveringen finns i tre nivåer, extern servering,
badservering samt servering på relax.
Extern servering
Serveringen är i direkt anslutning till entrén. Serveringen skall ta sitt ursprung från caféverksamhet
med utvidgat utbud av tillagad mat för restaurangservering som erbjuder god service och
tillgänglighet under badets hela öppettid.
Badservering
För denna servering är det viktigt med tillhandahållande av cafévaror och enklare maträtter,
tillagade från det gemensamma köket. Serveringen skall tillhandahålla god service och möjlighet
för badande att stanna länge på anläggningen.
Relaxservering
I relaxavdelningen finns en servering som har nyttiga och fräscha rätter av hög klass med möjlighet
till serveringstillstånd. Serveringen skall erbjuda tillagad mat i varierande former, för att möta
kundernas förväntade behov.

11.1.5

Omklädningsrum

När det gäller omklädningsrummen skall lösningen vara funktionell och genomtänkt, hållbart över
tid med en utformning som ger tidsbesparing i underhåll och städ med en god arbetsmiljö.
Toaletterna skall vara funktionsdugliga för samtliga besökare. Skåpen skall ha möjlighet till modern
låsfunktion via chip och kan fördelaktigt vara halverade på längden för att vara platseffektiva.
Viktigt är att omklädningsrummen fortsätter att tillgodose behovet och inte blir en begränsning för
utveckling i det nya badet. För att tillgodose tillgänglighetsfrågan bör omklädningsrummen delas
upp utefter funktion och behov med hög flexibilitet. Vidare beträffande omklädningsrum till
gymverksamheten, bör dessa vara separata av flera anledningar, där bland annat kulturer skiljer
sig åt mellan verksamheterna, olika öppethållande samt olika restriktioner på hygienzoner.
Huruvida gymverksamheten blir extern eller ej kan vidare påverka frågan, men ett gymkort bör inte
per automatik inkludera bad varför frånskiljning av dessa är fortsatt viktigt.
•

Herromklädning bad, med tillhörande bastu

•

Damomklädning bad, med tillhörande bastu

•

Flexomklädningsrum, för att utöka ordinarie dam/herr vid behov.

•

Multiomklädningsrum, könsneutrala som är handikappanpassade, med tillhörande bastu
och möjlighet till avskilt ombyte, med minst två mindre låsbara omklädningsbås för en till
tre personer, med tillhörande separat dusch och wc samt taklift. Gemensam skåpavdelning
med minst femton skåp

•

Två stycken gruppomklädning
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Herromklädning gym, med tillhörande bastu
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Damomklädning gym, med tillhörande bastu
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Bassänger

Flera aktiva inom olika verksamheter samt allmänheten lyfter frågan gällande att tillgodose behovet
för multibassänger, vilka kan fylla funktionen till simträning, rehabilitering, babysim, gruppträning
och friskvård. Verksamheten har ett önskemål, med hänseende till dagens belastning, att en av
bassängerna har separat temperaturstyrning, varierande mellan babysim och aktiv gruppträning,
för respektive bassäng samt räcken i bassängkant för att hålla i vid olika övningar.
För att tillgodose behovet är det viktigt att satsa på att den djupa bassängen har svikt och
trampolin/hopptorn på en, tre och fem meters höjd. Djupdelen skall i den bassängen vara minst
fyra meter med raka kanter, 90 grader i hörnen, för att uppfylla undervattensrugbyns krav. Det skall
även finnas fästen på botten för korgarna.
•

Motionsbassäng
25 meter med tio banor, 25 x 25,5 för simmarna och motionärer, optimalt med en jämndjup
bassäng.

•

Hopp och dykning
25 meter bassängrum med sju banor, 25 x 14, med hoppmöjligheter (för UR, hopptorn,
dykning) varav 12 meter har minst fyra meters djup.

•

Multibad 1
Undervisningsbassäng 12,5 x 8,5 med rörlig mellanbotten (vattengympa, simskola)

•

Multibad 2
Undervisningsbassäng 10 x 8 med rörlig mellanbotten (rehab, babysim) varmare

11.1.7

Familjedel

Anläggningen skall prioritera de yngre besökarna före tillgodoseendet av de rena äventyrsdelarna,
som är dyra i drift och har kort nyhetsvärde. Konstruktionen skall stimulera till lek och vara
kostnadseffektiva på lång sikt. Viktigt att framåt ta hänsyn ur ett arbetsmiljöperspektiv, där det ljud
som alstras av forsande vatten bör undvikas.
Rutschkanor är rekommendationen två stycken, en grupp och en singel. Torn och landningsrum
måste planeras in samt att kanorna blir utanpåliggande byggnaden, för att minimera BTA. Vidare
skall det finnas en varmpool med endast massageeffekt, då bubbelpooler alstrar höga ljud.

11.1.8

Läktare

Enligt samma regler som definierar antalet banor och deras mått ställs också olika krav på hur
många läktarplatser som måste finnas för olika nivåer på tävlingar. Detta är en fråga som stöts och
blöts i många projekt, då läktarplatser i princip kostar lika mycket som bassängrumsytan, men inte
används mer än några gånger per år. Om tävlingsverksamheten inte berör många av årets dagar,
rekommenderas en läktare i form av mobila läktare som hyrs in för tävlingstillfället.
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Förslaget är i linje med rekommendationer från branschen, att det till en 25 meters bassäng bör
finnas en läktare med kapacitet för 200 personer.
Simförbundet har följande anvisningar för läktarkapacitet:
Tävling

Antal Publik

Aktiva/tränare Antal

Antal banor

SM/JSM (50 m)

2000

500

8

SM (25 m)

1000

300

8

JSM (25 m)

500

300

8

Sum-Sim (50 m)

1500

400

8

Sum-Sim (25 m)

800

300

8

300 - 1000

300

8

Grand Prix (50 m)

Tabell 23. Simförbundet anvisning för läktarkapacitet

11.1.9

Relax/spa

En ny anläggning möjliggör för ett mindre, välplanerat och trevligt Spa med möjlighet till servering,
vilken kan nyttjas för såväl ordinarie verksamhet som förbokade grupper. Denna del skall vara
anknuten till serveringen för att skapa bästa synergieffekt med möjlighet till serveringstillstånd.
Innehållet skall vara:
•

En bastudel med möjlighet till aufguss

•

En ångbastu

•

En massagepool

•

En upplevelsedusch

•

En kallpool

•

Servering från restaurangen

11.1.10 Gym
Gotlands nya badanläggning möjliggör för ett väl utvecklat gymkoncept i fastigheten, som en
bidragande del till det nya idrottsområdet. Här ger närheten till skolor och andra idrottsaktiviteter
möjlighet för ökat nyttjande samt bidragande till verksamhetsutveckling.
Vår analys ger följande principiella grunder för ett framtida gym på anläggningen:
•

En ungefärlig total yta (inklusive gruppträning) som uppgår till ca 700 m 2.

•

Verksamhet som erbjuder gruppträning, gym med styrketräningsmaskiner, fria vikter samt en
konditionsavdelning med cyklar, löpband, roddmaskiner mm.

•

Drivas i samarbete med en extern aktör.

•

Den särskilda utrustning skall inte ingå i projektet, men skåp, duschar och annat som inte är
kopplat till en särskild aktör löses som fast inredning.

•

Gymmet skall ha egna omklädningsfunktioner.

•

Gymmet skall ha en egen obemannad kortentré från utsidan, som skall kunna nyttjas även när
badhuset är obemannat.

•

Gymmet skall när badhuset är bemannat kunna ha sin entré genom den normala kassan.
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En gäst på gymmet skall kunna komma till badets delar (omklädning, dusch o.s.v.) utan att
behöva gå ut och sedan in i fastigheten igen.

11.1.11 Drift och arbetsmiljö
För att underlätta för personal, föreningar och partners bör det finnas förråd anpassade till varje
verksamhets behov. En lastbrygga och groventré för verksamheten kombinerat med ovannämnda
förråd, med tillhörande anpassad funktionell koppling till lastbrygga, groventré och bassänger.
För att personalen skall ha en god arbetsmiljö krävs det utrymme med en bra översikt för
övervakning, med sikt mot alla bassänger i badhuset

11.1.12 Mötesrum
De krävs utrymme för verksamheterna att bedriva möten och utbildningar samt även för den fasta
personalen verksamma på badet. För att ytterligare skapa synergieffekter mellan anläggningarna i
området kan denna fungera gemensamt. Denna bör dimensioneras för sittande ca 25 personer i
kombination med den närliggande konferenslokaler i Ica Maxi Arena.

11.1.13 Säkerhet och arbetsmiljö
Säkerhet är avgörande för en modern badanläggning där drunkningslarm eller individuella larm på
besökare är att föredra. Det tekniska stödet till personalen, vad gäller övervakning och insats är
prioriterat. En vidare kameraövervakning i kombination med god överskådlighet över simhallens
samtliga bassänger bidrar till en höjd säkerhet för kunderna och personalen.
Badanläggningen skall vara lättstädad och funktionellt utrustad för att säkerställa en god
arbetsmiljö, större kundnöjdhet, lägre driftskostnader och minskad belastning på både miljön och
byggnaden.

11.1.14 Teknik, energi, vattenrening och drift
När det gäller valet av teknik måste anläggningen ta hänsyn till och prioritera en stabil och långsiktig
drift och god ekonomi. Krav är att jour-/övervakning av normal drift skall kunna tillgodoses
oberoende av fysisk position där möjlighet ges att koppla upp och vara stöd av teknik till ordinarie
driftpersonal. Viktigt är att det inte är några lokala styrsystem för de olika teknikdelarna, utan att all
teknik hanteras i ett gemensamt styrsystem.
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12. FÖRSLAG TILL INNEHÅLL
Bra möjligheter till simundervisning och motionssim är något som de flesta kommuner vill erbjuda
sina kommuninvånare. Att komplettera detta med möjligheter till vattenvana för de yngsta
besökarna, en plats för avkoppling, lugn och ro, samt möjligheter till träning, gör ett badhus attraktivt
för många. Att vidare utveckla exempelvis serveringen som en fortsättning på anläggningens
helhetsupplevelse och dess framtida läge med idrottens synergieffekter skulle dra mer besökare.
För mer ingående skisser (se bilaga 2).

Figur 8. Koncept badhus Gotland

12.1 Kostnadsindikation
Detta är beräknat på ett teoretiskt badhus. Normala markarbeten för schaktning oberoende om det
är grundvatten eller inte, såtillvida att det inte är mycket avvikande, ingår i kalkylen. Anläggandet
av en parkeringsplats beräknas till ca 800 kr kvm och lättare planteringsytor beräknas till ca 600 kr
kvm och inkluderas inte i kostnadsindikationen.
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Bad och gym dimensionerade för 180 000 besökare/år varav 140 000 till badet och 40 000 till gymmet.
Lokal
Entré
Vindfång, reception, foajé, toaletter m.m
Entrésystem

yta m² antal

kostnad kr/m²

400

28 000
1

indikerad kostnad
11 200 000 kr
1 500 000 kr

1 250

43 000

53 750 000 kr

Hoppbassängrum
25 M Bassängrum, 25 x 14 m
Hopptorn, svikt 2 st 1 & 3 m, trampolin 1, 3, 5 m

800

46 000

36 800 000 kr

Multibad 1
Undervisningsbassäng 12,5 x 8,5 m
Höj- och sänkbar mellanbotten, djup 0,0-2,1 m

280

Multibad 2
Undervisningsbassäng 10 x 8 m
Höj- och sänkbar mellanbotten, djup 0,0-2,1 m

260

Familjebad
Inklusive rutschkanetorn
Rutschkanor, 2 st

610

Badkommunikation

200

35 000

7 000 000 kr

Relaxavdelning
Kallpool, ångbad, varmpool, bastur m.m.

350

46 000

16 100 000 kr

Omklädning Bad
Klädskåp (st)

450

28 000
3 000

12 600 000 kr
810 000 kr

Friskvård/Gym
Gym, reception, kontor m.m.
Inredning ingår ej

770

22 000

16 940 000 kr

Omklädning Gym
Klädskåp (st)

130

28 000
3 000

3 640 000 kr
240 000 kr

Personalytor
Kontor, pausrum, omklädningsrum m.m.

150

22 000

3 300 000 kr

50

22 000

1 100 000 kr

Kommunikationsytor, övrigt
Hissar, trappor, passager, soprum m.m.

1 450

20 000

29 000 000 kr

Teknikrum

3 200

15 000

48 000 000 kr

Motionsbassäng
25 M Bassängrum, 25 x 25,5 m
Banbredd 2,5 m (10 banor)
Läktare, ca 200 åskådare

Föreningslokaler
Kontor, förråd m.m.

Bruttoarea, BTA (m²)
Kostnad kr/m² (entreprenadkostnad)
Byggherrekostnader 15 %
Kostnad kr/m² (totalkostnad)

1

110

80

3 000 000 kr
44 000

12 320 000 kr

18 000

1 980 000 kr

44 000

11 440 000 kr

18 000

1 440 000 kr

48 000

29 280 000 kr

2

270

80

10 000 000 kr

10 350

311 440 000 kr
30 091 kr
46 716 000 kr
34 604 kr

Sammanräkningen indikerar en investeringskostnad kring

(med en osäkerhet av +/- 20%)
PP Arkitekter AB | Fiskhamnsgatan 10 | 414 58 Göteborg | 031-704 51 40 | www.pparkitekter.se

Tabell 24. Kostnadsindikation

358 156 000 kr

358 miljoner kronor
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13. PRELIMNÄR VERKSAMHETSPLAN
13.1 Servicenivå
Servicenivån tar utgångspunkt i aktiviteter som utförs för att besökarna ska trivas under sina besök
i anläggningen. Servicenivå inkluderar följande områden:
•

Personaltäthet – hur många personer som behöver arbeta vid olika tillfällen för att
upprätthålla en bra service gentemot besökarna.

•

Rent och fräscht – En smutsig och ofräsch anläggning genererar mindre återbesök.
Städning, särskilt i omklädningsrum, är en av nycklarna till att besökare kommer tillbaka
flera gånger.

•

Service/kundvård – hur besökarna bemöts av personalen.

•

Öppettider – Hur optimeras öppettiderna för att ge bra service till besökarna samtidigt som
det är kostnadseffektivt för verksamheten? Mycket av detta beror på innehållet i de
aktiviteter som erbjuds besökare. Ju fler besökare som attraheras, desto längre öppettider
kan/bör anläggningen ha.

•

Servering – Tillgänglighet och nivå på mat och dryck som serveras på anläggningen.

13.2 Aktivitetsutbud och attraktioner
En modern badanläggning som ska attrahera besökare behöver ha ett brett och utvecklat aktivitetsoch attraktionsutbud. Att erbjuda såväl kontinuerliga som tillfälliga aktiviteter gör anläggningen
levande. Det bör finnas aktiviteter för alla åldrar under varje vecka. Dessutom bör någon form av
förnyelse ske åtminstone varje år.
Den bakomliggande tanken med de aktiviteter som erbjuds besökare är att ha ett brett spann av
aktiviteter som attraherar alla olika åldersgrupper och därigenom uppnå en god servicenivå.
Om vi exemplifierar vilka delar som kan tilltala olika åldersgrupper så skulle det kunna se ut enligt
följande:
För de yngsta;

Småbarnspool, Familjebad
Undervisningsbassäng för babysim

För barnen;

Småbarnspool, Familjebad
Undervisningsbassäng

För de större barnen;

Familjebad
Simbassäng, lekredskap, träning (idrottsutövande)
Hopptorn, motionsbassäng
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Simbassäng, lekredskap, träning, tävling
Familjebad
Hopptorn, motionsbassäng

För familjen;

Familjebad
Undervisningsbassäng
Motionssimning

För föreningslivet;

Tränings-tävlingsbassäng
Hopptorn, motionsbassäng
Undervisningsbassäng

För de vuxna;

Motions-träningsbassäng
Undervisningsbassäng
Relax-wellness (bastu, bubbelpool, varmpool)

13.2.1

Aktiviteter

Utöver tidigare nämnda föreningsbehov kan även andra verksamheter bedrivas. Nya anläggningar
i Sverige arbetar aktivt med att utveckla olika typer av aktiviteter för att öka verkningsgraden över
tid, mest förekommande presenteras nedan.

Babysim
Att erbjuda babysim är ett bra sätt att få nybildade familjer att besöka anläggningen och ofta en
uppskattad aktivitet både för föräldrar och bebis. Det är en första introduktion till ett potentiellt
livslångt badande. Undervisningsbassänger med varmt vatten samt höj- och sänkbara bottnar ger
mycket goda möjligheter för babysim.

Minisim
Att erbjuda minisim är ett naturligt sätt att överbrygga det åldersmässiga glappet mellan bebis och
barn, som är tillräckligt utvecklat för att lära sig att simma. Minisim handlar om lek i vatten och om
att det lilla barnet ska lära sig att känna trygghet när det befinner sig i och omkring vatten.

Simskola
Simkunnighet är viktigt i Sverige. Därför är det också viktigt att en badanläggning erbjuder simskola
för de barn och ungdomar som önskar lära sig att simma utanför skolans simundervisning.
Simundervisning för vuxna är en aktivitet som inte berör någon större procent av befolkningen.
Dock är det en viktig aktivitet främst ur ett integrationsperspektiv, då en stor del av de vuxna som
inte är simkunniga har utländsk härkomst.
På senare tid har det blivit populärt med crawlskola, särskilt för de som håller på med triathlon.
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Vattenlek
För barn som har lärt sig att simma tillräckligt bra för att klara sig någorlunda själva i bassängen är
vattenlek en spännande aktivitet. Vattenlek innebär att badhuset tillgängliggör olika leksaker,
flytdynor, madrasser och liknande som barnen själva kan leka med i vattnet. Detta är en relativt
billig investering som kan hålla barn upptagna i många timmar och som kräver väldigt lite
inblandning från anläggningens personal.

Tekniksim/simträning
För de som tycker det är kul att simma och vill fortsätta med det efter att ha gått igenom
simundervisningens alla stadier är det naturliga steget att börja träna simning i organiserad form.

Vattengymnastik
Det finns många sorters vattengymnastik, både på grunt och djupt vatten. Allt från lugna
träningspass som är anpassade för äldre människor eller personer med specialbehov, till hårdare
pass som sätter deltagarnas styrka och kondition på prov. Genom att differentiera de olika passen
är det möjligt att attrahera olika målgrupper.

Rehabiliteringsträning
Rehabiliteringsträning anordnas normalt sett för personer som har råkat ut för olyckor eller skador.
Även inom geriatriken, där åldrande personers krämpor och sjukdomar undersöks och behandlas
förekommer mycket rehabiliteringsträning. Synergieffekter kan i många fall uppnås genom att
samordna framtida behov av rehabiliteringsträning med näraliggande sjukhus.

Tävlingar och lekar
För denna kategori av aktiviteter sätter enbart fantasin gränserna. Genom att skapa
tävlingsmoment och lekar, attraheras främst lite äldre barn och ungdomar till anläggningen.

Barnkalas
Att förlägga barnkalas utanför hemmen, har blivit mer och mer populärt. Barnkalas på
badanläggningar ökar besöksantalet och driver upp försäljningen i serveringen. En annan positiv
effekt är att det attraherar en del av de 90 procenten av kommuninvånarna som i normala fall inte
besöker badanläggningen. Rätt utfört, sporrar detta till återbesök även från den kategorin av
besökare.

Aktivitetsrekommendationer
För anläggningens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda ett stort utbud av aktiviteter.
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På hemsidan/sociala medier ska allmänheten finna ett stort utbud av möjligheter till varierad träning
och lek. Vi rekommenderar att någon ny aktivitet introduceras åtminstone en gång per år.

Småbarnsbad
En plask- och lekbassäng för de minsta barnen är ett bra sätt för att få barnfamiljer att besöka en
badanläggning, även utanför schemalagda aktiviteter som babysim och minisim. Det går även att
schemalägga aktiviteter i plask- och lekbassängen, för att ytterligare öka attraktionskraften för
besökare. Det är viktigt att bassängen utformas för att glädja och aktivera barnen. Det är inte lika
viktigt att den passar in utseendemässigt med den övriga anläggningen.

Motionsbassäng
Motionssim är en mjuk träningsform som är uppskattad av många. Motionssimmare kan delas in i
två kategorier; förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande. Motionssimmande förvärvsarbetare
har normalt sett möjlighet att besöka badanläggningen tidigt på morgonen, efter arbetet och på
helger. Icke förvärvsarbetande, eller skiftarbetare, har möjlighet att motionssimma även under
andra delar av dygnet.
För att fånga upp båda dessa grupper på bästa sätt är det viktigt att öppettiderna för allmänheten
är goda, sett över hela dagen. Genom att rabattera inträdet under de tiderna på dygnet med lägst
besökstal, går det att styra främst de icke förvärvsarbetandes besök, eftersom de ofta väljer
prisvärda lösningar. Detta leder till en något jämnare beläggning sett utöver hela öppettiden för
anläggningen.

Undervisningsbassäng
I princip inget kommunalt badhus byggs idag utan minst en undervisningsbassäng. Samhällets
krav på simkunnighet i skolan, gör det till en nödvändighet med en grund bassäng. Med en höjoch sänkbar mellanbotten blir möjligheterna stora. Att undervisningsbassängen är den mest
använda bassängen på alla badanläggningar, beror även på att den kan användas till många olika
aktiviteter och att den ofta har högre vattentemperatur än motionsbassängen. Aktiviteter som
genomförs i bassängen är förutom simskola/skolsim också rehabiliteringsträning, babysim,
minisim, vattenlek och vattengymnastik.

Relaxavdelning
En relaxavdelning kan innehålla en mängd olika attraktioner och brukar normalt sett vara
avgränsad till vuxna besökare med antingen 16- eller 18-årsgräns. 16-års åldersgräns sätts för att
undvika spring och lek så att det verkligen ska finnas möjlighet att slappna av och 18-årsgräns
används om det ska serveras alkohol. En lite större relaxavdelning, utrustad med en varmpool med
massagemunstycken samt torrbastu och ångbastu blir en attraktion som i sig drar besökare.
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Servering
Någon form av servering är ett måste i en modern badanläggning. Vilken nivå som
serveringsservicen ska hålla beror till stor del på vilka aktiviteter som anläggningen tillhandahåller
sina besökare. Vanligt är att ha ett café med snacks, dricka och lättare mat såsom sallader, pajer
etcetera. Att ta serveringen till ytterligare en nivå och även följa med de hälsosamma trenderna
kan ge goda resultat för besökssiffrorna. Vidare är en lyckad servering som erbjuder mer än de
traditionella tjänsterna, en möjlighet att få sina kunder att stanna längre i anläggningen, ett sätt att
få en helhetsupplevelse.

Hopptorn
Ett hopptorn attraherar en bred åldersgrupp, från små barn som har lärt sig att simma till vuxna
som tycker det är kul att hoppa. Det möjliggör också för simföreningar att ha en hoppsektion.
Nackdelen med ett hopptorn är att det kräver kontinuerlig övervakning.

Familjebad
Benämningen familjebad kan innehålla många olika bassänger och attraktioner. Namnet antyder
att här skall finnas bassänger som fungerar för olika åldrar, hela familjen skall kunna samlas här.
Antalet och typen av bassänger och attraktioner påverkar den sammanlagda attraktionskraften.
Ambitionen brukar vara att skapa olika attraktioner med inriktning på olika åldersgrupper.
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13.3 Öppettider
God tillgänglighet i form av bra öppethållande är en förutsättning för att tillgodose en bred målgrupp.
En modern anläggning bör erbjuda ”morgonsim” från 06.00, kvällsbad till minst 20.30, samt goda
öppethållanden under helger och lov. Detta kräver ett öppethållande på mellan 75–100 timmar per
vecka, vilket ligger inom ramarna för liknade nya badhus i landet.
Relaxdelen bör ha begränsade öppettider då nyttjandet på denna typ av verksamhet särskiljer sig
från övrig verksamhet, vilket även är i linje med liknande anläggningar i landet. Ett förslag är att
veckans inledning är mer begränsad. Vad gäller gymmets tillgänglighet är rekommendationen att
införa öppettider utanför badhusets ordinarie tider, vilka då ses som obemannade och enbart
tillgängliga för befintliga gymmedlemmar.
Dag

Simhall

Relax

Gym

Måndag

06.00 - 21.00

14:00-18:00

06.00-23.00

Tisdag

06.00 - 21.00

14:00-18:00

06.00-23.00

Onsdag

06.00 - 21.00

11.30-21.00

06.00-23.00

Torsdag

06.00 - 21.00

11.30-21.00

06.00-23.00

Fredag

06.00 - 20.00

10.00-20.00

06.00-20.00

Lördag

09.00 - 17.00

10.00-17.00

08.00-18.00

Söndag

09.00 - 17.00

10.00-17.00

08.00-18.00

Totalt

90 timmar

51 timmar

102 timmar

Tabell 25. Förslag framtida öppettider

13.4 Prislista
Ett nytt fräscht badhus tillåter högre priser och där ett besök på ett familjebad bör jämställas med
ett biobesök. Beträffande relaxavdelningen kan och bör ett ännu högre pris presenteras.
En badanläggning har normalt flest besökare under vardagar mellan kl. 15.00 – 21.00, samt under
helger och skollov. För att skapa en ökad tydlighet kan eventuella rabatter för studenter, seniorer
och dylikt ersättas med en fast, lägre taxa under begränsade tider.
Ett annat sätt är att skapa ett koncept som ofta benämns röd avgång och innebär en lägre prisnivå,
måndag till torsdag före kl. 14.00, då beläggningen vanligtvis är lägre. Fördelen med att tillämpa
röd avgång är att det blir en jämnare beläggning sett över hela dagen, vilket underlättar planeringen
och bemanningen. Även rabattfloran kan på detta vis minskas där prislistan blir enklare att förstå
för besökarna.
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Moderna entrésystem kan komma att kräva en högre administration eller handpåläggning för ”10kort”, vilket gör att vi ser dagskort eller årskort/säsongskort som bästa alternativet. Moderna
entrésystem ger även bättre flöde och minskar belastningen för personalen samt underlättar
uppföljning av bland annat besöksstatistik. Således bör årskort och månadskort införas i ett senare
skede, fördelaktigt via autogiro. Dock har prislista för dessa typer av medlemskap ej presenterats i
denna fas utan blir en fortsättning längre fram i beslutsfattningen, avhängigt bland annat frågan om
drift.
Prislistan tar sin utgångspunkt från dagens priser i Regionen, kommande verksamhetsinnehåll,
nivåer från badhus byggda 2010 och framåt samt den utveckling som branschen ser.
Kategori

Mån-Tors (från 14.00) Mån-Tors (före 14.00)
Fre-Sön & Skollov
ej skollov

Barn 0–2 år

0 kr

0 kr

Barn 3–9 år

40 kr

30 kr

Ungdom 10–17 år

70 kr

60 kr

Vuxen

100 kr

80 kr

Familj (2 v + 2 b/u)

240 kr

Minifamilj (1 v + 2 b/u)

140 kr

Student/ Pensionär

60 kr

Relax

150

Tabell 26. Förslag framtida priser Bad.
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14. KOSTNAD OCH INTÄKTSANALYS
Alla kostnader och intäkter är beräknade efter 2018-års kalkyler.

14.1 Kostnadsanalys
Driftkostnad
Driftkostnader i en badanläggning omfattar främst kostnader för vatten, el, energi för uppvärmning
samt kemikalier för vattenrening.
Data är baserat på följande förutsättningar:
•

Beräkningen är baserad på att det implementeras moderna tekniklösningar som skapar
energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster.
Exempelvis bra isolering, hög återvinningsgrad i ventilation och normal återvinning av
vatten (gråvattenåtervinning).

•

Kemikalier i form av köpt (ej egentillverkat) natriumhypoklorid (klor) samt CO2 (koldioxid)
som pH-justerare badvattnet.

•

Vattenbehandlingen med energiåtervinning av återvinning av avblödningsvattnet (den del
av poolvattnet som skiftas ut i förhållande till antal badgäster för att vattenreningen kan
hantera alla föroreningar. Om inte kommer anrikning av ämnen att ske i poolen).

Uppskattad kostnad
El (beräknat med 1 kr/kWh)

1 500 000 kr/år

Fjärrvärme (beräknat med 0,83 kr/kWh)

2 100 000 kr/år

Vatten (beräknat med 31 kr/m3)

1 200 000 kr/år

Egentillverkad klor (beräknat med LCA och 4 kr/kg salt)

130 000 kr/år

CO2 (beräknat med 32 kr/kg)

400 000 kr/år

Flock (beräknat med 40 kr/kg)

100 000 kr/år

Total kostnad

5 430 000 kr/år

Tabell 27. Totala kostnader

Personalkostnad
Med längre öppethållande, jämfört med dagens, ett större aktivitetsprogram, samt fler badgäster
kommer behovet av mer personal öka. Med 90 timmars öppethållande per vecka, innebär det ett
behov av tjänster motsvarande 24 heltidsanställda exkluderat gympersonal. Med denna
bemanning förutsätts att vissa delar i anläggningen bemannas av föreningen eller är avstängda
vissa tider.
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Nämnas bör att minst en person är roterande värd i framförallt omklädningsrum och bastur (risk för
bland annat värmeslag). I arbetsuppgifterna bör förutom värdskap finnas att hålla ordning, lättare
städning samt bevakning av varmpool och bastur. Tillsammans med god städning är ett bra
bemötande de viktigaste faktorerna för att generera återbesök till anläggningen.
Baserat på föreslagna öppettider och direktivet om badbevakning som ges i Svensk Standard SSEN 15288–2:2008 har antalet anställda uppskattats till: 24 heltidstjänster. Kostnaden för en
heltidstjänst på en badanläggning är i genomsnitt 30 000 kr per månad sedan tillkommer ob,
semestervikarie och fastighetspersonal etcetera, vilket medför en kostnad på 1 760 000 kr per år.
Detta motsvarar 10 400 000 kr per år i prognostiserad personalkostnad.
Beräkningen av personalkostnaden bör ses som en indikation, då många faktorer i detta skede av
projektet är osäkra. Det kan tillkomma ytterligare timanställda vid behov.

Underhållskostnad
Kostnaden för planerat underhåll är uppskattade till 1% av investeringskostnaden, vilket motsvarar
en årlig kostnad på 3 580 000 kr. Kostnaden skall ses som indikativ. Underhållskostnaden varierar
stort bland Sveriges badanläggningar, främst beroende på kommuners investeringsvilja i underhåll,
val av byggmaterial, val av städkemikalier etcetera.

Kapitalkostnad
Kostnader för byggnation har beräknats efter Region Gotlands uppskattade internränta på 1,5 %.
Beräkningen är en uppskattning som har tagit höjd på den längsta avskrivningsperioden utifrån
SKL:s

rekommendationer.

Detta

innebär

att

den

förväntade

kapitalkostnaden

enligt

annuitetsmetoden blir 15 miljoner kr per år under 30 år.

Totala kostnader
De totala kostnaderna består av driftkostnader, personalkostnader, underhållskostnader och
kapitalkostnader.
Kategori

Prognosticerad årlig kostnad (SEK)

Driftkostnad

5 400 000

Personalkostnad

10 400 000

Underhållskostnad

3 600 000

Kapitalkostnad

15 000 000

Totalt

34 400 000

Tabell 28. Totala kostnader
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14.2 Intäktsanalys
Ökade intäkter är beroende av många faktorer och är till stor del personberoende. Möjligheter till
omförhandling av hyresavtal och skicklighet vid avtalsförhandlingen, möjligheter till ökade intäkter
från verksamheten, skicklighet i marknadsföring och försäljning av varor, möjlighet till ökade
intäkter för skolbad med mera är faktorer som kan påverka intäkterna i mycket hög grad.
En modern badanläggning består idag generellt av fyra intäktsområden; bad, friskvård, servering
och övriga aktiviteter. I vissa fall driver kommunen samtliga delar, i andra fall läggs några eller alla
områden ut på entreprenad. Nedanstående siffror är en indikation över framtida intäkter.
Bad
Intäkterna i den nya anläggningen blir betydligt större än för de befintliga badhusen. Fler badgäster
från allmänheten innebär inte bara ökade entréintäkter utan också ökad försäljning i shop,
café/servering och gym. I tabellen nedan visar de prognostiserade intäkterna för badet baserat på
tidigare besöksprocent från Solbergabadet, likvärdiga anläggningars besöksfördelningar samt ett
tillägg av relax.
Kategori
Barn 0–9 år
Barn 10–17 år
(student/Pensionär)

Besöksfördelning

Antal
Genomsnittlig
besök
intäkt/besök
17%
23 800

Total intäkt
(år)
17
404 600

22%

30 800

65

2 002 000

Vuxen

20%

28 000

100

2 800 000

Skola och föreningsverksamhet

36%

50 400

19

1 000 000

5%

7 000

150

1 050 00

100%

140 000

Relax
Summa

7 256 600

Tabell 29. Prognos intäkter bad

Friskvård/gym
Kommer vi följa livsmedelsbranschens utveckling kommer gymkunden bli allt mindre priskänslig
och grunda sitt val på kvalitet, renommé och träningsupplevelse. Vidare stödjer den fortsatta
ökningen av Personlig Träning att kunden är villig att betala om denna upplever att de ger resultat,
valuta för pengarna. Gymkedjor i norden idag rapporteras höja sina priser på träningskort utan en
märkbar negativ påverkan från sina kunder.
Branschstandarden för ett hyresavtal är ca 3 500 kr per år och kvadratmeter. Den tilltänkta ytan för
gym är ca 700 kvm, vilket innebär en hyresintäkt på 2 450 000 kr per år.
Servering
Idag ser vi att lockpriser verkar avta något, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretag ser
konsumenten mer åt kvalitet, högt renommé och mat-upplevelse framför låga priser. Vidare sker
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en utveckling där företag tar ökat socialt ansvar via stödjandet av projekt kopplat till välgörenhet.
Ytterligare en aspekt är att ekologiskt val blir allt mer förekommande vilket blir ett dyrare alternativ
som samhället är medveten om. När en produkt är ekologisk förknippas denna som ett mer
hälsosamt val vilket då i många fall prioriteras av konsumenten där kvalitet går före pris.
När vi tittar på genomsnittet för försäljningen i landets badserveringar ligger snittet på tre till fyra kr
per besökare. Här beräknat med likvärdig uträkning för att ge en fingervisning, med rätt koncept
och servicegrad kan intäkten justeras uppåt. Intäkten till badanläggningens verksamhet blir då
serveringen i entré, badet och relaxen på ca 720 000 kr per år med en traditionell serveringsgrad.
Övriga intäkter
Övrig försäljning
I receptionen säljs varor till besökarna. Hur framgångsrikt detta blir beror på många olika faktorer,
till exempel personalens säljbenägenhet, utbud, konkurrens, skyltning och dylikt. Då de resulterar
i en nettointäkt finns kostnaderna med utan att synas i beräkningen.
Detta är oftast inte någon större affär för anläggningen men bidrar till att hålla en god servicenivå
för besökarna. I denna typ av anläggning prognostiseras att nettointäkten för försäljning i reception
blir 295 000 kr. (beräknat på 1,6 kr per besökare)
Sammanställning av intäktsprognos

Intäktsslag

Prognosticerad årlig intäkt (SEK)

Bad/relax

7 256 600

Gym

2 400 000

Servering

720 000

Övrig försäljning

290 000

Totalt

10 666 600

Tabell 30. Sammanställning intäktsprognos

14.3 Driftsnetto
Det prognostiserade driftsnettot är:
Kategori

Prognosticerat driftsnetto (år)

Kostnader

34 400 000

Intäkter

10 666 600

Driftsnetto

(-) 23 733 400

Tabell 31. Sammanställning prognos driftnetto
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14.4 Nettokostnad per regioninvånare
Nettokostnaden per regioninvånare och år är beräknat utifrån ett genomsnitt på 60 000 invånare.
Nettokostnaden per regioninvånare blir därmed 395 kr per år.
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15. REFERENSPROJEKT
Munktellbadet, Eskilstuna
Ägs av: Eskilstuna Kommun
Byggkostnad: 340 mkr i linje med uppskattad kostnad
Anläggningen: 50; metersbassäng, träningsbassänger och familjebad
Driftsnetto per år: - 23 mkr
Invigning: 2016
Process:
Oktober 2011 – Beslut att projektera ett nytt bad
•

Beslutsunderlag
o

Kostnad

o

Placering

o

Innehåll

Januari 2012 – Styrgrupp bildas med politiken och tjänstemän
Mars 2012 – Begäran av projektering
Mars 2013 – Ingår partneringavtal med NCC gällande framtagande av riktkostnad
Augusti 2013 – Projektstart beslutas
•

Upphandlingar

•

NCC blir ansvarig byggare

December 2013 – Avtal om totalentreprenad i partnering undertecknas med NCC
Mars 2014 – Byggstart
Maj 2016 – Invigning
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Badhuset Navet, Umeå
Drivs/ägs av: Umeå Kommun, Umeå Badhus AB (INAB)
Byggkostnad: 390 mkr uppskattad kostnad. Faktiskt kostnad 445 mkr (total med gym och p-platser)
Anläggning: 50; metersbassäng, motströmsbassäng och äventyrsbad
Driftnetto per år: - 20 mkr
Invigning: 2016
Process:
1995 - Första badutredningen genomförs av Umeå kommun.
2005 - Ny utredning genomförs, privatfinansiering av projektet föreslås.
•

Placering

•

Innehåll

•

Kostnad

2010 - Kommunstyrelsen tillbakavisar privatfinansiering, ny utredning av projektet.
•

Beslutsunderlag
o

Kostnad

o

Placering

o

Innehåll

2013 - Beslut av projektstart.
•

Upphandlingar

•

Projektnamn

•

Rekab Entreprenad blir totalentreprenör

•

Umeå Kommun, Umeå Badhus AB (INAB) ansvarig byggherre

Augusti 2013 - Byggstart
Augusti 2016 - Invigning
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16. AVSKALAT ALTERNATIV
Ytterligare ett alternativ som tar hänsyn till vissa delar i behovsanalysen och prioriterar de primära
delarna kommer här analyseras. Vid en eventuell minskning eller avskalning av delgivna
verksamheter i studien kommer ytan för själva investeringen minska, och därmed kostnaderna. När
eventuella verksamheter plockas bort kommer det kunna påverka kvarvarande verksamheter, som
annars hade kunnat ge positiva synergieffekter dem emellan. Med detta kommer även en eventuell
påverkan ske på gemensamma ytor i form av omklädningsrum, sittplatser, parkeringar etc. Viktigt
är att en verksamhet således inte ses isolerad enbart till sin verksamhets intäkter utan även till sin
helhet och del av en anläggning. Kostnader kan komma att minska om en verksamhet exkluderas,
så som personalkostnader etc. Det som bland annat går förlorat är försäljning mellan verksamheter
där personal säljer in varandras verksamheter, en form av gratis försäljning och dess synergier.
Personal som verkar mellan verksamheter för en optimering av bemanningen kan också ställa till i
planeringen om en verksamhet plockas bort. En minskad nyttjandegrad av anläggningen kan bli
resultatet av att delar tas bort.
Att bygga en anläggning utan spa kommer då kunna innebära en lägre serveringsnivå, då
resterande verksamheter inte har likvärdigt behov. Men att inte bygga ett spa för en kommande
anläggning i en region som Gotland med en åldrande befolkning kan innebära att möjligheten för
ökade intäkter begränsas. Exkludering av gym kommer innebära att synergieffekter mellan torra
och våta aktiviteter helt faller bort. Viktigt i detta fall är att det som projekteras och byggs kommer
förbli och därav kommer en anläggning placerad i detta område ej exempelvis kunna bygga till ett
gym i framtiden. Det som projekteras kommer förbli 40 år framåt, där beslutet måste tas idag om
vilka trender och behov som skall tillgodoses.
Minskning av våtutrymmen där en bassäng tas bort eller kombineras och slås samman, kan vara
ett alternativ för att möta en del av behovet. Viktigt i fortsatt arbete är att se till driften av
anläggningen och om valet hamnar på en extern aktör, se till vilka deras incitament till att vilja ta
på sig detta är. Hur påverkats attraktionskraften till viljan att driva en anläggning utan gym? Eller
ett spa utan hög nivå på service? Hur skapas synergieffekter och utökade kundgrupper om en
verksamhet tas bort? Kommer behoven tillgodoses för Regionen under anläggningens livstid?
Frågorna är många att reflektera kring i detta läge. Primärt är att se till att en verksamhet inte verkar
för sig själv i sin avskildhet utan att alla delar är en del av helheten.
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Förslag idag på avskalning i våta utrymmen är följande:
Ta bort hoppbassängen och istället ha en kombinerad hopp och motionsbassäng. Detta skulle
innebära mindre vattenyta. Detta ställer högre krav på verksamheterna att samverka och planera
sina aktiviteter. Vidare ställs det högre krav på vilka former av aktiviteter som sker samtidigt för att
skapa en god miljö i rummet både för kunder och personal. Vid tävlingar kommer det innebära viss
begränsning för anläggningen att ta emot intressenter som allmänheten eller annan
föreningsverksamhet som exempelvis kräver djup och höjd.
Minska antal multibad till endast en. Dock är dessa bassängytor något som vi ser väldigt attraktiva,
samt har mycket hög nyttjandegrad med hög flexibilitet genom sina rörliga mellanbottnar (höj och
sänkbara golv).
Vrida hoppbassängen och minska till färre banor är ytterligare ett alternativ. Här minskas
nyttjandegraden i form av användning för motionssim på 25 metersbanor, exempelvis om det pågår
tävlingar i den stora motionsbassängen.
Minska antal trampoliner/sviktar till två 1-meters sviktar och två 3 meters sviktar. Detta medför en
begränsning för simhopparna och deras möjlighet att arrangera tävlingar och utöka sin nuvarande
verksamhet. De kommer exempelvis inte komma upp till de nivåer föreningen önskar och tror att
potential finns bland nuvarande och potentiella medlemmar.
Att minska projektet med hoppfunktionen innebär att byggkostnaden minskar med 25–30 miljoner
kr. Årskostnaden kommer att minska med 4–5 miljoner kr per år (inklusive drift och personal).
Intäktsbortfallet är inte beräknat men kommer att påverkas.

17. BILAGA 1

Illustration över föreslagen exploateringsgrad och våningsantal

Idéskiss för det norra området av Visborg. Källa Visbyark AB

Tilltänkt infrastruktur för Visborgområdet. Källa: Fördjupningsdel Visborg strukturplan

18. BILAGA 2

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1246
22 september 2020

Anna Adler, Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Uppdrag till budgetberedningen 2020.
Framtida former för hantering och finansiering av subventioner i
enlighet med regelverket för trygghetsboende
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med
Socialförvaltningen utvärdera boendeformen trygghetsboende i syfte att
pröva dess effekter på bostadsmarknaden samt effekterna på det långsiktiga
behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. Utredningen ska även visa i
vilken omfattning de boende nyttjar tillhandahållna tjänster och faciliteter.
Resultatet ska presenteras till budgetberedningen våren 2021.
2. Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta om att anslå medel om
635 000 kr för år 2021.

Sammanfattning

Uppdrag till regionstyrelseförvaltningen till budgetberedningen 2020
”I uppdrag till budgetberedningen 2020 ges regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utreda framtida former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med
regelverket för trygghetsboende och återkomma med förslag.”
Bakgrund

Med begreppet trygghetsboende avses vanligen en boendeform där bostaden är
anpassad så att den boende kan bo kvar även med en funktionsnedsättning och där
äldre personers behov av social gemenskap och trygghet tillgodoses genom tillgång
till gemensamma lokaler såsom matsal, samlingsrum, hobbyrum samt där det under
del av dagen finns personal tillgänglig för råd och stöd. Trygghetsboenden
överbryggar glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med
heldygnsomsorg och kan innebära att behovet av särskilt boende kan skjutas upp.
Staten har inom ramen för ”Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna
och tillhandahålla bostäder för äldre personer” beslutat att investeringsstöd kan sökas
1 (4)

Region Gotland
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av den som uppför hyresbostäder speciellt avsedda för personer över 65 år. Det finns
bland annat krav på att byggnaderna ska innehålla ytor för gemensam samvaro.
För att förstärka förutsättningarna för uppkomsten av denna typ av boende för äldre
på Gotland, har regionfullmäktige 2017-06-19 (Rf §91) beslutat om att anta ett
regelverk för stöd till trygghetsboenden. Detta innebär att stöd kan ges till den som
erbjuder lägenheter för äldre vilka uppfyller kriterierna i regelverket. Det finns bl. a.
krav på minimiålder och folkbokföringsort för den boende samt krav på
gemensamma ytor och trygghetsskapande insatser såsom tillhandahållande av
boendevärd.
På Gotland har det hittills etablerats ett trygghetsboende sedan regelverket infördes,
detta boende är beläget på Artilleriet i Visby. De två bostadshusen omfattar ett 60-tal
lägenheter i hyresrättsform och inflyttades under 2019. Regionstyrelsen har beslutat
om utbetalning av stöd enligt regelverket vid ett tillfälle, det skedde under hösten
2019. Den subvention som beslutades om omfattade 635 000 kr, vilket utgjorde det
maximala belopp som var aktuellt för detta enskilda trygghetsboende. I nuläget finns
inga planer på ytterligare trygghetsboende på Gotland.
Regelverk kring biståndsbedömt trygghetsboende

Genom en lagändring finns sedan 2019 möjlighet att bedriva biståndsbedömt
trygghetsboende, vilket är en särskild boendeform för äldre människor som
kommunen får inrätta. Den formella grunden för bestämmelsen finns i
Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 5 kap 5§ 3 st ” Kommunen får även inrätta särskilda
boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.” Målgruppen är
äldre som framför allt behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig
service, men också har behov av att bryta oönskad isolering. I förarbetena till
lagändringen framgår det att ändringen syftar till att tydliggöra utrymmet för
kommunerna. Kommunerna ska kunna inrätta en särskild boendeform anpassad och
utformad för äldre som kanske egentligen främst behöver hemtjänst, men där den
äldre inte upplever att det är tryggt att bo kvar hemma. Den här boendeformen skulle
erbjuda den äldre till exempel gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och
umgänge. Det kan öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre.
Socialnämnden har inte tagit ställning till frågan om att etablera ett biståndsbedömt
trygghetsboende på Gotland.
Diskussion

I det tidigare arbetet med att ta fram ett regelverk för trygghetsboende på Gotland,
gjordes bedömningen att tillkomsten av fungerande och attraktiva trygghetsboenden
skulle kunna ha en positiv effekt när det gällde det långsiktiga behovet av vårdplatser
inom äldreomsorgen. På sikt bedömdes trygghetsboenden då kunna påverka
planeringen av nya vård- och omsorgsboenden på Gotland, så att behovet av
desamma minskar. Ett antagande som gjordes då var att med den förbättrade
tillgängligheten och den service som ett trygghetsboende erbjuder, skulle vissa
personer kunna fördröja sitt behov av att flytta till ett biståndsprövat särskilt boende.
Om detta antagande skulle visa sig vara riktigt, skulle det kunna innebära positiva
effekter för såväl den boende som för regionens kostnader för att anordna platser för
särskilt boende.
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Regionstyrelseförvaltningen välkomnar initiativet att utreda ansvaret för den framtida
hanteringen av trygghetsboenden inom regionens nämnder. Förvaltningen kan
identifiera ett antal olika ansvarsområden där Region Gotland har en roll att fylla:
1. Initiera och upprätthålla dialog med intresserade bostads-/vårdaktörer och
andra aktörer på marknaden när det handlar om trygghetsboenden.
2. Säkerställa att regelverket är aktuellt och vid behov tillse att det görs
nödvändiga ändringar och att dessa fastställs genom beslut i
regionfullmäktige.
3. Bidra med kunskapsunderlag kring regelverk för trygghetsboende, agera
sakkunnig internt och externt, behovsanalyser samt upprätthålla dialog med
bostadssökande och relevanta intressegrupper. Detta underlag utgör en viktig
del i lokalförsörjningsgruppens arbete.
4. Handlägga exploateringsfrågor, såsom samhällsplanering, markförsäljning
och genomförandefrågor när det gäller uppförande av trygghetsbostäder.
5. Handlägga ansökningar för trygghetsboenden från bostadsaktörer rörande
ekonomisk subvention i enlighet med gällande regelverk.
6. Budgetansvar.
Hittills har samtliga ansvarsområden åvilat regionstyrelseförvaltningens avdelning för
regional utveckling, vilken också har hanterat samtliga förekommande moment i
arbetet kring trygghetsboende, från tidig dialog till prövning av ansökan om
ekonomisk subvention samt utbetalning av densamma.
Förvaltningen menar att det finns fördelar med att fördela ansvaret för delar av
arbetsgifterna till annan nämnd/-er. Det är möjligen så att socialnämnden är bättre
lämpad att hantera frågor som kan sorteras in under punkterna 3, 5 och 6 ovan.
Särskilt intressant bör det vara att på ett strukturerat sätt utreda
samordningsmöjligheter och synergier mellan de tre olika boendeformerna –
a) behovsprövat särskilt boende,
b) biståndsbedömt trygghetsboende för äldre och
c) trygghetsboende med statligt investeringsstöd och kommunal subvention.
Likaså är det rimligt att socialnämnden handlägger ansökningar om subvention enligt
upprättat regelverk. Ansvaret för denna prövning kan med fördel samordnas med
budgetansvaret.
Däremot bör regionstyrelseförvaltningen fortsatt ha ansvar för att hantera frågor
kring samhällsplanering, markförsäljning och exploatering (punkt 4 ovan) när det
gäller trygghetsboenden. Denna del kan rimligen hanteras inom ramen för den
exploateringssamverkan som redan i dag finns etablerad och där såväl tekniska
nämnden som miljö- och byggnämnden ingår.
Det nuvarande enda trygghetsboendet på Gotland kommer, förutsatt att det
kvalificerar sig för subvention inom gällande regelverk, att generera ett budgetbehov
om ca 650 000 kr/år framöver. Finansieringen för kommande år från och med 2022,
får hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess.
Innan frågan om ansvarsfördelning diskuteras vidare finns det behov av att utvärdera
boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess effekter på bostadsmarknaden
samt effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen.
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Utredningen bör även visa i vilken omfattning de boende nyttjar tillhandahållna
tjänster och faciliteter och bör vidare ske i ett samarbete mellan
Regionstyrelseförvaltningen och Socialförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att ansvaret för hanteringen av
trygghetsboende med fördel kan delas mellan regionstyrelsen och socialnämnden,
utifrån nämndernas respektive ansvars- och kompetensområden. Socialnämnden bör
rimligen kunna hitta synergieffekter mellan administreringen av de olika
boendelösningar för äldre som nämnden hanterar redan idag. Utöver detta har
nämnden dessutom ett ansvar att bevaka behoven i samhället när det gäller
bostadsbehov och olika boendeformer för äldre. Likaså bör det finnas
samordningsfördelar ur ett hemtjänstperspektiv, bostadsanpassningsperspektiv och
andra hushållstjänster eller service som efterfrågas gemensamt av boende i ett
trygghetsboende.
Innan frågan kring ansvarsfördelning avgörs ser Regionstyrelseförvaltningen ett
behov av att utvärdera boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess effekter
på bostadsmarknaden samt effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom
äldreomsorgen. Utredningen bör även visa i vilken omfattning de boende nyttjar
tillhandahållna tjänster och faciliteter. Resultatet ska presenteras till
budgetberedningen 2021.

Beslutsunderlag

Rf § 91, 2017-06-19. Regelverk trygghetsboende
Blanketter för ansökan om stöd för trygghetsboende

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör
Skickas till

Socialnämnden
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REGION GOTLANDS REGELVERK FÖR STÖD TILL TRYGGHETSBOENDEN
Antaget av regionfullmäktige 2017-06-19, § 91.
Detta dokument innehåller definitioner, organisation, förmedling och regler för stöd
till trygghetsboende på Gotland.
Syfte
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social gemenskap, att delta i
gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög
boendekvalitet för de äldre. Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor som känner sig
oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. Boendeformen har indirekt
det förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska behovet av att flytta till ett vård- och
omsorgsboende.
Kriterier för trygghetsboende
Ett trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Enskild som önskar lägenhet i
trygghetsboende kan vända sig till den gemensamma portal eller gemensamma
bostadsförmedling* där alla fastighetsägares trygghetsbostäder ska finnas länkade. Därmed
garanteras att ansökningsförfarandet sker på lika villkor och är tillgängligt för alla som tillhör
målgruppen samt att fördelningen av lägenheterna sker på lika villkor för alla sökande.
Trygghetsboendet innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser, extern
service och anpassad fysisk utformning med gemensamhetslokal. Trygghetsboendet ska ha en
estetiskt tilltalande utformning och vara anpassat även till personer med
funktionsnedsättningar. Regionstyrelsen beslutar om finansiellt stöd och utbetalning för varje
enskilt objekt.
Vem kan söka trygghetsboende
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:
1. Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
2. Minst en person i hushållet som uppfyller ålderskravet ska vara folkbokförd på
Gotland.
Det är inte tillåtet med 2:a-handsuthyrning eller inneboende.
För de som uppfyller kraven på trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid.
Medicinska och sociala förturer kan beviljas*.
Ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att boendet
uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån den aktuella
situationen. Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om regionens finansiella
medverkan ska göras till regionstyrelseförvaltningen, varefter Regionstyrelsen beslutar om
medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska eftersträvas att geografiska delar av
Gotland och bostadsområden med störst behov i första hand ges stöd. Ansökan bör omfatta
beskrivning av fastigheten, närområdet, det sociala innehållet och externa serviceinsatser.

1 (3)

Författningssamling för Region Gotland
Region Gotlands regelverk för stöd till trygghetsboenden

Kriterier
1. Uppförande av byggnad för trygghetsboende
Stöd för trygghetsboende prövas endast för nybyggnation av trygghetsboende. Anpassning
eller ombyggnad av befintligt bostadshus kan inte ges stöd inom ramen för detta regelverk.
2. Förmedling av lägenheter
Region Gotland utreder för närvarande införandet av en gemensam portal eller gemensam
bostadsförmedling för hyresrättsbostäder. Om en sådan modell införs ska hyresvärden för
trygghetsboendet vara beredd att lämna ledigställda lägenheter till denna gemensamma
funktion.
3. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
- bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala kontakter,
möten och gemenskap,
- erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
- främja hälsa och fysiska aktiviteter,
- samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med
inriktning mot äldre- och/eller omsorgsverksamhet alternativt dokumenterad kunskap om
hälsa.
4. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I gemensamhetslokalen ska de
boende erbjudas att ta del av gemensamma måltider, gemensamma aktiviteter samt övrig
samvaro, hobby och rekreation.
5. Serviceinsatser
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid behov av
hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de som bor i vanliga
lägenheter.
6. Extern service
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i samverkan
med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis handla om fotvård, frisör,
friskvård eller restaurang.
7. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska i allt väsentligt uppfylla de krav som ställs upp i ” Förordning (SFS
2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer”.
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REGION GOTLANDS MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE

Så beräknas bidraget
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta som
motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Inkommen ansökan och utbetalning
Ansökan om utbetalning ska ha inkommit till regionen inom 3 månader efter att
trygghetsboendet tagits i bruk. Med detta avses tidpunkt då samtliga hyresgäster är inflyttade.
Utbetalningen år 1 sker inom 3 månader efter att ansökan inkommit. Följande år (år 2 och
framåt) söks bidrag 3 månader innan utbetalningsmånaden år 1 och utbetalning kan tidigast
ske under samma utbetalningsmånad som föregående år. Med utbetalningsmånad menas den
månad då bidraget utbetalades år 1.
Mottagaren av bidraget ska förbinda sig att under minst ett år från det att bidraget utbetalats:
• Använda bostäderna som bidraget avser för de ändamål som förutsattes när bidraget
beviljades
• Inte överlåta bidraget eller fastigheten till någon som avser att använda dem för annat
ändamål än det som förutsattes när bidraget beviljades.
Bifogade handlingar
Till ansökan om utbetalning ska följande handlingar bifogas:
• En handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns om 70 år för boende är uppfyllt.
• En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller ålderskravet, är
folkbokförd på Gotland.
• En handling som visar hur värd/värdinna personal ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Återkrav
Utbetalat bidrag kan återkrävas om
• Den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat
att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
• Bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
skäligen borde ha insett detta,
• Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller tagit
emot bidraget borde ha insett detta, eller
• Villkoren för bidraget i övrigt inte har följts.
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BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM KOMMUNAL SUBVENTION
FÖR ATT DRIVA TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för
trygghetsboenden beslutade av Region Gotland. Kriterierna finns beskrivna i ”Region
Gotlands regelverk för stöd till trygghetsboenden”.
Kontaktuppgifter
Fastighetsägare:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

Verksamhetens mål och inriktning

Beskrivning av fastighetens och bostadens standard
Fastighetens adress:
Antal lägenheter i trygghetsboendet:
Beskrivning av fastigheten, t ex tvättmöjligheter:

Beskrivning av bostaden:

Beskrivning av närmiljön
Kommunikationer:
Service:
Grönområden:
Annat:

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Beskrivning av värd/värdinnas uppgifter:

Beskrivning av gemensam lokal, t ex storlek, tillgång till kök,
handikapptoalett:

Beskrivning av hur gemensamma måltider planeras:

Beskrivning av externa serviceinsatser:

Subvention som söks för gemensam lokal
Summa (kr/år):

Subvention som söks för värd/värdinna
Summa (kr/år):

Ange från vilken tidpunkt verksamheten är i drift

Bilagor

Vi har tagit del av region Gotlands kriterier för trygghetsboende
Ort, datum, namnunderskrift

Namnförtydligande och titel
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ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FINANSIELLT BIDRAG
FÖR TRYGGHETSBOENDE
Blankett för ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende enligt
regionfullmäktiges beslut 2017-06-19, §91.

Datum

…………………………………

1. Uppgifter om fastighetsägaren (sökanden)
Fastighetsägare:
……………………………………………..…...
Fastighetsägarens adress ……………………………………………….…
Organisationsnummer
………………………………………………….
Telefon
………………………………………………….
E-post
………………………………………………….
Kontaktperson
………………………………………………….
Telefon kontaktperson
………………………………………………….
E-post kontaktperson
………………………………………………….
2. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning………………………..
Fastighetsadress……….……………………

Nybyggnadsår…………

3. Uppgifter för utbetalning av bidrag
Antal lägenheter i trygghetsboendet
…………………………..st
Värd/värdinna, sökt bidrag
…………………………..kr
Gemensamhetslokal, sökt bidrag
…………………………..kr
Plusgiro, bankgiro eller kontonr för utbetalning………….…………...
Referens som ska anges på utbetalning ……………………………..
4. Handlingar som ska bifogas ansökan
En handling som visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år är uppfyllt.
En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller
ålderskravet, är folkbokförd på Gotland
En handling som visar hur värd/värdinna ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Ort, datum och namnunderskrift

Namnförtydligande och titel

---------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

-----------------------------------------

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1323
1 september 2020

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Partistöd 2021
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen ska i början av januari 2021 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande.
 Till Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 478 862 kronor.
 Till Centerpartiet, 1 478 862 kronor.
 Till Feministiskt initiativ, 342 096 kronor.
 Till Kristdemokraterna, 342 096 kronor.
 Till Liberalerna, 413 144 kronor.
 Till Miljöpartiet de gröna, 484 192 kronor.
 Till Moderaterna, 981 527 kronor.
 Till Sverigedemokraterna, 626 287 kronor.
 Till Vänsterpartiet, 697 335 kronor.
2. Regionstyrelsen ska fördela 671 660 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationerna på Gotland.
3. Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.

Ärendet

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande.
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
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får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har den 17 februari 2020 antagit nya regler om partistöd och hur
det ska beräknas. Av dessa framgår att fullmäktige i november månad varje år, i
samband med budgetbeslut, ska besluta att utbetalning av hela partistödet inklusive
utbildningsbidrag ska ske i början av januari nästkommande år.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende
år 2019 har inkommit i tid. Sex av nio partier har redovisat via Region Gotlands etjänst och lämnat in samtliga efterfrågade handlingar, ett parti har redovisat på
blankett och lämnat in efterfrågade handlingar och två partier har redovisat på en
gammal och inaktuell blankett och har inte lämnat in övriga efterfrågade dokument.
Förslaget till fördelning av partistöd är en matematisk beräkning av stödbeloppens
storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska beredningen av
ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om stödens storlek ska
göras.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Partiernas kontaktpunkter
RSF/Stab för verkställighet
RSF/KFA för översyn
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1324
2 september 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Informationen mottages.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återrapportera uppdraget på
budgetberedningen i maj 2021 samt ta fram förslag till beslut för en ny styrmodell
till budgetavstämningen oktober 2021.

Sammanfattning

I direktivet till framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som
beslutades av RS i mars 2019 beslutades att koppling till Region Gotlands
koncernstyrning och övriga planer och program skulle ske. Bakgrunden var att
regionstyrelsen redan 2016 beslutat ge ledningskontoret i uppdrag att i samband med
revideringen av RUS se över den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer
och program samt koncernstyrningen i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.
Eftersom revideringen 2016 senare mynnade ut i framtagande av ny RUS har det här
uppdraget inte varit möjligt att påbörja förrän nu.
Region Gotlands styrmodell beslutades av regionfullmäktige i juni 2016 och arbetet
bedrevs bland annat utifrån följande principer:
Utgå från Vision 2025.
 Skilj på det externa och det interna uppdraget.
 Arbete med det externa uppdraget utifrån regionens bidrag till
samhällsutveckling.
 Arbete med det interna uppdraget utifrån nämndernas och förvaltningarnas
uppdrag att bedriva en effektiv verksamhet.
 Ha fokus på förståelsen längst ut i organisationen
Under arbetet både med att ta fram en ny RUS och nya mål i styrkortet för perioden
2020-2023, har det på olika sätt även framkommit önskemål om att förtydliga
styrningen. Det upplevs som att det finns för många och ibland motverkande
styrsignaler. Region Gotlands styrsystem består både av flera olika dokument i form
av planer och program innehållande ambitioner och målsättningar men också ett
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koncernstyrkort med övergripande mål för verksamheterna. Till detta kopplas också
resurssättning i form av årliga budgetbeslut där den politiska ambitionen och
viljeinriktning uttrycks.
Bedömning

Ända sedan Region Gotlands styrmodell beslutades i juni 2016 har det funnits en
förståelse och acceptans för att modellen behöver anpassas när den regionala
utvecklingsstrategin är klar. I styrmodellen ingår begreppen vision, perspektiv,
målområden, mål, indikatorer, verksamhetsplaner. Samtliga dessa begrepp kommer
att vara föremål för översyn i syfte att tydliggöra kopplingen mellan Region Gotlands
interna styrning och de långsiktiga övergripande målsättningarna om utveckling av
det gotländska samhället som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin med
tillhörande program för samhandling.
Inriktningen för arbetet är att Region Gotlands koncernstyrkort i första hand ska
styra Region Gotlands egna verksamheter. För att beslutade mål också ska åtföljas av
tillhörande handling och möjlighet till uppföljning är det viktigt att det finns en tydlig
röd tråd från prioriterade mål till verksamhetsplanering och medarbetarkontrakt.
Tanken är att styrmodellen ska beslutas av regionfullmäktige i slutet av år 2021 för att
finnas färdig när arbetet med nya mål ska inledas i början av nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Styr- och planeringsförutsättningar 2021-2023
Detta dokument utgör en del av planeringsunderlaget för upprättande av Strategisk plan och
budget 2021-2023. Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ekonomiska prognoser, befolkningsprognosen och antaganden en bedömning av förutsättningarna och hur regionens ekonomi bedöms utvecklas under planperioden.

1

Ekonomiska förutsättningar

1.1

Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringen bedömer att både BNP och sysselsättning i Sverige faller i år. Arbetslösheten fortsätter att öka även 2021. En snabb återhämtning för BNP och arbetsmarknad antas ske 20212023 men lågkonjunkturen dröjer kvar till 2023.
Det finansiella sparandet i offentliga sektorn beräknas i år visa ett stort underskott. Detta negativa sparande ligger i huvudsak i staten (–5,1 procent av BNP). Trots de betydande förslag som
presenteras i budgetpropositionen, vilka höjer de offentliga utgifterna och sänker inkomsterna
2021, minskar sparandeunderskottet nästa år. Samma utveckling antas åren 2022–23 och den
offentliga skuldkvoten sjunker därför årligen i regeringens beräkningar. I hög grad följer denna
kalkylerade utveckling på den starka ekonomiska återhämtning som antas, med ihållande hög
tillväxt för BNP och sysselsättning samt gradvis sjunkande arbetslöshet.
Regeringen beskriver utvecklingen i den globala och svenska ekonomin som fortsatt mycket
osäker.
2019

2020

2021

2022

2023

1,2 (1,2)

–4,9 (–4,2)

4,0 (3,3)

3,8 (3,4)

2,9 (3,3)

–0,3 (–0,3)

–4,3 (–2,4)

3,0 (1,5)

1,8 (1,1)

1,6 (2,1)

Arbetslöshet 2

6,8 (6,8)

9,0 (9,0)

9,5 (9,0)

8,1 (8,4)

7,1 (7,0)

BNP-gap 3

0,7 (0,8)

–5,9 (–5,2)

–3,8 (–3,6)

–1,8 (–1,9)

–0,6 (–0,4)

Timlöner 4

2,6 (2,6)

1,8 (2,2)

2,2 (2,4)

2,5 (2,6)

2,8 (2,8)

KPIF, årsgenomsnitt

1,7 (1,7)

0,3 (0,5)

1,2 (1,5)

1,4 (1,6)

1,7 (1,8)

46,5 (46,5)

47,3 (47,3)

47,6 (47,5)

48,0 (48,1)

48,5 (48,7)

0,3 (0,4)

–5,5 (–3,8)

–3,5 (–1,4)

–1,6 (0,1)

0,3 (1,5)

35,2 (35,1)

42,6 (39,9)

42,3 (38,3)

41,4 (36,2)

39,5 (32,4)

BNP 1
Arbetade timmar1

Prisbasbelopp, tkr
Finansiellt sparande i off. sektor 5
Konsoliderad bruttoskuld5

Tabell 1: Sammanfattningstabell över regeringens beräkningar i budgetpropositionen. Inom parentes anges motsvarande värden från vårpropositionen. Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2019–2023. Källa: Budgetpropositionen 2021
och 2020 års ekonomiska vårproposition.
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I jämförelse med regeringens prognos i vårpropositionen så räknar regeringen nu med en högre
tillväxt för BNP och sysselsättning 2021. Anledningen är att nedgången i ekonomin 2020 blir
större än vad som tidigare beräknades. Andelen arbetslösa har reviderats upp för 2021 men reviderats ned för 2022. Generellt är ökningstakten för löner och konsumentpriser nedreviderad,
såväl i år som åren därefter.

1
2
3
4
5

Kalenderkorrigerade.
Procent av arbetskraften.
Procent av potentiell BNP.
Konjunkturlönestatistiken.
Procentandel av BNP.
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Skatteunderlagets utveckling

I regeringens skatteunderlagsprognos ökar skatteunderlaget med 15,5 procent på fem år. Det är
något mer än SKR:s prognos från augusti. Skillnaderna mellan åren 2020-2022 är förhållandevis
stora och beror på att regeringen beaktat en rad förslag som presenterats efter SKR:s augustiprognos och som påverkar det kommunala skatteunderlaget. Ungefär hälften av den stora differensen 2021 mellan SKR:s prognos och regeringens beror på att regeringen utgår från en större
ökning av lönesumman. Skillnaderna ska också ses i ljuset av den stora prognososäkerhet som
för närvarande råder.
Regeringen, sept
SKR, aug
ESV, juni
SKR, april
Regeringen, april

2019

2020

2021

2022

2023

2019-2023

2,9
2,8
1,7
2,2
2,0

2,0
2,4
1,2
0,9
1,8

2,2
1,3
2,0
3,5
3,9

3,6
3,9
4,5
3,7
3,5

3,9
4,0
3,7
3,8
4,5

15,5
15,2
13,8
14,8
15,7

Tabell 2: Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring. Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKR

SKR:s augustiprognos baseras på det preliminära beskattningsutfallet från 4 augusti. SKR räknar
i sin augustiprognos med en väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 jämfört med
sin aprilprognos. För 2019 beror det bland annat på att avsättningar till periodiseringsfonder för
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag blir betydligt mindre än vad som beräknades
i våras. SKR betonar att prognosen är mer osäker än normalt och vissa svårbedömda variabler
som till exempel löneutvecklingen bygger på antaganden.
Skatteunderlagets tillväxt och bidrag från vissa komponenter i SKR:s prognos från augusti
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Källa: SKR, Skatteverket.

För 2020 kan ses en kraftig minskning av arbetade timmar. Det motverkas av permitteringslönerna men innebär ändå att lönesumman nästan inte ökar alls. Att skatteunderlaget ändå stannar
en bit över två procent beror på beskattningsbara sociala ersättningar framför allt arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring. SKR räknar med att konjunkturåterhämningen börjar i
höst och att antalet arbetade timmar börjar återhämtas. Skatteunderlagstillväxten 2021 blir i
SKR:s prognos lika låg som finanskrisens värsta år. År 2022 och 2023 bygger på ett scenario där
vägen mot konjunkturell balans inleds och konjunkturåterhämningen blir kraftig med stark
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sysselsättningstillväxt, löneökningar och ett skatteunderlag som med växer i historiskt genomsnittlig takt.
1.3

Förslag enligt budgetproposition 2021 som berör kommuner och regioner

(sammanställning gjord av SKR)

Ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och regioner för 2021
och 5 miljarder kronor för 2022. Tillsammans med tidigare ändringsbudgetar är det en ökning
med 22,5 miljarder kronor för 2021 och med 17,5 miljarder kronor för 2022 jämfört med budgetproposition 2020. För 2023 aviseras däremot ingen ökning.
I bilden nedan från SKR åskådliggörs att de tillfälliga statsbidragen är betydande och trappas av.

Arbetsgivaravgifter för unga 19–23 år sänks med 11,69 procent från april 2021 till mars 2023.
Förändringar i riktade statsbidrag enligt nedan:
•
•
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•

•
•
•
•

Riktat permanent statsbidrag på 4 miljarder kronor för äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande.
Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökas med 1,7 miljarder kronor 2021. Får användas till
redan anställd personal och första linjens chefer. Från 2021 minskas statsbidraget till 510
mnkr och 2023 minskas det till 210 mnkr.
Återhämtningsbonus förbättra arbetsvillkor för anställda inom hälso- och sjukvård samt
äldreomsorg, 300 mnkr 2021. För äldreomsorgen 650 mnkr 2022 och 2023. För hälso- och
sjukvård 350 mnkr från 2022 och framåt.
Investeringsstöd för äldrebostäder på 500 mnkr fortsätter till och med 2023
Språkträning för anställda i äldreomsorgen 31 mnkr 2021-2022.
Höjning schablonersättning personlig assistans med 3,5 procent
Subvention av familjehemsplaceringar; 250 mnkr 2021 och 2022 samt 200 mnkr 2023
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Ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen –
statsbidrag på 1 miljarder kronor gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom satsningen
på lärarassistenter avslutas.
Ytterligare 100 mnkr för att stärka barns språkutveckling från 2021.
Lovskola och läxhjälp tillförs ytterligare 170 mnkr 2021. För 2022-2023 tillförs 100 mnkr.
Karriärsteg för lärare blir ett samlat statsbidrag som ersätter tre statsbidrag men inga nya medel.
Möjlighet för fler att omskola sig till lärare: 47 mnkr 2021 och 70 mnkr 2022-2023.
Vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare 22 mnkr 2021-2024.
Yrkeslärarutbildningen byggs ut, 17 mnkr 2021.
Nationellt professionsprogram för lärare och rektorer tillförs ytterligare 42 mnkr 2021, 102
mnkr 2022 och 181 mnkr 2023.
Förskolan föreslås få ett samlat statsbidrag istället för de som finns idag.
Främja elevers läsförmåga, 25 mnkr 2021-2023.
Yrkesvux utökas med 1 013 mnkr 2021 och 1 313 mnkr 2022. För 2023 ingen extra utökning.
Lärcentrum förstärks med 40 mnkr 2021 och 2022. För 2023 är tillskottet 35 mnkr.

Sammantaget satsas ca 800 mnkr mer på skolan 2021 än tidigare aviserat men för 2022 och
2023 är det en minskad satsning med 300 respektive 400 mnkr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Omställning och återstart inom kulturområdet 1 miljard kronor 2021
Utvecklingsbidraget till kommunala kulturskolan ökas med 100 mnkr under 2021-2023.
Skapande skola ökat anslag med 25 mnkr årligen 2021-2023
Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier; 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 2023
Kultursamverkansmodellen tillförs 300 mnkr 2021. Från 2022 och framåt tillförs 150 mnkr
Vägunderhåll med fokus på det finmaskiga vägnätet; 500 mnkr 2021, ökas med 500 mnkr
2022 och 2023
Kollektivtrafik 2 miljarder kronor under 2021 som ersättning för minskade biljettintäkter på
grund av pandemin. Fördelas baserat på biljettintäkternas storlek i respektive region.
Bredbandsutbyggnad ökas med 1,4 miljarder kronor 2021. För 2022 och 2023 är ökningen
500 respektive 100 miljoner.
Elektrifiering och laddinfrastruktur för tunga fordon; anslaget ökas med 500 mnkr 2021 och
550 mnkr 2022.
Skydd mot olyckor 45 mnkr från och med 2021
Sanering och återställning av förorenade områden, anslaget ökas med 350 mnkr 2021 och
200 mnkr 2022.
Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande ökas med 1,1 miljarder
kronor 2022 och 1,9 miljarder kronor 2023.
Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus, anslaget ökas med 900 mnkr 2021
och 2,4 miljarder kronor 2022 och 1 miljard kronor 2023. Omfattar inte verksamhetslokaler.
Klimatklivet förlängs till 2026 och satsningen på energi- och klimatrådgivare förlängs till
2023.
Anslaget för gröna och trygga samhällen ökas med 150 mnkr 2021 och 200 mnkr 2022 och
upphör sedan 2023.
Stöd till solceller för kommuner och företag förlängs till 2021.
Beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet, 29 mnkr från 2021.
Testning och smittspårning covid-19 anslag 2 miljarder kronor 2021.
Stärkt förlossningsvård 500 mnkr 2021-2022.
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För att klara den uppskjutna vården och covid-19 relaterade vården satsas 4 miljarder kronor
2021 och lika mycket 2022.
Vidareutvecklad kömiljard fortsätter 2021 med 3 miljarder kronor, av dessa avser 380 mnkr
för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Nära vård för att stärka primärvården satsas ytterligare 300 mnkr 2021 och 2022.
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården fortsätter 2021
med anslag 3 miljarder kronor och 2022 sänks anslaget med 2 miljarder.
Vidareutbildning till specialistsjuksköterska; satsningen fortsätter 2021 med 500 mnkr.
Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, 100 mnkr 2021
Förstärkt ambulansvård, 100 mnkr från 2021 och framåt.
Stärka cancervården, ytterligare 100 mnkr från och med 2021.
Bidraget till psykiatrin ökas med 1 178 mnkr från 2021. Från 2023 minskas det med 721
mnkr.
Privata utförare ersättningen på 210 mnkr fortsätter även 2021 och 2022.
Förstärkt civilförsvar avseende hälso- och sjukvård; 450 mnkr 2021, 593 mnkr 202,
1 093 mnkr 2023.

Då dessa är riktade statsbidrag är det varje nämnds ansvar att informera sig om hur dessa medel
tilldelas och vilka villkor som gäller. Som bilaga finns SKR:s lista på statsbidrag till kommuner
och regioner.
2019

2018

2017

2016

2015

84

73

69

41

29

190

177

174

168

152

Migrationsverket

60

82

164

193

64

Arbetsförmedlingen

25

34

27

19

19

Övriga myndigheter

170

153

98

98

95

Summa

529

519

532

519

359

Skolverket
Socialstyrelsen

Tabell 3: Statsbidrag utanför det generella, mnkr

1.4

Disponering av resultatutjämningsreserven

Region Gotland har vid två tillfällen avsatt medel till resultatutjämningsreserv, 2013 och 2017.
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Enligt regionens riktlinjer är det möjligt att använda reserven om utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. En annan förutsättning är att medlen från RUR
ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

SKR:s nuvarande prognos visar att utvecklingen 2020 – 2021 i dagsläget ser ut att understiga
snittökningen.
Snitt 10 år
Årlig ökning
Differens

2020

2021

2022

2023

4,0
2,9
-1,2

4,0
1,3
-2,7

3,7
3,9
0,2

3,7
4,0
0,2

Tabell 4: Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Förändring i procent per
år. Källa: Skatteverket och SKR.
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Region Gotlands skatteintäkter och generella bidrag 2020-2023

I tabellen nedan redovisas skatteintäkter och generella bidrag 2020-2023 för Region Gotland
(enligt prognos i augusti 2020 samt enligt av regeringen aviserade extra generella statsbidrag
7 september)
2020

2021

2022

2023

4 039

4 045

4 200

4 364

-15

-15

-15

3 985

4 030

4 185

4 349

Inkomstutjämning

769

784

815

847

Kostnadsutjämning

Egna skatteintäkter (33,60 procent)
Befolkningsutveckling
Slutavräkning
Summa

-54

Bidrag
Kommun

-164

-154

-155

-156

Strukturbidrag

78

79

80

80

Införandebidrag

16

0

0

0

118

40

20

0

61

131

121

105

878

880

881

876

Inkomstutjämning

372

377

392

408

Kostnadsutjämning

141

147

152

157

Strukturbidrag

85

86

86

87

Extra statsbidrag aviserat 2020

60

17

8

0

Reglering

-14

20

17

10

Summa

644

647

655

662

10

0

0

0

Extra statsbidrag aviserat 2020
Reglering
Summa

Region

Särskilt bidrag flyktingmottagande
LSS
Fastighetsavgift
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Totalt

5

4

4

4

160

177

177

177

5 682

5 738

5 902

6 068
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Plankalkyl för Region Gotland 2021-2023

I plankalkylen har planen för 2021-2023 skatteintäkter och generella statsbidrag reviderats baserat på senaste skatteprognos från SKR i augusti 2020 och de tillfälliga tillskott av generella
statsbidrag 2021-2022 som regeringen aviserat i budgetproposition för 2021. Finansförvaltningen har också justerats utifrån nya förutsättningar om pensioner, finansiella intäkter och
kostnader. Det finansiella målet är 1 procent av nettokostnaderna 2021 och 2 procent 2022 och
2023. Det innebär att det finns ett utrymme på 80 mnkr för permanenta utökningar under förutsättning att effektiviseringen genomförs enligt plan.
Beslutad verksamhetsbudget är oförändrad enligt beslut i regionfullmäktige i november 2019
förutom 2023 då justering med 75 mnkr för resursfördelningsmodellen är inlagd som prognos.

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar

Plan
2021 6

Reviderad
plan 2021

Reviderad
plan 2022

Simulering
2023

-5 374

-5 337

-5 579

-5 772

-5 380

-5 380

-5 455

-5 530

därav
nämnderna
kapitalkostnader

245

245

245

245

-106

-69

-103

-88

-33

-33

-66

-99

-100

-100

-200

-300

-245

-245

-245

-245

-5 619

-5 582

-5 824

-6 017

3 Skatteintäkter

4 138

4 030

4 185

4 349

4 Bidragsinkomster

1 568

1 708

1 717

1 719

kommun

786

880

881

876

landsting

618

647

655

662

Övriga statsbidrag

164

181

181

181

finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

därav

5 Finansiella poster
Finansiella intäkter

5

15

15

15

Finansiella kostnader

-56

-34

-36

-48

6 Besparing/effektivisering

70

70

140

140

106

207

197

158
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7 Årets resultat (förändring av eget kapital)

Tabell 5: Plankalkyl 2020-2023 reviderad med skatteprognos augusti 2020 och aviserade generella statsbidrag september
2020 samt uppdatering av finansförvaltningens poster för pension, finansiella intäkter och kostnader, preliminärt inför budgetavstämning i oktober 2020 (mnkr)

6

Beslutad av regionfullmäktige november 2019
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1.7

Beredningsunderlag

Befolkning, skatteintäkter och tillväxt

Skatteintäkter och generella statsbidrag påverkas i hög grad av antalet kommuninvånare. Om
det gäller ett större antal personer där åldrarna varierar är det rimligt att anta att intäktsförändringen per person är densamma som genomsnittet av skatteintäkter och statsbidrag per invånare
det vill säga cirka 90 tkr per invånare för Gotland. Enligt Statistiska centralbyrån ökade antalet
invånare på Gotland med 437 personer 2019. Således påverkan på skatteintäkterna med cirka 39
mnkr. I skatteunderlagsprognoserna förutsätts normalt att befolkningen förändras som för riket
i genomsnitt.
I hela Sverige beräknas det år 2030 finnas drygt 11 miljoner invånare. Det är en ökning med 767
000 eller 7,4 procent från 2019. Motsvarande siffror för Gotland är 64 800 invånare år 2030 vilket ger en ökning med 5 100 personer eller 8,6 procent från 2019. Den utvecklingstakten ligger
inte riktigt i nivå med den befolkningsutveckling som eftersträvas för Gotland enligt Vision
2025 för Gotland då målet är att Gotland ska ha 65 000 invånare år 2025.
I visionen finns också ett mål att öka bruttoregionalprodukten (BRP) per invånare till det genomsnittliga värdet för riket, 475 tkr/invånare (2018). BRP per invånare för Gotland uppgick år
2018 till ca 84 procent av genomsnittet för riket, vilket är två procentenheter lägre än föregående år. Gotland ligger på 12:e plats bland länen med 398 tkr/invånare och Stockholm ligger
högst med 647 tkr/invånare. Tre län ligger över det genomsnittliga värdet; Stockholm, Norrbotten och Västra Götaland. Då BRP kan sägas vara ett mått på utvecklingen av förädlingsvärdet
för varor och tjänster i regionen och till största delen beror på personalkostnadernas utveckling
är det rimligt anta att BRP per invånare för Gotland ökar i ungefär samma takt som skattekraften.
År 2019 uppgick skattekraften för Gotland till cirka 87 procent av medelskattekraften för riket,
samma som föregående år. 90 (av 290) kommuner har lägre skattekraft än Gotland. Skattekraften för Gotland uppgår till 191 tkr. I riket varierar skattekraften mellan 164 tkr och 395 tkr. Medelskattekraften för riket uppgår till 221 tkr.
Skatteintäkten är alltså beroende på antal invånare, skattekraft och BRP per invånare samt skattesatsen. Påverkan på någon av dessa faktorer ökar eller minskar skatteintäkten. Störst påverkan
har antal invånare och skattesats.
1.8

Utdebitering

Utdebiteringen för Region Gotland uppgår för år 2020 till 33,60 procent (= procent av skatteunderlaget). Den totala kommunala/regionala utdebiteringen 2020 varierar mellan kommunerna
inom intervallet 29,18 – 35,15 procent (inklusive landstingsskatt).
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År 2020 har 121 (av 290) kommuner högre total utdebitering än Gotland och tre har samma.
Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i Sverige 2020 är 32,28 procent (0,09 procentenheter högre än 2019). Utdebiteringen för Region Gotland är således 1,32 procentenheter högre
än genomsnittet för riket. Om utdebiteringen på Gotland höjs med 1,00 procentenhet innebär
detta ökade skatteintäkter med cirka 100 mnkr.
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2

Utgångsläge för Region Gotland

2.1

Ekonomiskt läge

Beredningsunderlag

Det ekonomiska läget framåt är mycket osäkert, både för Region Gotland och för samhället i
stort. Året har präglats av stora tillfälliga intäkter och kostnader. Nämnderna har totalt sett inte
en verksamhet som ryms inom budget men eftersom pandemin medfört en omställning till i
många fall en helt annan typ av verksamhet än den som planerades i början av året, är det svårt
att förutse hur utvecklingen kommer att bli.
En stabil ekonomi innebär att den ordinarie verksamheten ryms inom det utrymme som utgörs
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under året har flera nya statsbidrag aviserats och i
samband med budgetpropositionen presenterade regeringen stora tillskott till välfärden både i
form av generella och riktade statsbidrag. Dessa tillskott ger regionen mycket bättre ekonomiska
förutsättningar framåt men är lite för kortsiktiga. SKR har i flera år påpekat att de riktade statsbidragen är för detaljerade och kortsiktiga och inte medför stabila planeringsförutsättningar för
kommuner och regioner. På senare tid har också statens generella bidrag utvecklats till tidsbegränsade satsningar. Speciellt problematiskt är de riktade statsbidrag som ger ökade permanenta
kostnader för verksamheten. Mellan 2012 och 2018 ökade de riktade statsbidragen till Region
Gotland med 61,5 procent medan de generella bidragen ökade 25,6 procent. Verksamhet som
finansieras av riktade statsbidrag behöver planeras noga så att den har fortsatt finansiering eller
kan avvecklas om dessa bidrag upphör.
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 om ett treårigt effektiviseringsprogram som omfattar totalt 200 mnkr. 2020 har effektiviseringar på motsvarande 60 mnkr beslutats och för
2021 och 2022 ligger effektiviseringar på 70 mnkr årligen inlagt i resultatplanen. Den långsiktiga
målbilden och effekten av programmet är att Region Gotland bedriver en verksamhet med god
kvalitet och stabil ekonomi. Det finns en buffert för oförutsedda händelser. Region Gotland arbetar proaktivt för att anpassa verksamheten till förändringar i form av demografisk utveckling,
kompetensförsörjningsutmaningar samt samhällsekonomisk utveckling. Programmet är det
sammanhållande navet men är helt beroende av att beslut fattas och direkta arbetet görs i den
organisation där ansvaret ligger för respektive uppdrag och del.
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Under 2019 gjordes ett antal utredningar och bedömningar av de kommande årens ekonomiska
förutsättningar. Det fanns då tydliga tecken på en försvagad svensk konjunktur. Den pågående
pandemin har omkullkastat en del av dessa slutsatser och det är mycket svårt att förutsäga hur
den svenska ekonomin kommer att utvecklas framåt. De underliggande utmaningarna med
kompetensförsörjning och demografi kvarstår dock.
I samband med regionfullmäktige i november 2018 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att ge förslag på hur arbetet med att anpassa regionens utbud och verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för perioden 2020-2022 skulle genomföras. Förslaget skulle grunda sig
på analys av nuvarande besparingsprogram, analys av kostnaderna i verksamheten utifrån SKR
och långtidsprognos som PWC gjort. Nedan kommenteras kort den finansiella långtidsanalys
som PWC genomförde. Analysen är fortfarande aktuell och slutsatserna viktiga att beakta
framåt.
2.1.1

Finansiell långtidsanalys PWC

Uppdraget till PWC var att utifrån den befolkningsprognos regionen tog fram våren 2018 titta
på verksamhetens behov och finansiella förutsättningar framåt. Fokus för analysen är de inve-
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steringsbehov som skapas av de demografiska förändringarna. Modellen utgår från befolkningen, vilken service som efterfrågas och hur detta påverkar drift- och investeringskostnader
samt vilka intäkter som genereras. Utifrån det syns påverkan på resultaträkning, balansräkning
och finansiering.
Region Gotlands demografiska utveckling fram till 2027 visar på en ökning av befolkningen i
åldrarna 0-20 år samt 65 år och äldre. Detta genererar ökade behov av platser inom förskola,
grundskola, gymnasieskola samt äldreboenden. Totalt är behovet av platser över 1 000 stycken,
där de flesta (knappt 600 stycken) är i grundskolan. Även behovet av hälso- och sjukvård förväntas öka, framförallt med fler äldre, även om det är svårt att beräkna eventuell ökning av
vårdplatser.
De investeringar som behöver göras under perioden beräknas inte kunna finansieras inom det
egna utrymmet, som utgörs av resultatet och årets avskrivningar. Då förutsätts ändå att resultatet uppgår till 2 procent av nettokostnaden. Finansieringsbehovet kan lösas genom en kombination av ökning av låneskulden, försäljning av tillgångar, höjning av resultatmålet genom effektivisering samt omprioritering/minskning av investeringar.
En framskrivning av verksamheternas kostnader är gjord utifrån demografisk framskrivning. I
beräkningen finns ett antagande om ett konstant utnyttjandemönster i form av andel som nyttjar verksamheten samt kostnad per person i åldersgruppen. Detta antagande kan ifrågasättas då
nyttjandet kan förändras på grund av tex politiska reformer och ambitionshöjningar, både kommunala och statliga. Med antagandet ser man att kostnadsutvecklingen i regionen fram till 2027
är 11,6 procent utifrån 2017 års kostnader. Kostnadstrycket är olika för de olika verksamheterna. Störst är det på äldreomsorgen.
Givet de beräkningar som PWC gjort framåt så kan man se att nettokostnaderna kommer att
öka mer än intäkterna. Kostnadsökningarna baseras på demografi, pris och löner, avskrivningar
och pensioner. Inga ambitionsförändringar finns med. Det underliggande demografiska trycket
är i genomsnitt 1,1 procent per år. Kostnaderna kommer att öka från 100 till 155,9 procent medan intäkterna ökar från 100 till 139,6 procent fram till 2027. För att hantera gapet kan skatten
höjas, behovet skulle i så fall vara 5,83 kr fram till 2027. En årlig effektivisering på 1,13 procent
skulle också skapa balans. Man kan också tänka sig en kombination av dessa.
2.2

Planeringsprocess inför budgetberedning oktober 2020
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Budgetprocessen har under året inte sett ut som den brukar göra. Med anledning av ändrade
förutsättningar och den stora osäkerhet som covid-19 pandemin medfört, beslutades att skjuta
fram budgetprocessen till hösten. I efterhand kan konstateras att det var ett riktigt beslut då det
framkommit nya fakta under hela året som har en väsentlig påverkan på de ekonomiska och
verksamhetsmässiga förutsättningarna. Det finns dock nackdelar med en senarelagd budgetprocess som exempelvis att tiden för förankring och möjlighet för nämnderna att planera för kommande år minskar.
Innan pandemin bröt ut genomfördes en omvärldsdag som alltid är starten på planeringsprocessen. På omvärldsdagen ges olika aktuella inspel, det kan vara trender eller mer särskilda förutsättningar för regionen. Temat på omvärldsdagen i januari var tillit. Ett av målen i styrkortet är
att Region Gotland ska präglas av en tillitsbaserad kultur. Diskussion om mänsklig motivation,
tillitens plats och betydelse i samhället och vårt eget styrsystem stod i fokus. Under året har
uppföljande tillfällen hållits där begreppet tillit diskuterats.
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I mars hölls ett koncernmöte där de ekonomiska förutsättningarna och de demografiska förändringarna redovisades. Man kan konstatera att mycket förändrats sedan det mötet men de demografiska utmaningarna är desamma. Dialogmötena som följer efter detta koncernmöte ställdes in
med anledning av att budgetprocessen flyttades fram. De mötena genomfördes i augusti. Vid
dialogmötena får nämnderna och regionledningen en möjlighet att ha en djupare diskussion om
nämndens och förvaltningens förutsättningar framåt. Budgetberedningen genomförs i oktober
och regionfullmäktige beslutar om budgeten i november.

3 Kostnads- och intäktsutveckling samt delårsrapport 2 2020
I samband med delårsrapport 1 fick nämnderna i uppdrag att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget. Extraordinära kostnader
samt uteblivna intäkter för att hantera pågående pandemi hanteras i särskild ordning och ska redovisas separat. Nämnderna fick också i uppdrag att analysera nettokostnadsutvecklingen och
vidta åtgärder som gör att budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
I nedanstående tabell jämförs den prognostiserade avvikelsen efter delår 2, efter delår 1 samt
aprilrapporten. Som synes är avvikelsen kraftigt förbättrad. Det beror bland annat på att tilläggsanslag på ytterligare 32 mnkr beviljats, att kompensationen för sjuklönekostnaderna nu ingår i
nämndernas prognoser samt att stora statsbidrag tillfallit verksamheterna under året. Samtliga
nämnder poängterade i delårsrapport 1 att prognosen var mycket osäker.

Rev. budget
2020

Helårsprognos
delår 2

Avvikelse

Avvikelse
delår 1

Avvikelse
april

Bokslut
2019

471

463

8

-8

-4

12

30
386

29
376

1
10

0
-5

1
-2

2
12

55

58

-3

-3

-3

-2

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

166
26

187
28

-21
-2

-56
-4

-65
-4

1
-3

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 226

1 213

13

7

7

-12

313

318

-5

-13

-8

-6

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 412
1 754

1 412
1 768

0
-14

-25
-95

-25
-74

5
-39

5 389

-21

-194

-173

-42

Nämnd
Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltningen
Räddningstjänsten
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Summa
5 368
Tabell 6: Budgetavvikelse nämnder netto, mnkr

3.1

Delårsrapport 2 2020

Resultatet i perioden uppgår till 166 mnkr och prognosen pekar på ett positivt resultat på 236
mnkr. I prognosen ingår inkomster från fastighetsförsäljningar med 65 mnkr. Prognosen på balanskravsresultatet efter justering av reavinster uppgår till 194 mnkr. Det innebär att det skulle
vara möjligt att avsätta medel till resultatutjämningsreserv (RUR) då balanskravsresultatet överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.
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Den totala låneskulden uppgår till 576 mnkr. Under året hade 4 mnkr amorterats. Genomsnittsräntan på hela låneportföljen uppgick till 1,26 procent vilket är en stabilt låg nivå.
Ett positivt resultat ger så mycket bättre förutsättningar för att regionen ska ha en stabil ekonomi framåt. Orsakerna till 2020 års positiva resultat är dock till stor del beroende av tillfälliga
exceptionellt stora statsbidrag. Regionens resultat måste framåt basera sig främst på att nämndernas verksamhet bedrivs inom de ramar som beslutats och att det därmed finns ett överskott
för att finansiera framtida satsningar.
Rev. budget
2020
Verksamhetens intäkter 7
Verksamhetens kostnader 8
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

4 042
-9 233
-262
-5 453

Prognos
delår 2
2020
4 168
-9 311
-272
-5 415

Skatteintäkter och bidrag
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

4 012
1 544
103

3 985
1 701
271

3 856
1 695
54

3 966
1 652
94

3 953
1 358
99

-27
76

-35
236

43
11

-44
50

14
113

Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos
april
2020
4 136
-9 360
-273
-5 497

Prognos
delår 1
2020
4 098
-9 347
-275
-5 524

Bokslut
2019
1 411
-6 368
-255
-5 212

Tabell 7: Resultaträkning delårsrapport 2 2020 (mnkr)

3.2

Kostnads- och intäktsanalys

Vid planeringen ger skatteintäkter och generella bidrag i huvudsak ramen för hur mycket kostnaderna får öka. Diagrammet nedan visar procentuell förändring av nettokostnader inkl. finansnetto respektive skatteintäkter och bidrag per år 2010-2019 och enligt budget 2020 och plan
2021.
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Variationerna mellan åren är avsevärd. Mellan -1 till knappt 9 procent för nettokostnaderna och
knappt 1,5 till 5 procent för skatteintäkterna. Totalt har ändå intäkterna en högre ökningstakt än
kostnaderna från 2010 till 2021, 44,3 respektive 42,4 procent.
Fokus måste vara på nämndernas verksamhet och deras kostnadsutveckling. Eftersom tillfälliga
intäkter inte kan finansiera nämndverksamheten på sikt måste planeringen utgå från kända intäkter såsom generella statsbidrag och skatteintäkter. Från 2021 och framåt har regeringen beslutat att höja det generella statsbidraget med 10 miljarder detta bidrag sänks till 5 miljarder
2022 och för 2023 aviseras ingen ökning. Denna kortsiktighet i planeringsförutsättningar är
mycket svåra att hantera och då effekterna av pandemin, både på skatteintäkter och för verksamhetens kostnader kommer att kvarstå både 2021 och 2022. Denna utökning är inte tillräcklig
för att täcka de behov som uppstår utifrån den demografiska utvecklingen.
Riktade statsbidrag är en del av nämndernas finansiering, men de genererar ofta kostnader då de
innehåller krav på utförande och återrapportering. Vid planeringen måste tas hänsyn till om riktade statsbidrag förväntas tas bort och vad som i så fall ska ske med den verksamhet som de finansierat.
3.3

Bedömning av budgetåret 2021

Det reviderade budgeterade resultatet för 2020 uppgår till 76 mnkr. De prognoser som gjordes i
början av året pekade på väldigt stora underskott för nämnderna. Delårsrapport 1 visade på en
obalans i nämnderna på totalt -194 mnkr som reviderades till -173 mnkr vid aprilrapporten. I
delårsrapport 2 visar prognosen på ett underskott på 21 mnkr. Detta tack vare stora statsbidrag
och att mycket av den ordinarie verksamheten inte kunnat genomföras på grund av pandemin.
Totalt prognostiseras ett resultat på 236 mnkr.
Att bedöma hur budgetåret 2021 kommer att se ut baserat på prognosen för 2020 är svårt eftersom en så stor del av både kostnader och intäkter är tillfälliga. Innan pandemin visste vi att vi
har stora demografiska utmaningar med fler barn och fler äldre samt att kompetensförsörjningen är utmanande framåt. Det finns också stora investeringsbehov i skolor, äldreboenden
och sjukvårdslokaler. För att kunna möta dessa utmaningar krävs en ekonomi i balans och ett
resultat som är tillräckligt högt för att kunna finansiera investeringarna. Ett stabilt ekonomiskt
läge i Region Gotland måste utgå ifrån att nämnderna klarar sitt totala uppdrag inom den budgetram som har avsatts. Viss avvikelse mellan nämnderna kan hanteras om totalen är positiv.

Tack vare det goda resultatet som prognostiseras för året ser soliditeten ut att stärkas och att
årets investeringar helt kan finansieras med egna medel. Det är viktigt att fortsätta arbetet med
att planera investeringsbudgetarna framåt så att investeringsnivån inte överstiger regionens
finansieringsmöjligheter.
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4 Koncernledningens arbete inför budgetberedning
Koncernledningen i Region Gotland är regiondirektörens forum för att driva, förankra och besluta i regionövergripande och regiongemensamma frågor som har sin utgångspunkt bl.a. i regionfullmäktiges och regionstyrelsens ansvar. Deltagare i koncernledningen är samtliga förvaltningsdirektörer och processansvariga direktörer i regionstyrelseförvaltningen.
Inför budgetberedningen i oktober 2020 har koncernledningen sedan hösten 2019 arbetat med
frågor som har bäring på regionens långsiktiga utveckling, utbud, samt åtgärder för att möta och
hantera de ekonomiska förutsättningar som vi vet kommer att påverka oss framöver. Alla våra
verksamheter är på olika sätt viktiga för våra medborgare och brukare. Men alla är inte lagstad-
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gade och kan därför i en jämförelse få olika prioritet. Exempelvis har Region Gotland en betydande del av verksamheten som är myndighetshantering. Det finns myndighetshantering bl.a.
inom socialförvaltningen, inom hälso- och sjukvården, inom teknikförvaltningen, inom samhällsbyggnadsförvaltningen och inom skolverksamheten. Vi har också en betydande del av vår
verksamhet som är frivillig. Exempel på frivillig verksamhet är folkhögskolan, merparten av kultur- och fritidsverksamheten, förebyggande insatser inom socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt skolverksamheten. Samtidigt vet vi också att om minskningar av
resurser sker inom förebyggande verksamhet så riskerar kostnader att uppstå längre fram i kedjan. Förutom att skikta våra verksamheter i obligatoriska/lagstadgade och frivilliga verksamheter
påverkar också ambitionsnivån vårt resursbehov.
Koncernledningen har under året diskuterat hur ett scenario ser ut där vi minskar våra kostnader med 10% över tid i alla förvaltningar och hur detta då påverkar vårt utbud och verksamheter. I valet av att göra förändringar i vår verksamhet måste de frivilliga delarna gå före. Samtidigt är det i de frivilliga delarna som det också i många fall finns förväntningar på en hög servicenivå från medborgare och brukare. Därför måste ett fortsatt förändringsarbete ske i nära
samverkan med medborgare och med de ideella- och intresseorganisationer som arbetar med
dessa frågor. För oss chefer och medarbetare kommer det att krävas att vi har kraft, uthållighet,
ork och inte minst mod för att utmana och ställa om i etablerade strukturer.
Sedan 2018 har vi arbetat med att kartlägga och beskriva vår organisationskultur och under
2019 sammanfattades arbetet i en omfattande rapport som identifierade fyra prioriterade utvecklingsområden vilka beskrivs närmare under personalavsnittet i detta underlag. Arbetet med
att utveckla en tillitsbaserad organisationskultur har i år också varit temat för omvärldsdagen
som löpande följs upp under året. Under detta pandemiår har vi tvingats förflytta oss i många
frågor och ändra arbetssätt och beteende vilket varit till gagn för det pågående kulturarbetet.
Detta arbete behöver fortgå under lång tid framöver för att vi ska se de nödvändiga förflyttningar som bara påbörjats.
Grunden i det nu beslutade effektiviseringsprogrammet togs fram inför budgetberedningen
2019 då de områden som sedermera blev en del i effektiviseringsprogrammet identifierades,
analyserades och presenterades av koncernledningen. Totalt har regionfullmäktige under 2019
beslutat om projektdirektiv för sju specifika områden. Av dessa sju är tre verksamhetsspecifika
projekt och fyra gemensamma och generella vilka omfattar alla verksamheter. Detta program
återrapporteras som ett eget ärende till budgetberedningen och tillsammans med organisationskulturarbetet är de två av de viktigare frågorna för oss att arbeta vidare med i koncernledningen
även under 2021.
Under detta år då långsiktigheten fått stå tillbaka för kortsiktiga beslut och åtgärder kopplade till
pandemin behöver vi i koncernledningen, både själva och tillsammans med den politiska ledningen, prioritera att arbeta med och lyfta de långsiktiga frågor som är viktiga både för Gotland
som plats men också för Region Gotland som arbetsgivare och utvecklingsansvarig för regionen
Gotland.
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Tänker närmast på bl.a. följande områden
•
•
•
•
•

Genomförande och implementering av RUS 2040
Fortsatt arbetet med en ny översiktsplan (ÖP-Bygg Gotland)
Utveckling och lokalisering av Region Gotlands verksamheter över hela Gotland
Utveckling och implementering av God och nära vård
Fortsatt utveckling av vård och omsorg utifrån vår demografiska utveckling
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Utveckling av prioriterade exploateringsprojekt
Fortsatt utveckling av framtidens samhällsbyggnadsprocess
Möjliggöra byggande av bostäder över hela Gotland
Fortsatt utveckling i enlighet med beslutad VA-strategi och VA-plan
Genomförandet av Framtidens förskola och skola
Utbudsförändringar utifrån framtida ekonomiska förutsättningar
Fortsatt arbetet med att utveckla vår bemötandekultur och ett förbättrat näringslivsklimat
Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och utveckling av e-tjänster

Förutom att fortsätta utvecklingsarbetet i ovan nämnda områden ser koncernledningen ett behov av att genomföra ett antal uppdrag till budgetberedningen i maj 2021. Nedan beskrivs de
behov vi så här långt har identifierat för fortsatt diskussion;
SKR Benchmark

Region Gotland har vid två tillfällen de senaste fem åren genomfört ett omfattande jämförelsearbete tillsammans med SKRs analysgrupp. Detta arbete föreslås genomföras inför budgetberedningen i vår och då med 2020-års utfall som jämförelseår.
Det stora digitaliseringsklivet

Samtliga nämnder och förvaltningar ska till budgetberedningen 2021 ha utarbetat och beslutat
om digitaliseringsplaner. Grunden är den av regionfullmäktige beslutade digitaliseringsstrategin
och den efterföljande gemensamma digitaliseringsplanen. I samband med detta vill vi få i uppdrag att också beskriva hur Region Gotland skulle kunna ta ett ordentligt digitaliseringskliv för
att ställa om våra verksamheter.
Avslutningsvis

Region Gotland står inför flera avgörande frågor och utmaningar som kommer att hanteras
framåt. Om detta är vi inte ensamma. Alla kommuner och regioner funderar sannolikt kring
dessa utmaningar men blir påverkade i varierande grad. Vi behöver tänka helhet utifrån vårt
breda uppdrag och att de beslut vi tar måste ta sin utgångspunkt i det långa perspektivet.
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Koncernledningens delaktighet och arbete i denna process är viktig och utvecklingen av våra
verksamheter måste ske utifrån de ekonomiska förutsättningar och den långsiktiga utveckling
som vi beskrivit i detta underlag.
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Demografi
Befolkningsutveckling 2019

Under 2019 ökade folkmängden på Gotland med 437 personer, från 59 249 till 59 686 invånare.
Orsaken till den ökande befolkningen är ett flyttnetto på +545 personer och ett födelsenetto på
-109 personer 9.
Under året flyttade 2 735 personer till Gotland, vilket är 189 personer färre än 2018. Antalet
personer som flyttade från regionen ökade dock något. Det var 23 personer fler jämfört med
året innan, från 2 167 till 2 190. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2019 blir
därmed positivt med 545 personer. Det föddes 516 barn under 2019, vilket är nio fler än 2018.
Antalet personer som avled var 625 vilket är 17 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på -109 personer.
Födda
Döda
Födelsenetto
Inflyttade
Utflyttade
Flyttnetto
Folkökning
Folkmängd

1980
650
626
24
1 118

1990
929
696
233
1 355

2000
519
663
-144
2 003

2010
593
633
-40
2 150

1 059
59
83
55 346

1 324
31
264
57 108

1 975
28
-116
57 313

2 054
96
48
57 269

2019
516
625
-109
2 735
2 190
545
437
59 686

Tabell 8: Folkmängd och förändringskomponenter

5.2

Befolkningsutvecklingen under perioden 2020-2023

Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete görs varje år en prognos av den framtida folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och som redovisas
i nämndernas strategiska planer.
Den prognos som upprättades i mars 2019 underskattade befolkningsutvecklingen och folkökningen under 2019 var högre än den prognostiserade. Därför har prognosen för de kommande
åren justerats upp något.
Under perioden 2020 - 2023 beräknas Gotlands folkmängd att öka med 1 600 personer, från 59
686 till 61 286. Flyttnettot förväntas i genomsnitt bli +522 personer och födelsenettot -122 personer per år. Totalt ger detta en befolkningsförändring på +400 personer per år vilket är 100
fler jämfört med prognosen som gjordes 2019. Differensen mellan prognoserna ses framförallt i
antalet inflyttade. Tillväxten beräknas under perioden vara 2,7 procent, att jämföra med 3,4 procent i riket.
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Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade i genomsnitt blir 2 742 personer
per år medan antalet utflyttade skattas till 2 220 personer. Antalet barn som föds förväntas i genomsnitt vara 535 per år och antalet avlidna skattas till 657 personer. Fortfarande antas alltså
flyttnettot vara positivt medan födelsenettot fortsätter att vara negativt.

9

Utöver flytt- och födelsenetto finns också en justeringspost på 1 person från 2019.
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I tabell 9 nedan visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2019 och den prognostiserade befolkningen år 2020 - 2023. Av tabellen framgår att de största procentuella ökningarna
sker i åldersgrupperna 13-15 år samt 80 år eller äldre. Procentuell minskning beräknas främst
ske i åldersgruppen 45-64 år. Antalsmässigt minskar också den gruppen mest medan vi ser den
största ökningen i gruppen 80 år eller äldre.
Åldersklass

0-5 år
6-9 år
10-12 år
13-15 år
16-18 år
19-24 år
25-44 år
45-64 år
65-79 år
80 år eller äldre
Summa

2019

2020

2021

2022

2023

3 458
2 619
1 944
1 838
1 828
3 834
13 022
15 864
11 466
3 813
59 686

3 438
2 621
2 077
1 877
1 840
3 765
13 113
15 752
11 651
3 952
60 086

3 500
2 571
2 096
1 919
1 876
3 810
13 207
15 589
11 833
4 084
60 486

3 511
2 574
2 082
2 005
1 922
3 806
13 317
15 502
11 865
4 303
60 886

3 520
2 605
2 045
2 131
1 956
3 824
13 421
15 364
11 857
4 564
61 286

Förändring
2019-2023,
antal
62
-14
101
293
128
-10
399
-500
391
751
1 600

Förändring
2019-2023,
procent
1,78%
-0,55%
5,19%
15,96%
6,99%
-0,26%
3,06%
-3,15%
3,41%
19,7%
2,7%

Tabell 9: Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2020 - 2023

I diagram 2 nedan visas procentuella volymförändringar per åldersgrupp 10 med utgångspunkt
från årsskiftet 2019/2020 och med en tioårs horisont såväl bakåt som framåt. Samtliga åldersgrupper har vid årsskiftet 2019/2020 index 100. De historiska värdena visar den procentuella
förändring som varit och värdena från och med 2020 visar den prognostiserade utvecklingen.
Här framgår att åldersgruppen 80+ förväntas öka mest procentuellt även på längre sikt, men
också att antalet ungdomar i gymnasieålder, 16-19 år, förväntas öka.
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Diagram 2: Volymförändringar åldersgrupper: utfall 2009-2019, prognos 2020 - 2029

10

Åldersgrupperna representerar regionens planeringsbehov för verksamheterna
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Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden. Delområdena är desamma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för regionen som
helhet är delområdesprognoserna demografiska framskrivningar. Det innebär att de parametrar
som påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.
I tabell 10 nedan visas den faktiska befolkningen den 31 december 2019 och den prognostiserade för åren 2020 - 2023, uppdelat per delområde. Av tabellen framgår att delområdet Visby
Södra beräknas växa mer än snittet för Gotland. Övriga områden växer mindre än snittet. Alla
delområden utom Slite väntas växa under perioden.
Delområde

Visby Norra
Visby Södra
Fårösund
Slite
Roma
Klinte
Sudret
Summa

2019

2020

2021

2022

2023

17 243
15 405
3 361
4 926
6 851
4 048
7 852
59 686

17 268
15 728
3 363
4 915
6 870
4 075
7 866
60 086

17 305
16 030
3 368
4 909
6 890
4 101
7 883
60 486

17 352
16 314
3 375
4 906
6 911
4 126
7 902
60 886

17 406
16 584
3 383
4 906
6 933
4 150
7 924
61 286

Förändring
2019-2023,
antal
163
1 179
22
-20
82
102
72
1 600

Förändring
2019-2023,
procent
0,95%
7,65%
0,66%
-0,40%
1,20%
2,52%
0,91%
2,7%

Tabell 10: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2020 - 2023

I diagram 3 nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt
från årsskiftet 2019/2020, men med en tillbakablick till 2010 och en längre horisont framåt.
Samtliga delområden har vid 2019/2020 index 100. Värdena till och med 2019 visar den procentuella förändring som varit och värdena från och med 2020 den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att den förväntade ökningen i Visby varit pågående sedan tidigare. Den förväntade expansionen i södra Visby gör att endast det delområdet väntas att växa mer eller i nivå
med Gotland som helhet på längre sikt..
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Diagram 3: Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2009-2019, prognos 2020 - 2029
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I tabell 11 visas den faktiska befolkningen den 31 december 2019 och den prognostiserade befolkningen för åren 2020 - 2023 för delområdena, uppdelat i olika åldersklasser.
Ålder/År
Visby
norra
Visby
södra
Fårösund
Slite

Roma

Klinte

Sudret

Summa

0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+

2019

2020

2021

2022

2023

Förändring
2019-2023
antal

Förändring
2019-2023
procent

3 205
9 831
4 207
3 333
8 711
3 361
550
1 635
1 176
920
2 638
1 368
1 537
3 747
1 567
853
2 075
1 120
1 289
4 083
2 480
59 686

3 251
9 731
4 286
3 422
8 814
3 492
561
1 621
1 182
900
2 638
1 377
1 551
3 727
1 592
866
2 070
1 139
1 302
4 030
2 534
60 086

3 273
9 675
4 356
3 481
8 923
3 625
566
1 593
1 208
889
2 635
1 384
1 568
3 713
1 609
872
2 074
1 154
1 312
3 992
2 579
60 486

3 293
9 664
4 395
3 558
9 025
3 731
577
1 582
1 216
884
2 610
1 411
1 579
3 701
1 631
886
2 071
1 169
1 316
3 972
2 615
60 886

3 328
9 618
4 460
3 638
9 117
3 828
584
1 581
1 218
880
2 577
1 449
1 605
3 688
1 640
896
2 080
1 174
1 324
3 949
2 651
61 286

123
-213
253
305
406
467
34
-54
42
-40
-61
81
68
-59
73
43
5
54
35
-134
171
1 600

3,8%
-2,2%
6,0%
9,2%
4,7%
13,9%
6,2%
-3,3%
3,6%
-4,4%
-2,3%
5,9%
4,4%
-1,6%
4,7%
5,1%
0,2%
4,8%
2,7%
-3,3%
6,9%
2,7%
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Tabell 11: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2019 - 2023, uppdelat på ålder
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Befolkningsutveckling per delområde 2010 - 2029

I diagrammen nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2019/2020, med en tillbakablick till 2010 och prognos till 2029. Samtliga
delområden har vid 2019/2020 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan visar förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2019 - 2029. Pilarna intill diagrammen markerar hur utvecklingen för delområdet förhåller sig till den förväntade utvecklingen för hela Gotland.
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6 Kostnadsjämförelser
I det här avsnittet jämförs kostnader för ett antal stora verksamhetsområden med andra kommuner och regioner. För att veta om resurserna utnyttjas effektivt är jämförelser ett bra verktyg,
dels mellan olika år och dels mellan olika kommuner och regioner. Avsikten är att redovisa ett
diskussionsunderlag som bygger på faktiskt utfall i förhållande till andra. Dessa kostnadsjämförelser ska inte förväxlas med aktuellt ekonomiskt läge för regionen. Kostnadsjämförelser finns
inte tillgänglig på samma detaljeringsnivå för alla regionens verksamheter. Det är anledningen
till att det inte finns några jämförelser inom t.ex. samhällsbyggnadsområdet.
En relevant frågeställning i det här sammanhanget är vilka kommuner och regioner som är rimliga att jämföra med. Att göra jämförelser med kommungruppen har varit etablerat under lång
tid. 2017 genomfördes en ny kommungruppsindelning. Gotland tillhör kommungruppen
”Mindre stad/tätort”. Jämförelse görs också konsekvent med så kallade likhetsutsökta kommuner. Det är kommuner som i teorin har liknande förutsättningar för sin verksamhet avseende
befolkningsstruktur bland annat. När SKR gjorde sin analys 2018 användes inte liknande regioner utan de använde istället enbart Blekinge och Jämtland/Härjedalen. Det är de två regioner
som liknar Gotland mest. Därför är det de regionerna även i den här jämförelsen som representerar begreppet liknande regioner för hälso- och sjukvård.
Inom vissa verksamhetsområden har en jämförelse med referenskostnad 11 gjorts. I referenskostnaden vägs opåverkbara strukturella förutsättningar in, exempelvis ålder, invånarnas sociala bakgrund och den geografiska strukturen. Referenskostnaden är därmed olika i olika kommuner beroende på förutsättningar.
6.1

Sammanfattning

Analysgruppen från SKR konstaterade i sin första analys från 2014 att ”Den faktiska kostnaden
har överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg och LSS. Inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och IFO är det mycket stor
skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor total
avvikelse medan den procentuella avvikelsen inte är utmärkande.” Den slutsatsen stämmer till
viss del fortfarande när även verksamhetsåret 2019 är sammanställt. Ett tydligt trendbrott kan
ses när det gäller skolverksamheterna. I förhållande till referenskostnad är kostnaderna för förskola, skola och gymnasieskola fortfarande höga. Men skillnaderna minskar. Även jämfört med
kommungrupp och liknande kommuner är skillnaden mindre utmärkande. Inget trendbrott syns
dock för individ- och familjeomsorg och somatisk specialistvård, kostnaderna för dessa verksamheter är fortfarande mycket högre än riket.
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Jämfört med kommungruppen Mindre stad/tätort är kostnaderna totalt drygt 140 miljoner lägre
för primärkommunal verksamhet. Vid en jämförelse med liknande kommuner är kostnaderna
totalt ungefär 100 mnkr lägre. Det finns dock stora skillnader mellan verksamhetsområdena.
Kostnaden för äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta är mycket lägre än övriga kommuner och om man undantar de verksamheterna så blir det istället en merkostnad på cirka 110
miljoner kronor jämfört med kommungruppen och 130 miljoner kronor jämfört med liknande
kommuner. Det finns med andra ord fortfarande stora utmaningar och utrymme för effektivisering.
Merkostnaden för hälso- och sjukvård jämfört med genomsnittet i riket är 292 miljoner kronor
och vid en jämförelse med Region Jämtland/Härjedalen och Region Bleking är kostnaderna för
11

Referenskostnad är den kostnad som en kommun har om man bedriver verksamhet på en genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna som beräknas i kostnadsutjämningssystemet. Referenskostnad kallades tidigare strukturårsjusterad standardkostnad.
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hälso- och sjukvård och tandvård 143 miljoner kronor högre. Den allra största avvikelsen finns
inom verksamheten somatisk vård, övrig hälso- och sjukvård samt läkemedel.
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Diagram 4: Avvikelse jämfört med kommungrupp och likhetsutsökta kommuner/landsting/regioner 2019 (mnkr)
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Jämförelse med kommungruppen

I tabellen redovisas en sammanställning av en beräknad merkostnad respektive lägre kostnad
för olika verksamheter inom Region Gotland i jämförelse med kommungruppen. Siffrorna avser verksamhetsåret 2019. För hälso- och sjukvård och tandvård jämförs med ett vägt medelvärde för samtliga regioner. Tabellen avser både kommunal verksamhet och enskild verksamhet.
I tabellen visas genomsnittlig kostnad per brukare/elev respektive invånare.

Verksamhet

Förskola kr/inskrivet barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/inskrivet barn
Gymnasium kr/elev
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med funktionsnedsättning kr/inv.
IFO kr/inv.
Summa
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
Övrig hälso- och sjukvård
Läkemedel
Totalt

Gotland

159
121
41
130
55
6

283
241
655
634
219
201

Kommungrupp
151
114
38
129
63
8

592
724
963
214
204
447

Avvikelse
kr
7
6
2
1
-7
-2

Avvikelse
%

Merkostnad
Gotland
2019, mnkr

691
517
692
420
985
246

5%
6%
7%
1%
-13%
-27%

20
38
7
3
-122
-134

4 957

4 270

687

16%

41
-147

18 430
4 256
2 630
670
3 217
3 301

15 047
4 687
2 328
681
2 261
2 611

3 383
-431
302
-11
956
690

22%
-9%
13%
-2%
49 %
24 %

202
-26
18
-1
57
41
145

Tabell 12: Merkostnad 2019 jämfört med genomsnitt i kommungrupp eller vägt medelvärde för alla regioner

Jämfört med kommungruppen är kostnaderna för äldreomsorg och insatser för personer med
funktionsnedsättning mycket lägre. Omräknat till pengar så skiljer det sammanlagt cirka 260
mnkr.
Avvikelsen för utbildningsverksamheterna från förskola till gymnasiet är sammanlagt cirka 70
mnkr. Samtliga verksamheter har en lägre avvikelse än tidigare år. Tidigare har förskolan inte
uppvisat samma trendbrott som övriga skolverksamheter men nu syns tydligt att kostnaden
sjunker jämfört med kommungruppen. Kostnaden per inskrivet barn i förskolan är lägre än föregående år och avvikelsen jämfört med kommungruppen har i princip halverats.
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I den här tabellen jämförs hälso- och sjukvården med ett vägt medelvärde för samtliga regioner
eftersom begreppet kommungrupp inte existerar bland regioner. Som tidigare konstaterats så
läggs mer resurser på den somatiska vården och mindre på primärvård. Det är också så att avvikelsen ökar. Övrig hälso- och sjukvård innehåller bland annat sjukresor, hjälpmedelsverksamhet
samt ambulans och sjuktransporter. På många ställen finns det även kommunala hjälpmedelscentraler men hos oss så finns det ju bara en, varför jämförelsen blir lite missvisande.
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Jämförelse med liknande kommuner och landsting

Det finns ett verktyg i KOLADA där det går att söka ut liknande kommuner och regioner. Variablerna är befolkningsstruktur (30 %) och referenskostnad (70 %). Referenskostnad är ett begrepp som används inom kostnadsutjämningssystemet och indikerar vad respektive verksamhet
borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
Det innebär att det inte är samma jämförelsekommuner för alla områden utan beroende på
verksamhet är det olika kommuner som jämförs. Vi jämför oss alltså med de kommuner som
liknar oss mest just för den verksamheten. Trots att vi kan söka ut de kommuner/landsting som
liknar oss mest är det ändå inte helt säkert att det blir en adekvat jämförelse då ö-läget ju inte
finns som en faktor hos andra. Följande avvikelser och merkostnader kan ses som indikationer.
Verksamhet

Förskola kr/inskrivet barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/inskrivet barn
Gymnasium kr/elev
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med
funktionsnedsättning
kr/inv.
IFO kr/inv.
Summa
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
Övrig hälso- och sjukvård
Läkemedel
Totalt

Gotland

159
121
41
130
55
6

Kostnad strukturellt
liknande kommuner

283
241
655
634
219
201

149
113
40
116
64
7

580
388
602
327
661
578

Avvikelse

9
7
1
14
-9
-1

Avvikelse

Merkostnad
Gotland
2019, mnkr

703
853
053
307
442
377

6%
7%
3%
12%
-15%
-18%

24
43
3
27
-142
-82

4 957

4 449

508

11%

30
-96

18 430
4 256
2 630
670
3 217
3 301

16 450*
4 835*
2 297*
824*
2 162*
2 663*

1 427
-642
183
-250
1 055
638

8%
-13%
7%
-27%
49%
24%

84
-38
11
-15
62
38
46

Tabell 13: Merkostnad 2019 jämfört med strukturellt liknande kommuner, kr
*Jämförelse med Region Jämtland/Härjedalen och Blekinge

När Region Gotland jämförs med dessa kommuner och regioner blir slutsatserna inte riktigt likadana som vid jämförelse med kommungruppen. Avvikelserna är lite större inom skolområdet
men inte alls lika stora som tidigare år. Den sammanlagda avvikelsen är cirka 100 mnkr.
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Kostnaden för äldreomsorg är 15 procent lägre än de liknande kommunerna och kostnaden för
insatser för personer med funktionsnedsättning är 18 procent lägre vilket gör att Gotland har en
kostnad som är cirka 225 miljoner lägre än liknande kommuner.
Vid en jämförelse enbart med regionerna Jämtland/Härjedalen och Blekinge visar det sig att
Gotland lägger mer resurser på somatisk vård och mindre på primärvård och tandvård. Sammantaget ger det en nettokostnad för hälso- och sjukvård på Gotland som är högre än Jämtland/Härjedalen och Blekinge. Avvikelsen för somatisk vård har ökat jämfört med 2018, då var
kostnaden 3 procent högre, nu är den 8 procent högre. Övrig hälso- och sjukvård innehåller
bland annat sjukresor, hjälpmedelsverksamhet samt ambulans och sjuktransporter. På många
ställen finns det även kommunala hjälpmedelscentraler men hos oss så finns det ju bara en, varför jämförelsen blir lite missvisande.
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Jämförelse med referenskostnad

I begreppet nettokostnadsavvikelse jämförs den faktiska nettokostnaden (utfallet) för respektive
verksamhet med den referenskostnad som är uträknad för Gotland i utjämningssystemet. Referenskostnad anger förväntad kostnad i en kommun givet ålder, behov och produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet. Referenskostnaden är alltså olika beroende
på förutsättningar. Gotland anses ha gynnsammare förutsättningar än andra när det gäller förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieverksamhet och individ- och familjeomsorg och sämre förutsättningar för äldreomsorg. Det betyder att Gotland i utjämningssystemet betalar en utjämningsavgift för dessa verksamheter till kommuner som inte anses ha samma
goda förutsättningar.
Avvikelsen mellan referenskostnad och verklig kostnad är fortfarande hög inom förskola, fritidshem och individ- och familjeomsorg. Inom skolverksamheterna finns en tydlig trend som
pekar på att skillnaderna blir mindre och mindre även om både fritidshem och gymnasieskola
har något högre avvikelse 2019 jämfört med tidigare. Avvikelsen är fortsatt låg inom äldreomsorg och LSS.
Nettokostnadsavvikelse, procent
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Diagram 5: Nettokostnadsavvikelse (%)
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Omräknat till kronor innebär den positiva tendensen att avvikelsen totalt för utbildningsområdet har halverats. 2015 var avvikelsen 240 mnkr och nu är det 111 mnkr. En hög avvikelse kan
bero på att de variabler som används i kostnadsutjämningssystemet för att bedöma vilket behov
som finns, inte fullt ut tar hänsyn till det verkliga behovet. Det indikerar ändå att det finns utrymme för effektivisering.

27 (86)

Region Gotland

Beredningsunderlag

Nettokostnadsavvikelse, miljoner kronor
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Diagram 6: Avvikelse mellan nettokostnad och referenskostnad (mnkr)

Genom att väga ihop avvikelsen inom samtliga verksamhetsområden inom primärkommunal
verksamhet beräknas en total nettokostnadsavvikelse. Den totala nettokostnadsavvikelsen på
Gotland är 4,9 procent. Det placerar oss på plats 210 av Sveriges kommuner. Trenden är dock
positiv eftersom så mycket har hänt med skolan, 2015 var den totala avvikelsen 14,4 procent.
6.5

Jämförelse per verksamhet

Nettokostnaden för hälso- och sjukvård totalt ligger över genomsnittet för riket samtliga år.
SKR konstaterade att kostnadsläget är stabilt högt. Kostnaderna är höga inom somatisk vård
och övrig hälso- och sjukvård och låga för primärvård. Kostnaderna för psykiatri ligger något
högre än riket. Nettokostnaden per invånare för hälso- och sjukvård ökar i takt med stigande
ålder. Det här kommer att vara en stor utmaning framåt då andelen äldre i befolkningen ökar.
Den åldrande befolkningen påverkar den somatiska vården mest.
I förskolan är kostnaden per inskrivet barn högre än alla jämförelsegrupper. Gapet har minskat
och ett tydligt trendbrott kan anas. Man kan också konstatera att antal inskrivna barn per årsarbetare är lägre än genomsnittet men avståndet till genomsnittet minskar. Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem har närmat sig genomsnittet de senaste åren, från att legat mycket över genomsnittskommunen så är det nu inte någon stor skillnad. Antal inskrivna barn per årsarbetare
har legat på genomsnittet 2017 och 2018 men är nu lägre än genomsnittet.
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Kostnaden per elev i grundskolan har tidigare legat tydligt över rikets genomsnitt men gapet har
minskat de fyra senaste åren. Främst beroende på att rikets kostnader ökat mer än vad kostnaderna på Gotland har gjort. Kostnaden per elev i gymnasieskolan sänktes dramatiskt 2018 och
ligger kvar på den nivån 2019.
Kostnaden för äldreomsorg totalt på Gotland per invånare 65+ är lägre än riket och jämförbara
kommuner. Kostnaden är lägre för samtliga ingående verksamheter. Kostnaden för individ- och
familjeomsorg ligger över rikets genomsnitt och kostnaden för jämförbara kommuner. Den del
som främst ligger över är verksamheten för barn och unga. Över tid har den verksamheten även
stått för en ökad andel av den totala kostnaden.
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7 Finansförvaltning
Under finansförvaltningen redovisas regiongemensamma intäkter och kostnader. Intäkterna består av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Även intäkter från försäljning
av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar redovisas här liksom finansiella intäkter. På
kostnadssidan återfinns arbetsgivaravgifter, tjänstepensioner och finansiella kostnader för bl.a.
låneskulden.
Utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag beskrivs i avsnitt 1. Ekonomiska förutsättningar.
7.1

Försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar består i huvudsak av bebyggda fastigheter och mark. Exploateringstillgångar utgörs av mark som förädlats för att säljas.
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar får enligt huvudregeln inte ingå i balanskravsresultatet men om man kan visa att en försäljning av en anläggningstillgång innebär god ekonomisk hushållning kan man tillämpa en undantagsregel som gör att sådana vinster får ingå. Exempel är fastigheter som regionen säljer och där inte någon verksamhet längre bedrivs och innebär att regionen slipper framtida fastighetsunderhåll och investeringar.
Markexploatering räknas som kommunal verksamhet och vinster från försäljning av exploaterad
mark får ingå i balanskravsresultatet i sin helhet, vilket är en stor fördel jämfört med försäljning
av anläggningstillgångar. Exploateringsmarken utgörs av mark på yttre A7-området, Brodösen
på Terra Nova och Visborgsområdet.
Efterfrågan på byggbar mark i Visbyområdet är stor. Försäljningen av tomter på yttre A7-området har gått bra och genererat högre intäkter än väntat. När området är färdigexploaterat kommer en slutredovisning att göras som visar alla inkomster och utgifter för exploateringen.
Den mark regionen äger på Visborgsområdet kan med fördel förädlas i egen regi på motsvarande sätt som skett för yttre A7-området. En exploatering medför samtidigt investeringar infrastruktur för gator, vägar, cykelbanor, vatten- och avlopp m.m. som försäljningsinkomsterna behöver kunna täcka.
Vinster från försäljningar av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar är svåra att prognostisera och budgetera. Det är många olika parametrar som påverkar en försäljning. Förutom
efterfrågan och politiska beslut påverkas försäljningarna av bygglov och andra myndighetsbeslut.
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Vinster från försäljningar av främst fastigheter och mark har varierat mycket under den senaste
tioårsperioden, se tabellen nedan. Under 2013 genomfördes en större försäljning av äldreboenden och under 2018 såldes två stora fastigheter i Visby hamn som Uppsala universitet hyr, vilket
gör att dessa två år avviker med mycket högre vinster.
Vinster , netto
Reavinster
Exploateringsvinster 12
Summa

2010
26
0

2011
29
0

2012
23
0

2013
128
0

2014
17
5

2015
12
3

2016
29
16

2017
24
62

2018
142
27

2019
14
21

26

29

23

128

23

16

45

86

169

35

Tabell 14: Vinster från försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar (mnkr)

12

Från 2014 tillämpas exploateringsredovisning
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För 2020 prognostiseras reavinster och exploateringsvinster till 64 mnkr, varav ca 50 mnkr
kommer från försäljningen av campingplatser. Vinsterna avser i huvudsak markförsäljningar.
Försäljningen av tomter på yttre A7-området är i slutfasen beräknas säljas under 2020 och 2021.
Exploatering av Brodösen på Terra Nova pågår och försäljningen beräknas ske i tre etapper
2021-2023. Exploateringen av mark på Visborgsområdet har inletts och försäljningen mark bedöms kunna påbörjas under 2021 och sedan pågå flera år framåt. För exploateringsvinster föreslås att 20 mnkr upptas 2021.
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar består både av rena markförsäljningar och bebyggda fastigheter. Vinster från försäljning av anläggningstillgångar föreslås budgeteras till 10
mnkr för 2021.
7.2

Pensionskostnader och pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandmodellen vilket följer lagen om kommunal bokföring och redovisning. Blandmodellen innebär att pensionsskulden redovisas dels som en avsättning i balansräkningen och dels som en förpliktelse under ansvarsförbindelser inom linjen.
Pensionsskulden i balansräkningen uppgår till 1 083 mnkr och pensionsskulden i ansvarsförbindelser uppgår till 2 282 mnkr. Den totala pensionsskulden uppgår således till 3 365 mnkr.
Hur pensionsskulden ska redovisas är under utredning och mycket talar för att inom några år så
kommer det att komma ett lagkrav på att pensionsskulden i sin helhet ska redovisas i balansräkningen. Det kommer då att få stor påverkan på både soliditet och pensionskostnader.
Pensionsprognosen i beredningsunderlaget baseras på den befintliga blandmodellen. Prognosunderlaget är framtaget av regionens pensionsadministratör Skandia och baseras på SKR:s parametrar för basbelopp och löneökningar. På grund av pandemins effekter på den ekonomiska
tillväxten har SKR justerat ned sina antaganden för löneökningar och lägre inkomstbasbelopp.
Sammantaget påverkar det pensionskostnaderna positivt genom lägre pensionskostnader än de
som låg i plankalkylen för 2021 och 2022 som beslutades av regionfullmäktige i november 2019.
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De totala pensionskostnaderna för 2020 prognostiseras till 389 mnkr, en ökning med 4,7 procent jämfört med föregående år. Under planperioden 2021-2023 beräknas de totala pensionskostnaderna öka med sammanlagt 6,4 procent jämfört med 2020 vilket är lägre ca 4 procentenheter än föregående prognos. För 2020 beräknas pensionskostnaderna uppgå till ca 380 mnkr
vilket är en minskning med 2,3 procent. Prognosen för pensioner liksom andra ekonomiska
prognoser extra osäkra på grund av pandemin.
Pensionsskulden är beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 19). Enligt
de nya riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av SKR. RIPS-räntan ska bygga på en långsiktig
ränta som inte påverkas av kortsiktiga svängningar på marknaden och som i större grad är
kopplad till den långsiktiga reala räntan. SKR ska också ta hänsyn till den kommunala särarten
med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan. Vid sitt senaste möte 2020 fattade
SKR beslut om att RIPS-räntan ska vara oförändrad på 1 procent. SKR anser att nivån är på en
välavvägd nivå än så länge. Nästa beslut fattas vid halvårsskiftet 2021. En sänkning av räntan
med 0,5 procentenheter innebär ökade kostnader med cirka 9-10 % motsvarande cirka 100
mnkr. Ökad livslängd med 1 år skulle innebära en ökad pensionsskuld och därmed ökade kostnader med cirka 4 % eller cirka 40 mnkr
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Långtidsprognos pensioner

Enligt den senaste långtidsprognosen från 2018 så beräknas pensionsutbetalningarna de närmaste 30 åren öka väldigt mycket, ca 60 procent. Det är från 2040 som likviditetsbelastningen accelererar. Den främsta orsaken är det nya pensionsavtalet AKAP-KL (omfattar personer födda
1986 och senare) som innebär att tjänstepensionen i sin helhet är avgiftsbestämd med årliga utbetalningar. De nuvarande pensionsavtalen innebär att den förmånsbestämda delen av tjänstepensionen redovisas som pensionsskuld och genererar då ingen utbetalning förrän den anställde
går i pension. Den totala pensionsskulden på 3,3 miljarder kr har i princip helt återlånats för att
finansiera investeringarna. De pensionsmedel som avsatts hade i delårsbokslutet för augusti ett
marknadsvärde på 211 mnkr vilket motsvarar ca 6 procent av den totala pensionsskulden.
Mot bakgrund av långtidsprognosens scenario över pensionsutbetalningarnas utveckling och
den kraftiga likviditetsbelastning detta medför så är risken stor att pensionsutbetalningarna
kommer att tränga undan investeringarna. För att mildra denna effekt beslutade fullmäktige i
juni om en avsättningsplan som innebär att 50 mnkr årligen ska avsättas till pensionsmedelsförvaltningen från 2020 till 2039. Genom denna nyavsättning beräknas full konsolidering uppnås
2048, dvs pensionsmedlen skulle då vara lika stora som pensionsskulden. Genom en sådan strategi minskar risken för att pensionsutbetalningar tränger undan investeringar
7.3

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna utgörs av borgensavgifter, räntor, utdelningar samt avkastning på pensionsmedelsplaceringarna. De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntor på lån och
pensionsskuld samt bankavgifter. Finansnettot, finansiella intäkter minus finansiella kostnader,
har under en lång rad år varit negativt till följd av en stor låneskuld. Enda undantagen har varit
2016, 2018 och 2019 då ett positivt finansnetto uppnåddes till följd av vinster från pensionsmedelsplaceringar. Låga räntekostnader på låneskulden har också bidragit. Från 2019 gäller nya redovisningsregler som innebär att placeringstillgångar ska värderas till verkligt värde. För 2019
innebar det finansiella intäkter för orealiserade vinster på 24 mnkr netto på grund av den starka
börsutvecklingen. För 2020 så är periodens utfall – 21 mnkr på grund av den kraftiga börsnedgången i februari och mars. Regionens resultat kommer att påverkas mycket mer av de nya värderingsreglerna. I gengäld kan dessa resultateffekter räknas bort när balanskravsresultatet ska
fastställas.
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Aktieutdelningen från dotterbolaget Gotlands Energi AB (Geab) har under en lång rad år fram
till 2015 utgjort den enskilt största finansiella intäkten. Under 2016-2017 lämnade Geab inte någon utdelning. Anledningen var att kapitalet bedömdes behövas för att finansiera investeringar.
Under 2018 återupptogs aktieutdelningen igen och den har därefter årligen legat på ca 10 mnkr.
Enligt preliminära uppgifter från Geab finns finansiella förutsättningar för att bibehålla utdelningsnivån de kommande åren. I planen för 2021-2023 har upptagits 10 mnkr per år i aktieutdelning.
De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader för pensionsskuld och upplåning. Räntekostnaderna för pensionsskulden utgör sedan drygt 10 år den största kostnadsposten. Regionen kan inte påverka den utan den styrs istället av pensionsavtal och riktlinjer för
pensionsskuldsberäkning. Sedan 2012 har de årliga finansiella kostnaderna minskat från
56 mnkr till 42 mnkr. Det beror på ett mycket gynnsamt ränteläge där låneräntorna successivt
minskat. Genomsnittsräntan har minskat från 3,75 procent till 1,15 procent under samma period. Låneskulden har under motsvarande period varierat från 692 mnkr till som lägst 375 mnkr.
Vid det senaste delårsbokslut uppgick låneskulden till 576 mnkr. Lån med räntebindning utgör
för närvarande 72 procent av låneskulden och resterande lån har rörlig ränta. Skuldportföljens
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kortsiktiga räntekänslighet vid en ökning med 1 procentenhet av 3M Stibor ger en kostnadsökning med ca 1,5 mnkr/år. Den genomsnittliga räntebindningen är 3,8 år och genomsnittliga kapitalbindningen är 2,3 år.
Trots stora investeringar på 2,7 miljarder kr de fem senaste åren har låneskulden bara ökat med
95 mnkr. Det har varit möjligt genom att stora fastighetsförsäljningar genomförts och att resultatnivåerna de tre senaste åren legat på relativt bra nivåer.
För 2020 är den totala investerings- och exploateringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget
fortfarande mycket hög, 1 009 mnkr. Av olika anledningar blir det ofta fördröjningar i investerings- och exploateringsprojekten. De senaste fem åren har de redovisade investeringsutgifterna
legat på mellan 50-65 procent av den totala investeringsbudgeten. Om utgifterna för investering
och exploatering skulle bli 60 procent av budget innebär det att investeringsutgifter på ca 600
mnkr som behöver finansieras.
En ökning av låneskulden med 200 mnkr under planperioden 2021-2023 och en successiv ökning av genomsnittsräntan till 2,0 procent från 2023 skulle innebära en fördubblad extern räntekostnad 2023 jämfört med 2020.
Riksbanken bedömer att svensk ekonomi nu har börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren, men att vägen tillbaka är lång och kantad av osäkerhet. För att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och bidra till att inflationen stiger mot målet avser riksbanken att fortsätta
sina tillgångsköp och erbjuda likviditet till banksystemet. Riksbankens senaste prognos för reporäntan i september 2020 är att reporäntan bedöms ligga kvar på 0 procent de kommande tre
åren.
Reporäntan påverkar i första hand de korta räntorna. De långa räntorna påverkas mest av den
ekonomiska utvecklingen i omvärlden.
Konjunkturutvecklingen i omvärlden har liksom i Sverige till följd av pandemin gått in i djup
lågkonjunktur som kommer att ta ett par år för ekonomin att återhämta sig från. Osäkerheten
om den ekonomiska utvecklingen är betydande och mycket beroende av hur pandemin utvecklar sig och vilka åtgärder som kommer att krävas tills covid-19 viruset är under kontroll.
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Världens centralbanker bedriver en expansiv penningpolitik för att motverka pandemins negativa effekter på den ekonomiska tillväxten och stödja en återhämning genom att tillhandahålla
likviditet i banksystemen och genom att hålla styrräntorna på en låg nivå. Sannolikt kommer
låga räntor att bestå de närmaste åren.
De långa räntorna har legat på låga nivåer under flera år. Sedan 2015 har 5-årsräntan varierat
mellan -0,2 procent till 0,7 procent och 10-årsräntan har varierat mellan 0,10 procent till 1,6
procent. För närvarande ligger 5-årsräntan på 0,05 procent och 10-årsräntan på 0,3 procent.
Marknadens prissättning framåt är att 5 års-räntan kommer att stiga till 0,12 procent om ett år
och till 0,32 procent om tre år. Motsvarande siffror för 10-årsräntan är 0,38 procent om ett år
och 0,55 procent om tre år. Hur räntorna faktiskt kommer att utveckla sig är svårt att bedöma.
Det man kan konstatera är att det låga ränteläget har varat längre än vad experterna förutsett. I
planeringen framåt är det förnuftigt att ta höjd för att räntorna kan komma att stiga från de historiskt låga nivåerna och närma sig mer normala nivåer.
Utvecklingen av regionens räntekostnader under planperioden beror inte bara på ränteutvecklingen utan också på hur låneskulden utvecklas. Låneskulden beror i sin tur på i vilken utsträck-
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ning investeringsutgifterna kan finansieras med egna medel. De egna medlen utgörs av driftresultatet, avskrivningar och avsättningar. Avskrivningar och avsättningar uppgår till ca 300 mnkr.
Om regionens mål för det ekonomiska resultatet uppnås finns ytterligare ca 100 mnkr som kan
användas för finansiering av investeringar. Ytterligare ett sätt att finansiera investeringar är att
sälja tillgångar t.ex. fastigheter som inte längre används av regionens verksamheter.
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SKR:s föreslagna internränta för 2021 baseras på kommuners och regioners genomsnittliga
upplåningskostnader. Den förslagna internräntan är 1,25 procent för 2021, en sänkning med
0,25 procentenheter jämfört med 2020. Region Gotlands internränta har sänkts i två steg de
senaste åren efter att ha legat still under ett flertal år. År 2017 sänktes internräntan till 2 procent
och från 2019 är internräntan 1,5 procent. Internräntan används i internredovisningen för beräkning av de kapitalkostnader på anläggningstillgångar som verksamheterna disponerar. De
verksamheter som disponerar de värdemässigt största anläggningstillgångarna bär också de
största räntekostnaderna. Merparten av dessa verksamheter bedrivs enligt självkostnadsprincip
och finansieras via taxor och avgifter samt internpriser. Utgångspunkten är att internräntan ska
motsvara regionens långsiktiga externa upplåningskostnad. Samtidigt är det viktigt att verksamheterna har långsiktiga planeringsförutsättningar varför beslut om ändring av internräntan behöver ske på ett välavvägt sätt eftersom det får konsekvenser för om avgifter, taxor och priser behöver höjas eller sänkas. Internräntan föreslås av den anledningen lämnas oförändrad på 1,5
procent för 2021.
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8 Regionen som arbetsgivare
Region Gotland står inför stora utmaningar framåt inom flera områden vad gäller arbetsgivaroch medarbetarperspektivet. Stora pensionsavgångar samtidigt som vi har en växande befolkning som gör att välfärdsbehovet ökar, kommer göra kompetensförsörjningen till en av våra
stora utmaningar. Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att påverka rekryteringsbehoven såsom konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden,
den psykosociala hälsan med mera. Vi som arbetsgivare behöver göra det vi kan för att påverka
både storleken på rekryteringsbehovet, möjligheten att rekrytera rätt personer samt behålla och
ställa om befintliga medarbetare till framtidens uppdrag. Några åtgärder är att använda den befintliga kompetensen på nya sätt, utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjligheter till löneoch karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljön med förebyggande arbete
som stärker hälsan samt skapa förutsättningar för fler medarbetare att arbeta mer tid och stanna
längre i arbetslivet. Vi behöver utveckla och behålla ledare och medarbetare som har rätt förutsättningar för att klara framtidens utmaningar. Region Gotlands mål för 2020-2023 styr mot
dessa utmaningar.
Målområde medarbetare styrkort 2020-2023

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för
dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring.
Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans
goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Mål 14 Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
Mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
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8.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur – mål 13

I en tillitsbaserad organisation har styrning och ledning, kultur och arbetssätt fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan
och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. I arbetet att skapa en sådan organisation är våra ledare nyckelpersoner. Ett ledarskap
baserat på tillit och som ger våra medarbetare de bästa förutsättningar för att utföra sitt uppdrag
så att god och kvalitativ välfärd kan säkras. Regionens genomförda organisationskulturkartläggning har identifierat fyra utvecklingsområden där vi behöver fortsätta att förflytta oss för att få
till en tillitsbaserad kultur; samverkan över gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt
stolthet och organisationsförståelse. Ett arbete som ger bärande grunder till alla regionens mål. I det
arbetet vill vi se modiga ledare som har god självkännedom, inger förtroende i omvärlden och
bland sina medarbetare, som har ordning och reda i sin verksamhet och som vill driva utveckling och förändring mot överenskomna mål på ett inspirerande, uppmuntrande, coachande, innovativt och kreativt sätt. De behöver ha rätt förutsättningar runt sig så att ledarskapet är hållbart över tid. Vi vill också ha medarbetare som är motiverade och engagerade i arbetet att göra
förflyttningar och i det känna sig sedda och bekräftade. Under 2020 har pandemin säkerligen
medfört förflyttningar inom samtliga identifierade utvecklingsområden, men ett systematiskt arbete behöver fortsätta för att hålla i och ut. För detta behövs resurser, utrymme och goda och
rimliga förutsättningar.
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Chefers förutsättningar

Regionens chefer har en viktig roll i allt förändringsarbete. Under 2020 påbörjades implementeringen av regionens nya ledarstrategi och samtliga chefer har under året haft i planen att genomgå en 2,5 dagars utbildning i förändringsledning. En stor satsning som gör att alla chefer får
samma plattform när förändringsarbete ska drivas.
Arbetet med att se över chefers förutsättningar behöver fortsätta så att vi har chefer som kan
vara lyhörda, närvarande i det dagliga arbetet, ha förståelse för arbetssituationen, kunna ge återkoppling och tydliga instruktioner och få till korta beslutsvägar. Chefer behöver ha ett rimligt
antal medarbetare, hanterbart antal verksamheter, inte för geografiskt spridda, hänsyn till komplexitet i uppdraget samt rätt stödstrukturer för att klara sitt uppdrag (administration, ekonomi,
HR, systemstöd med mera) för att kunna ha ett närvarande och engagerande ledarskap. Strukturer behöver förändras där det finns behov för att bättre kunna klara uppdragen. När ledaruppdragen är hållbara över tid ger det också stora positiva effekter på arbetsmiljö och sjuktal för
medarbetare. Arbetet med våra chefers arbetsförhållanden och förutsättningar bedöms därför
vara det strategiskt viktigaste arbetet för att få friska och engagerade medarbetare som kan bidra
till regionens positiva resultat. För att skapa bra förutsättningar, ändra strukturer, se över uppdrag och kunna ge rätt stöd behövs resurser. Detta behöver tas höjd för i budget.
Medel för att lyfta alla medarbetare

2020 har varit ett speciellt år i och med pandemin och all förberedelse, omställning och utveckling i samband med den. För att känna sig uppskattad, sedd, bekräftad och stolt över att arbeta
inom Region Gotland borde ett verktyg vara att ha ett ekonomiskt utrymme för att kunna ge
uppskattning för goda insatser och prestationer oavsett hur den egna förvaltningens ekonomi
ser ut. Samtidigt behöver vi ta lärdomar av året som gått och den utveckling som gjorts. Ett förslag är att avsätta 300kr per medarbetare för att under koncernledningens ansvar genomföra någon form av gemensam utvecklingsinsats, till exempel medarbetardagar, där kultur, hälsa och
utveckling lyfts samtidigt som vi samlar medarbetare tillsammans. Det skulle generera en kostnad (2 mnkr) men även bli ett tydligt signalvärde som skulle ge stor effekt för våra medarbetare
och utveckling av våra verksamheter.
8.2

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktiv och strategiskt arbete
– mål 14

Region Gotland har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela organisationen.
Den vilar på sju strategier; låt fler jobba mer, visa på karriärmöjligheter, använd kompetensen
rätt, bredda rekryteringen, förläng arbetslivet, marknadsför jobben, skapa engagemang, utnyttja
tekniken samt underlätta lönekarriär. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi arbeta
med flera strategier samtidigt. Att ha strategier på plats kommer att bidra till effektivitet, kvalitet
samt tydliga och attraktiva uppdrag som är hanterbara, begripliga och meningsfulla.
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Ett antal regionövergripande projekt och utvecklingsuppdrag driver utveckling mot dessa strategier. Projekt strategisk hållbar bemanning och projekt heltidsresan arbetar med strategierna låt
fler jobba mer, använd kompetensen rätt och förläng arbetslivet. Projekt Norma arbetar för att
bredda rekrytering, använda kompetensen rätt samt organisationskultur. Projekt digital-HR arbetar för att utnyttja tekniken bättre i HR-processerna.
Arbetet tillsammans med kommunikation kring arbetsgivarvarumärket gör att våra jobb marknadsförs och det skapar även engagemang och stolthet. Att lyfta goda exempel och goda berättelser från våra verksamheter skapar en positiv bild och bidrar till att vi kan attrahera och behålla medarbetare. Även lönebildningsarbete och arbetet med att samla regionens förmåner har
förstärkt arbetet kring "ett Region Gotland" och är i linje med strategierna.
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Dessa bedömer vi har en positiv effekt på hela regionens möjligheter och förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare även framåt. Därför behöver de olika arbetena fortsätta och
även fogas in i den ordinarie verksamheten efter projekttidernas slut.
Marknadsanpassad och jämställd lönebildning

Ett antal år med satsningar på marknadsanpassad och jämställd lönebildning har gett effekt.
Idag tjänar kvinnor inom Region Gotland 98 % av männens lön (median). 2014 var siffan 90 %.
Vi behöver fortsätta att jobba med detta så att skillnaden i lön mellan män och kvinnor upphör
och att vi säkerställer att det går att göra en lönekarriär inom regionens verksamheter. I budget
2020 fanns 100 miljoner kronor avsatta i den centrala budgeten för personalkostnader. Av dessa
var 19,2 miljoner kronor riktade specifikt mot satsningar för jämställdhet och bristyrken. Behovet i hela regionen var mycket större (36 mnkr).
För att komma tillrätta med Region Gotlands lönestruktur och ge möjligheter att långsiktigt arbeta både med en löneutveckling i nivå med riket samt lönebildning framåt, behöver satsningar
utifrån både brist- och jämställdhet göras även under 2021. Inför 2021 har förvaltningarna identifierat och kostnadsberäknat behovet av lönepåslag utifrån bristsituation och jämställdhet på
18,2 miljoner kronor utöver ett löneökningspåslag på 2,5 procent, vilket totalt ger ett samlat behov om 105,2 miljoner kronor. Med den budget som är avsatt för 2021 på 100 mnkr skulle ett
generellt löneökningspåslag på 2,5 %, motsvarande cirka 87 mnkr, ge utrymme för ytterligare 13
miljoner kronor att rikta till jämställdhet, brist eller något annat.
Strategisk hållbar bemanningsplanering

Utifrån utmaningen med kompetensförsörjningen inom flera av våra yrkesgrupper och verksamhetsområden behöver vi förbereda våra verksamheter för att framåt utföra uppdrag på
andra sätt, med lagom antal medarbetare, ibland större enheter, förändrade arbetssätt, nya kompetenser, oberoende av hyr mm. Det behövs ett fokus på verksamhetsutveckling och ändrade
arbetssätt med fortsatt bra kvalitet och en ekonomi i balans.
Regionen behöver fortsätta arbeta med ett nytänkt kring bemanning, resursplanering, schemaläggning och ändrade arbetssätt tillsammans med ett bibehållet fokus på arbetsmiljö.
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Projektet strategisk hållbar bemanning ingår i effektiviseringsprogrammet då vi ser att ett strategiskt och strukturerat arbete med bemanningsfrågor, förutom att lösa kompetensförsörjningsutmaningar, även har stor potential i att minska personalkostnader, ge ett lägre sjuktal samt lägre
personalomsättning på längre sikt.
Projektet avslutas vid årsskiftet 2020/2021, men vi ser redan nu att ett strategiskt bemanningsarbete skulle behöva utvecklas även efter projektets slut. Vi behöver höja kompetensen (både
chefer och andra nyckelfunktioner) kring bemanningsekonomi, bemanningsplanering, stöd i att
kunna använda systemstöd, göra beräkningar och analyser. Det är på många sätt även en kultur
och förändringsarbete som behöver göras. Det behövs stöd i att kunna driva arbetet med att
identifiera verksamhetsbehov, göra analyser, skapa engagemang och förändringsvilja, rutiner,
verktyg som möjliggör för nya arbetssätt samt bemanning och schemaläggning för mest optimal
verksamhet. Med en förstärkning i att driva på processer i verksamheterna, ha rätt kompetens
om verktyg och system samt stödja i kulturförändringen så finns det stor potential för effekthämtning. Med ökad kompetens, bra verktyg och modeller som stärker nya arbetssätt samt ett
stöd för att driva dessa förändringar skulle regionen kunna bemanna på ett sätt som ger stora
möjligheter till bättre resursutnyttjande, minskat rekryteringsbehov samt kostnadssänkningar.
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Heltid som norm

Heltid som norm är ett exempel på hur vi har börjat tänka annorlunda kring bemanning. Ett avtal inom Kommunals område med syfte att få en möjlighet att bättre kunna möta framtidens
kompetensförsörjningsbehov genom att fler arbetar mer. Det centrala avtalet säger att senast 31
maj 2021 ska heltidsarbete som norm vara infört i alla verksamheter och alla nyanställda tillsvidareanställningar framåt ska vara heltid direkt från start.
Inom Region Gotland pågår ett projekt för att kunna implementera heltidsarbete som norm utifrån denna överenskommelse. Med rätt förutsättningar för detta arbete kan vi få till en organisation som kan dra nytta av den ökade bemanningen som heltidsarbete ger, möta en ökad efterfrågan på både insatser i välfärden och kompetensförsörjning, höja kvalitén i verksamheten och
samtidigt skapa nöjda medarbetare. Heltidsarbete som norm bidrar även till ett mer jämställt
samhälle och ger ökad inkomst och pension genom att ge förutsättningar för lika villkor oavsett
kön.
När fler ska gå från deltid till heltid ställs nya krav på verksamheten. Idag har regionen cirka 2
000 medarbetare inom Kommunals avtalsområde och cirka 1 000 av dessa arbetar deltid. Det
kan vara svårt att anpassa våra verksamheter efter heltidstjänster eftersom brukares behov, som
styr när medarbetare behöver arbeta, varierar över dygnet. Införandet kommer inte bara innebära förändringar för de som höjer sin sysselsättningsgrad utan det kommer påverka samtliga i
verksamheterna. Införandet kommer initialt under omställningstiden att medföra direkta kostnader för ett antal av regionens förvaltningar. Med ett regiongemensamt förhållningssätt till införandet kan resursmässiga vinster göras genom att hitta förvaltningsövergripande lösningar.
Rätt använd kompetens (RAK) och breddad rekrytering

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Från 2019 till och med 2021 driver regionen ett projekt från Europeiska socialfonden gällande
attitydförändringar på arbetsplatser, NORMA – se kompetensen. Ett projekt där regionen samarbetar med ett antal gotländska arbetsgivare kring hur vi kan höja vår kompetens och minska
strukturella hinder för att kunna arbeta mer intensifierat med inkludering som leder till mångfald. Genom projekt Norma driver regionen framförallt utveckling inom kompetensförsörjningsstrategierna breddad rekrytering och rätt använd kompetens och projektet innehåller kompetenshöjande insatser som ska leda till en insikts-, kompetens- och attitydförflyttning som leder till mer inkluderande organisationskultur och tillitsfullt ledarskap.
Vi har idag flera bristyrken där vi ser att det inte kommer att vara möjligt att klara kompetensförsörjning genom rekryteringen. När den kompetens som efterfrågas inte räcker till behöver vi
alla tänka igenom vem som gör vad. Vi behöver utveckla verksamheter och organisera arbetet
annorlunda. Genom att omfördela arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper och se vem som
kan göra vad för att använda allas kompetens på ett mer flexibelt sätt kan både medarbetare och
verksamhet utvecklas och resurser användas effektivt. RAK görs idag inom verksamheter men
kan göras mycket mer systematiskt med både resurs- och verktygsstöd. För att verksamheterna
ska få stöd i att se över sina arbetsuppgifter och kunna göra en analys över bemanning och
kompetensbehov så har det påbörjats ett metodutvecklingsarbete för att ta fram ett verktyg för
chefer och verksamheter (SAK – se och använd kompetensen på Gotland). Metodutvecklingen är del i
projektet NORMA. Resurser har prioriterats inom projektet för att möjliggöra utvecklingsarbetet hos ett antal verksamheter. Målet är att verktyget ska ge stöd till ledning och medarbetare i
deras arbete i vem som gör vad och vem som har bäst kompetens att utföra arbetsuppgifterna.
Målet är att verktyget ska ge förutsättningar till att bredda rekrytering och underlätta för omställning inom Region Gotland.
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Att arbeta aktivt med breddad rekryteringen och inkludering innebär, förutom en ökad rekryteringsbas, att våra verksamheter kommer behöva bli bättre universellt utformade för att fungera
för alla. Vi kommer behöva bli bättre på intern rörlighet och omställning där kompetens tas tillvara och inte lämnar regionen. Om målen med att säkra kompetensförsörjningen framöver ska
nås, behöver ambitionsnivån höjas och därtill resursprioriteringar.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering

Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera ett antal HR-processer. Det handlar om anställningsprocessen, kurs och kompetensadministration, learning (utbildningsfilmer), LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och löneöversyn med mera. Bedömningen är att ökad digitalisering inom dessa områden skulle underlätta och verka resursbesparande för samtliga verksamheter i regionen. Över 200 aktiviteter i
delprocesser är identifierade som områden där systemstöd kan bidra till effektiviseringar och
ekonomisk och kvalitativ nytta genom digitalisering. Under 2020 har till exempel ett systemstöd
för digital referenstagning testats i en förvaltning (pilot). Det har lett till en besparing motsvarande en heltid redan under testperiodens första år. Samma potential finns i fler förvaltningar.
Inom processen anställning finns det ett stort behov utav ett systemstöd för att kvalitetssäkra
och effektivisera administrationen kring anställningen av nya medarbetare. Även ett systemstöd
i form av en beställarportal, från det att en medarbetare påbörjar sin anställning till att den avslutas, efterfrågas. Här kan allt ifrån tillgång till rätt konton, inpasseringskort, telefon, dator, arbetskläder med mera läggas in.
Ett systemstöd för kompetensutveckling, kursadministration och learning efterfrågas också till
introduktion och fortbildning. Ett system skulle bidra till ökad tillgänglighet för medarbetarna
samt att genomförandet och uppföljning kvalitetssäkras. Ett införande av system skulle innebära
att arbetstid motsvarande ett antal tjänster skulle kunna läggas på strategiskt kompetensutveckling istället. För chefer och administratörer skulle det innebära en minskning av många timmar i
administration.
Bedömningen är att ovanstående digitaliseringar skulle kunna genomföras under 2021 och
ganska snart medföra stora ekonomiska och kvalitativa nyttor för både chefer och medarbetare
inom hela regionen. En förutsättning för att lyckas är att de kan finansieras av de 2 mnkr som
har äskats i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan och budget vilket kommer att komma
hela regionen till nytta.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

8.3

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus – mål 15

En bra arbetsmiljö där det förebyggande arbetet är i fokus är en förutsättning för ett hållbart
medarbetarengagemang och även för att vara konkurrenskraftig som arbetsgivare. Region Gotland behöver fortsätta att arbeta aktivt för att skapa en sund arbetsmiljö och ge det förebyggande och främjande arbetet än mer fokus för långvariga effekter och sänkta sjuktal. Vid årsskiftet 2019/2020 var regionens sjuktal 6,2 procent, men inom vissa verksamheter betydligt högre.
Ett fungerade och aktivt friskvårdsarbete hjälper oss inte bara att klara vår bemanning utan ses
även som en personalförmån som bidrar till attraktiviteten hos oss som arbetsgivare. Idag finns
många yrkesgrupper som har svårt att vara kvar i yrket fram till nuvarande pensionsålder. Om
arbetslivet ska förlängas ställs krav på fortsatt strategisk och ibland riktat grundläggande arbetsmiljöarbete kopplat till arbetsförutsättningar men också insatser kopplat till främjande hälsoarbete för att bibehålla hälsan i högre ålder samt hur våra arbetsplatser klarar av att anpassa arbetet utifrån individuella förutsättningar.
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Viktiga delar i arbetsmiljöarbetet är att investera i hållbar bemanning så det finns marginaler vid
arbetstoppar och sjukdom. Att det finns nya tankar kring hur medarbetarnas kompetens används på bästa sätt. Att alla medarbetare förstår verksamhetens syfte, uppdrag och sitt eget arbetsinnehåll samt har möjlighet att få vara med och påverka. Att chefer och skyddsombud har
god kompetens inom arbetsmiljöområdet. Att alla medarbetare tar ansvar för att bidra till en
god arbetsmiljö fri från all form av kränkande särbehandling. Att det finns rätt utformade lokaler samt att medarbetare inom Region Gotland är fysiskt aktiva. En bärande värdering är att de
resurser som satsas på arbetsmiljö och hälsa för medarbetarna kommer att resultera i en utvecklad verksamhet och en ökad kvalitet som därmed kan komma medborgarna tillgodo. Satsningar
på aktiviteter ska sättas i relation till vad det kostar att ha en medarbetare i sjukskrivning. Försäkringskassan har tagit fram schablonkostnader i samband med sjukskrivning och med en lön
på 30 000 kronor i månaden kostar en sjukskrivning som pågår i sex månader cirka 95.000 kronor och när den pågår ett år kostar den cirka 135.000 kronor. Vikariekostnader är ej inräknade.
Genom att arbeta med främjande och förebyggande insatser istället för efterhjälpande så ger det
stora vinster utifrån den mänskliga aspekten men det ökar också möjligheten till en lönsam investering. Om en medarbetare är sjukskriven behöver oftast insatsen fungera varje gång för att
ge lönsamhet, medarbetaren återgår i arbete. När vi istället gör insatser som är förebyggande eller främjande, vi arbetar exempelvis med livsstilsfaktorer i grupp på 25 medarbetare, så räcker
det med att en medarbetare i gruppen exempelvis inte blir sjukskriven sex månader eller har tre
istället för sex perioder med korttidsfrånvaro för att investeringen ska vara lönsam.
Region Gotlands cirka 6 700 medarbetare utgör cirka 11 % av Gotlands befolkning som medborgare, föräldrar och vårdtagare. Deras hälsostatus gör alltså även ett avtryck i det generella
folkhälsoläget på Gotland. Detta ger oss en utmaning men även en unik möjlighet till synergieffekter då satsningar på våra medarbetare även förväntas ge positiva bidrag i ett större perspektiv
genom exempelvis ett minskat vårdbehov eller en positiv inverkan på ett barns hälsa.
Att arbeta förebyggande och proaktivt, med riktade resurser och riktlinjer som är bättre anpassade skulle stora skillnader i kostnader kunna göras på lång sikt. En av de absolut effektivaste
åtgärderna är att ge chefer rätt förutsättningar för att kunna arbeta med arbetsmiljön på ett aktivt och förebyggande sätt.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Balans mellan krav och resurser – överanställning för att sänka sjuktal

Att investera i en hållbar bemanning kommer också att hjälpa oss att sänka våra sjuktal. En bemanning där det finns marginaler vid arbetstoppar och sjukdomar har visat på positiva effekter
inom regionen. Bemanningen är stabil, en lägre personalomsättning samt friskare medarbetare
har gjort att den totala personalkostnaden ändå är lägre fast det förekommer överanställningar.
Att överanställa innebär att istället för att använda sig av över- och mertid så anställs fler personer på en grundanställning. 2019 hade regionen totalt 87 000 timmar övertid vilket motsvarade
en kostnad på 26.342.000 kronor och cirka 50 extra medarbetare. Under samma period var mertiden drygt 54.000 timmar, vilket motsvarade en kostnad på drygt 6.000.000 kronor. Effekten i
de verksamheter där överanställning gjorts har behovet av vikarier minskat, även kostnader för
över- och mertid. Förutom att över- och mertid kostar mer än ordinarie arbetstid så medför det
arbetsmiljömässiga konsekvenser såsom ökad stress, ökad arbetsbelastning, sämre kontinuitet
samt mer administration med mera. En effekt på lågeffektiv bemanning.
Hur vi planerar vår tid ligger också till grund för vilket rekryteringsbehov vi får, både utifrån frågor som attraktiv arbetsplats och organisationskultur, men också utifrån hur många vikarier våra
verksamheter behöver organisera. Inom vissa verksamheter i regionen läggs så kallade gröna tu-
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rer, det vill säga medarbetaren vet när den ska jobba men kan under passet bli hänvisad en annan arbetsplats för att täcka exempelvis en sjukfrånvaro. Detta har gjort att dessa verksamheter i
mindre grad behövt nyttja timanställda vikarier, över- och mertid eller hyr. Att arbeta mer med
detta skulle kunna ge effekter på personalkostnaderna, rekryteringsbehovet, arbetsmiljön och
sjuktalet. I slutänden ännu bättre för de vi är till för.
8.4

Budget 2021 och framåt

Att omprioritera medel för att kunna ta itu med rekryteringsutmaningarna behöver göras för att
få genomslag. Vid beräkning av personalkostnadsökningar och kostnader för personalstrategiskt
arbete framåt behöver hänsyn tas till faktorerna ovan. Delar kan behöva finansieras centralt för
att säkras i genomförandet medan andra delar kan behöva beskrivas som tydliga krav för varje
nämnd att budgetera för inom sitt ansvarsområde.
Marknadsanpassad och jämställd lönebildning

Att förändra lönestrukturer och skapa jämställda löner är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och en tydlig strategisk riktning. Målsättningen är att ha en lönestruktur med jämställda
löner som gör att vi kan rekrytera och behålla medarbetare och därmed klara kompetensförsörjningen. Inriktningen för Region Gotlands fortsatta lönebildningsarbete bör vara att kunna vara i
nivå med lönenivåerna inom Sveriges övriga kommuner och regioner, men också att kunna
klara konkurrensen om arbetskraften lokalt i specifikt utsatta yrkesgrupper. Inför 2021 har förvaltningarna identifierat och kostnadsberäknat behovet av lönepåslag utifrån bristsituation och
jämställdhet på 18,2 miljoner kronor utöver ett löneökningspåslag på 2,5 procent, 105,2 miljoner kronor. Med den budget som är avsatt för 2021 på 100 mnkr skulle ett generellt löneökningspåslag på 2,5 % motsvarande cirka 87 mnkr ge utrymme för ytterligare 13 miljoner kronor
att rikta till jämställdhet, brist eller något annat.
Hållbart ledarskap, stöd och förutsättningar

För att skapa bra förutsättningar, ändra strukturer, se över uppdrag och kunna ge rätt stöd
behövs resurser. Det behöver finnas med när avvägningar görs i budget.
Strategisk och hållbar bemanning

Vi ser redan nu i projektet att ett aktivt kvalitetsarbete inom strategisk bemanningsplanering
med tydliga kopplingar till personalekonomi leder till långsiktiga effekter. Genom att öka kompetens, stärka verktyg och modeller samt förändra arbetssätt är bedömningen att regionen kan
bemanna på ett sätt som ger stora möjligheter till bättre resursutnyttjande, sänkta sjuktal och
därmed kostnadssänkningar. Med en förstärkning i att driva på processer i verksamheterna, se
till att rätt kompetens om verktyg och system finns samt stödja i kulturförändringen så finns det
stor potential för effekthämtning. Ett långsiktigt grundläggande kvalitetsarbete som leder till effekt, en stabil bemanning med lägre personalkostnader.
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Verksamhetsutveckling genom digitalisering

Det finns ett stort behov samt stora vinster i att investera i system som hanterar anställningsprocessen och kursadministration, learning och kompetens. verksamhetsutveckling genom digitalisering av detta skulle omgående medföra stora tidsbesparingar samt kvalitativa nyttor för
både chefer och medarbetare inom hela regionen. En förutsättning för att lyckas är att de kan
finansieras av de 2 mnkr som har äskats i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan och budget.
Goda prestationer

Medel (2 mnkr) för att lyfta alla goda prestationer under 2020 och fokusera på verksamhetsutveckling framåt i form av till exempel medarbetardagar. Effekt som ger stolthet, motivation, engagemang och helhet samt verksamhetsutveckling.
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2021
Personalkostnadsökningar (motsvarande 2,5 procent)

87 000

Lönepåslag utifrån brist och jämställdhet

18 200

Digitalisering

2 000

Personalsociala aktiviteter och gåvor

2 000

Avsatt i planen för personalkostnadsökningar

-100 000

Summa

9 200
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Tabell 15: Sammanfattning faktorer inom HR-området att beakta i budgetarbetet (tkr)
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Driftbudget

9.1

Redan beslutade utökningar och besparingar (inarbetade i plankalkylen)

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att nedanstående ramjusteringar ska genomföras 20212022. (minustecken betyder att nämnden får pengar)
Personalkostnadsökningar
Prisökningsreserv
Resursfördelningsmodeller
BUN: förskola, grundskola, fritidshem
GVN: gymnasieskola
HSN: medicinskteknisk utveckling
SON: äldreomsorg
Övrigt
RS: Revidering översiktsplan för Gotland
RS: Tillväxtprogram
RS: Värdegrundsarbete
Summa ramjusteringar enligt plan 2021-2022

2021
-100 000
-33 000

2022
-200 000
-66 000

-7 206
499
-43 400
-26 096

-12 807
-705
-87 800
-49 356

0
2 500
1 000

500
2 500
1 000

-205 703

-412 668

Tabell 16: Beslutade och inarbetade ramjusteringar 2021-2022 jämfört med budget 2020 (tkr)

9.2

Justering av resursfördelningsmodeller till följd av nya demografiska antaganden

Efter nya antaganden om den demografiska utvecklingen (befolkningsprognos mars 2020) föreslås följande förändringar. Alla belopp är förändringar utifrån 2020 års budget (minustecken betyder att nämnden får pengar).
Behov
2021
BUN: förskola
BUN: fritidshem
BUN: förskoleklass
BUN: grundskola
Summa BUN
GVN: gymnasieskola
SON: förändring äldre 65 år och uppåt
Summa

Behov
2022

Skillnad
mot plan

Behov
2023

-2 047
1 520
4 113
-6 914
-3 328

Skillnad
mot
plan
3 021
1 265
1 366
-1 774
3 878

-2 492
1 749
1 111
-8 763
-8 395

3 361
1 494
742
- 1 185
4 412

-2 703
1 749
682
-16 473
-16 745

-6 136
-29 563
-39 027

-6 635
-3 470
-6 227

-8 009
-55 044
-71 448

-7 304
-5 692
-8 584

- 9 441
-84 150
-110 337

Tabell 17: Behov utifrån nya antaganden om demografiska förändringar 2021-2023 (tkr), jmf med budget 2020

Summan av behovet efter uppdatering av nya befolkningssiffror jämfört med vad som tidigare
avsatts för resursfördelningsmodeller är som synes i tabellen ovan totalt 6,2 mnkr 2021 och 8,6
mnkr 2022.
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9.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen används sedan 2010 en modell för fördelning av
budgetmedel som utgår från förordningen om ”Offentliga bidrag på lika villkor” Modellen rör
förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass. Varje barn/elev genererar en viss budgettilldelning (grundbelopp - skolpeng). Modellen är baserad på prognostiserade demografiska förändringar, s.k. elevströmmar inför varje budgetår. Sedan sker mätning av antalet barn/elever i
princip varje månad under året och ersättning utbetalas till resp. enhet.
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Beskrivning av resursfördelningsmodellerna

I grundbeloppet - skolpengen ingår bidrag för:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

undervisning
lärverktyg
elevhälsa
måltider
lokalkostnader
intäkter
administration
mervärdesskatt

I förekommande fall utgår ersättning för modersmålsundervisning och extraordinära stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp samt regionalt stöd till små skolenheter.
Förskola

Skolpengen utgår med olika belopp för barn mellan 1 och 2,5 år och äldre än 2,5 år. Beloppet
per barn i respektive åldersgrupp är lika oavsett närvarotid. Beloppet justeras för olika faktorer
exempelvis socioekonomiska.
Grundskola inkl. förskoleklass

Skolpengen är ett bidrag per elev justerat för olika faktorer (socioekonomiska m.fl.). Antalet elever på en skola genererar en viss budgettilldelning med olika tilldelning beroende på årskurs.
För små enheter belägna utanför Visby tätort utgår ett extra bidrag per elev, så kallat landsbygdsstöd.
Fritidshem

Från och med läsåret 2012/2013 utgår skolpeng med lika belopp för elev i förskoleklass till år 6.
Beloppet justeras för olika faktorer exempelvis socioekonomiska.
Flöden under perioden 2021-2023

Beräkningarna över förväntat antal barn och elever utgår från befolkningsprognosen från mars
2020. 93,3 procent av populationen beräknas delta i förskoleverksamheten, 58,3 procent i fritidshemsverksamheten samt 100 procent av populationen i förskoleklass och grundskola.
Tabellen nedan visar förändring år 2021 och framåt utifrån hur många barn och elever som man
planerade för 2020 och som också kompenserats i resursfördelningsmodellen. Den ekonomiska
effekten blir att rätt anslag tillförs kommande år även om det faktiska antalet barn inte stämmer
med planeringen.
Verksamhetsform
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Totalt

2020
budget
2 771
2 767
662
5 902
12 102

2021

2022

2023

+14
-48
-76
+99
-11

+17
-55
-20
+117
+59

20
-59
-12
+228
+177
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Tabell 18: Årliga förändringar jmf med 2020 av antal deltagande barn utifrån budget för 2020

I tabellen syns att det blir något färre barn 2021 men att volymen sedan ökar igen.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ersättning utgår med ett grundbelopp per program som baseras på genomsnittskostnaden per
elev för de olika programmen. Det är stora skillnader i kostnad per elev mellan de olika programmen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar inför varje nytt kalenderår ett beslut
om vilket grundbelopp som gäller.
2021
1 621
241
58
45
1 965

Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen
Kommunal skola, annan kommun
Fristående skola, annan kommun
Summa

2022
1 635
241
58
45
1 979

2023
1 654
241
56
42
1 993

Tabell 19: Antal elever i gymnasieskolan 2021-2023 (i den kommunala skolan är 20 elever medräknade från annan kommun)

9.2.3

Socialnämnden

Hösten 2013 beslutades om att införa en resursfördelningsmodell för äldreomsorg som tillämpas från budgetåret 2014. Modellen bygger på befolkningsprognosen för personer 65+. Beräkningen av resursbehoven grundas på kostnaden för äldreomsorg redovisad i offentlig statistik
och en viktning utifrån resultatet från Kostnad per brukare (KPB). Resursbehovet speglar behovet utifrån de demografiska förändringarna och redovisas i fasta priser. Lönekompensation tillkommer som tidigare.
I beslutet om att införa en resursfördelningsmodell fanns en skrivning om att de ingående värdena ska stämmas av regelbundet och de demografiska förändringarna ska beräknas. Viktningen
uppdaterades 2018 och fick genomslag i 2019 års budget. Viktningen kommer att ses över nästa
gång inför budget 2022. Antal personer över 65 år utgår från senaste befolkningsprognosen från
mars 2019.
I 2020 års budget tillfördes 27,1 mnkr då antalet personer över 65 år beräknades öka med 294
personer jämfört med 2019. Nu när de definitiva befolkningssiffrorna för 2019 samt ny prognos
för 2020 är redovisade visar det sig att slutliga resursbehovet hamnade väldigt nära det beräknade. Det blev fler äldre än beräknat men fler i de yngre åldersgrupperna och något färre i de
äldsta mest resurskrävande åldersgrupperna.
Ålder
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Summa

Beräknat
2019
4
4
3
1
1

067
198
159
995
181
646
15 246

Utfall
2019
4
4
3
1
1

081
213
172
988
182
643
15 279

Planerat
2020

2020 ny
prognos

Planerat
2021

2021 ny
prognos

Planerat2022

4
4
3
2
1

4
4
3
2
1

4
3
3
2
1

4
4
3
2
1

4
3
3
2
1

046
138
409
080
197
670
15 540

065
162
424
076
215
660
15 602

103
992
665
134
244
693
15 831

130
009
694
138
251
695
15 917

081
966
736
292
283
706
16 064

2022 ny
prognos
4 104
3 988
3 773
2 300
1 290
713
16 168

Planerat
2023
4 100
3 960
3 797
2 518
1 297
749
16 421

Tabell 20: Antal personer 65 år och äldre
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Ålder
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Summa

Avstämning
2019
94
155
386
-465
161
-1 102
-772

Avstämning
2020
33
92
64
205
2 788
-2 406
776

2021

2022

2023

438
-1 577
8 004
4 094
5 746
12 858
29 563

-177
-216
2 357
10 786
6 273
6 458
25 481

-26
-283
700
14 509
1 160
13 047
29 106

Tabell 21: Resursbehov enl. befolkningsprognos mars 2020. Plusbelopp betyder ökade behov och minusbelopp betyder minskade behov (tkr)
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2019 efter avstämning av def. folkmängd
2020 ny prognos
2021 beräknat behov
Netto budgettillskott 2021
Avsatt i plan
Differens jämfört med det som avsatts tidigare (beloppet
är 3,5 mnkr högre än det som avsatts i planen)

Beredningsunderlag

Resursbehov (tkr)
-772
776
29 563
29 566
-26 096
-3 470

Tabell 22: Resursbehov 2021 jämfört med det som tidigare kompenserats i budget 2020 och avsatts i plan 2021 (tkr)

Regionstyrelseförvaltningen förslår att 29,6 mnkr tillförs socialnämnden i budget 2021samt att
justering sker med ovanstående belopp i planen för 2022-2023.
9.3

Sammanfattning av nämndernas äskanden

Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 157 mnkr för år 2021. Summan innehåller kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov.
Justering resursfördelningsmodell BUN
Justering resursfördelningsmodell SON
Justering resursfördelningsmodell GVN

-3,9
3,5
6,6

se avsnitt 9.2
se avsnitt 9.2
se avsnitt 9.2

RS/regionstyrelseförvaltningen
RS/regionstyrelseförvaltningen, externa avtal
RS/regionstyrelseförvaltningen, internprishöjning

17,5
1,4
6,1

se avsnitt 9.4.1
se avsnitt 9.5.1

0
0,1

se avsnitt 9.4.2

34,2
0,6
5,7

se avsnitt 9.4.3
se avsnitt 9.5

RS/räddningstjänst
RS/räddningstjänst, externa avtal
TN/teknikförvaltningen
TN/teknikförvaltningen, externa avtal
TN/teknikförvaltningen, internhyra
Miljö- och byggnämnden

4,0

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden, externa avtal
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, externa avtal

1,9
3,4
6,2
0,8

Socialnämnden
Socialnämnden, externa avtal
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden, externa avtal
Överförmyndarnämnden
Summa äskanden
Avsatta medel i plan för interna priser och externa avtal
Nettoäskande

23,0
8,9
12,5
24,1

se avsnitt 9.4.4
se avsnitt 9.4.5

se avsnitt 9.4.6
se avsnitt 9.4.7

0,4
157,0
-33,0
124,0

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Tabell 23: Sammanfattning av nämndernas äskanden (mnkr)
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Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen äskar 17,5 mnkr i ramökning.
Effekt av ny lag om kommunal bokföring
Översiktsplanering
Omställning inom IT-branschen
Upphandling
Budget och skuldrådgivning
Regionalt tillväxtarbete
Inera – kommundel
Integrationsmotor
E-arkiv, projektledning och systemintegrationer
Digital HR
Bokstart
Nationaldagsfirande
Kanslistöd kultur och fritidsberedning
Summa

2021
6 000
180
0
2 400
800
2 500
360
1 000
1 000
2 000
650
100
500
17 490

2022
6 000
180
9 000
1 600
800
2 500
360
1 000
1 000
2 000
650
100
500
25 690

2023
6 000
180
9 000
1 600
800
2 500
360
1 000
1 000
2 000
650
100
500
25 690

Tabell 24: Sammanfattning regionstyrelseförvaltningens äskanden (tkr)

Förutom ovanstående äskanden kommer i särskilda ärenden skrivelser om stimulansmedel för
startande av trygghetsboende samt Energipilot Gotland, Energicentrum.
Effekt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (5 000 tkr+1 000 tkr)

Lagen om kommunal bokföring och redovisning och nya rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning påverkar både investerings- och exploateringsredovisningen. Förstudier
både avseende exploateringar och övriga investeringar samt plan kostnader måste från 2019 redovisas som driftskostnader och kan inte som tidigare redovisas som en investeringsutgift.
Översiktsplanering (180 tkr)

En ändring i plan- och bygglagen som trädde ikraft 2019 innebär bl.a. att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade. Det generella statsbidraget har ökat med 3
kr/invånare och regionstyrelseförvaltningen äskar om att bidraget tillförs i budgetramen.
Omställning inom IT-branschen

Det sker en förflyttning inom IT-branschen där man tidigare investerade i hårdvara och licenser
köps nu exempelvis programvara som tjänst. Detta innebär att investeringsbehovet minskar
men att driftkostnaden ökar. En bedömning är att kommande driftskostnader ökar med cirka 9
mnkr per år men kostnadsbilden är inte helt klar och kommer att kompletteras.
Stärkt upphandling (1 600 tkr + 800 tkr tillfälligt 2021)

För att ha utrymme att leva upp till lagstadgade krav på upphandlingar och också kunna driva
det utvecklingsarbete som behövs för att kunna bidra till ökad effektivitet totalt i regionen inom
såväl upphandlings- som inköpsområdet bedöms att ytterligare två upphandlingstjänster behövs
framåt. Dessutom en tillfällig förstärkning för att klara en överlämning mellan medarbetare då
en stor personalomsättning är att vänta.
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Budget och skuld (800 tkr)

För att kunna möta efterfrågan på budget- och skuldrådgivning och också minska sårbarheten i
funktionen behövs en resursförstärkning motsvarande minst en årsmedarbetare. För att klara
Konsumentverkets rekommendationer krävs personalresurser motsvarande 2,0 tjänst. Idag
finns 1,0 tjänst i funktionen.
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Fortsatt fokus på regional utveckling, (2 500 tkr för tillväxtarbete)

Dagens regionala utvecklingsarbete kring tillväxt drivs till stor del av tillfälliga medel givna via
det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och regionala tillväxtmedel 1:1. Medlen har
bland annat finansierat utvecklingen av den regionala utvecklingsstrategin, programsamordnare
Hållbara Gotland, projekthandläggare, projektledare besöksnäringsstrategi och kommunikatör
regional tillväxt. Enligt beslut i regionfullmäktige har också en förstärkning om 2,5 mnkr per år
givits tidsbegränsat (tom 2020) för programsättning av tillväxtarbetet. Sammantaget görs bedömningen att det med dagens resurser inte går att leva upp till kraven på det regionala utvecklingsarbetet nationellt tillsammans med behoven av att implementera den nya regionala utvecklingsstrategin.
Inera kommun (360 tkr)

Central finansiering avseende fast avgift till Inera AB (SKR) för kommundelen saknas fr o m
2020 när kommunerna nu gått in. Landstingsdelen hanteras sedan tidigare inom Region Gotland.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Integrationsmotor, Mule (1 000 tkr)

För att kunna genomföra integrationer mellan olika verksamhetssystem och också med det nya
tillkommande e-arkivet krävs en integrationsmotor. Dagens integrationsmotor är en gratisversion men dess funktionalitet räcker inte till för att hantera det nya e-arkivet och verksamhetens
behov av systemintegrationer. Funktionen är avgörande för samtliga förvaltningar som ska anslutas till det nya e-arkivet.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - E-arkiv (1 000 tkr 2021-2023)

För att stödja digital dokumenthantering och övergången till processorienterad informationshantering för hela regionen är bedömningen att införandet av ett e-arkiv är en nödvändighet.
En förstudie är genomförd och tidigare har också medel avsatts i investeringsbudgeten. På
grund av ändrade affärslogiker inom IT och regelverk för förstudier kommer kostnaden troligen
att belasta driften och inte betraktas som investering. Dessutom görs bedömningen att projektet
är så pass omfattande att resurser för projektledning måste avsättas för perioden 2021-2023.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Digital HR (2 000 tkr)

Inom förvaltningen drivs ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera HRprocesser som anställning, kursadministration, förmåner, LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och löneöversyn Bedömningen är att ökad digitalisering inom detta område skulle underlätta och verka resursbesparande för samtliga verksamheter i regionen.
Bokstart – samordnare (650 tkr)
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Under 2020 avslutas projektet Bokstart som haft till syfte att stärka barns läsförmåga. Projektets
insatser utgår ifrån en nationell evidensbaserad modell och har visat väldokumenterade goda resultat som på sikt ger positiv effekt för barns skolgång och hälsa. Projektet är ett samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För att kunna permanenta satsningen behöver varje förvaltning fortsätta att
driva sina egna insatser vilket man säger sig vara villig och ha utrymme att göra. Däremot är inte
verksamheten möjlig att driva utan en gemensam samordningsfunktion.
Nationaldagsfirande (100 tkr)

Nationaldagsfirandet vid Roma Kungsgård är en uppskattad aktivitet men förvaltningen har aldrig erhållit ekonomisk ram för genomförandet. Varje år har tillfälliga medel avsatts ur regiondirektörens verksamhetsutvecklingsanslag samt ur kultur och fritidsavdelningens verksamhetsmedel. För att skapa stabilitet och kontinuitet i arbetet framåt föreslås en ramförstärkning.
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Kanslistöd till kultur- och fritidsberedning (500 tkr)

Sedan regionstyrelseförvaltningen övertog ansvaret för regionens kultur- och fritidsverksamhet
har en kultur- och fritidsberedning funnits som beredningsforum till regionstyrelsen. En utvärdering har visat på brister i dagens hantering och beslut är fattat att beredningens arbetsformer
skall utvecklas att motsvara ett utskott. Förändringen innebär behov av nämndsekreterarstöd
och uppbyggnad av systemstöd.
9.3.2

Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänst

Vid framtagande av nytt handlingsprogram för år 2022 och framåt behöver man ta med i beaktande räddningstjänstens budget och därmed anpassa handlingsprogrammet och de operativa
riktlinjerna utifrån rådande läge, alternativt utifrån idag, önskad ambitionsnivå eller ökad ambitionsnivå men då krävs en större nettobudget.
Inga äskanden om utökningar finns upptaget i den strategiska planen men räddningstjänsten föreslår att nuvarande budgetram på 54,5 mnkr ska behållas.

9.3.3

Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

I nedanstående tabell redovisas äskande om ramtillskott.
Kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik, samhällsbetalda resor
Förstudier
Utökat driftansvar gata parkavdelningen
Ökade driftkostnader toaletter
Ökade kapitalkostnader gator och vägar
Ökade kapitalkostnader kollektivtrafik
Ökade kapitalkostnader väg detaljplan
Ökade kostnader för belysning och nätavgifter
Verksamhetsutvecklare
Total

2021
23 524
5 000
1 000
760
168
1 347
860
135
640
800
34 234

Tabell 25: Verksamhetsförändringar 2021 (tkr)

Kollektivtrafiken

Trafik 2020- avtalet innebär en driftskostnad på cirka 86 mnkr per år. Det är 23,5 mnkr dyrare
än tidigare vilket bland annat beror på kravet på 70 procent av fordonen ska drivas av biogas
jämfört med tidigare 14 procent. Verksamheten har sedan tidigare också ett underskott mot
budget.
Särskild kollektivtrafik - Samhällsbetalda resor

Verksamheten för samhällsbetalda resor gick med -6 429 tkr för 2019. Prognosen för 2020 är –
5 mnkr. Ramtillskott begärs för att förstärka budgeten med 5 mnkr. Den största avvikelsen mot
budget är för färdtjänsten.
Driftanslag förstudier
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Utgifter för planering och förstudier ska redovisas som driftskostnad, även allmänna omkostnader, administration, utbildning av personal, hyra av ersättningslokaler under byggtid samt rivning/sanering ska redovisas som driftskostnad. 1 mnkr begärs för förstudier inom mark- och
trafikavdelningen. Nämnden begär inget ramtillskott för projektavdelningen.
Utökat driftanslag Gata Park avdelningen

Ramtillskott begärs med 760 tkr för utökat driftansvar för nya arealer av park och gator.
Ökade driftskostnader offentliga toaletter

Ny toalett har uppförts vid Almedalen och medför ökade driftskostnader med 168 tkr.
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Ökade kapitalkostnader

Ramtillskott äskas för ökade kapitalkostnader för mark och trafikavdelningen till följd av beläggningsinvesteringar som genomförts 2020.
Anskaffning av nytt biljettsystem för kollektivtrafiken medför ökade kapitalkostnader med 860
tkr.
Ett nytt vägbygge har genomförts 2020 vid Visborgsgatan och Gutevägen i syfte att öka trafiksäkerheten, kapitalkostnaderna ökar med 135 tkr.
Belysning

De områden som exploaterats vid A7 och på Visborg medför ökade belysningskostnader på
300 tkr.
Verksamhetsutvecklare

Teknikförvaltningen begär ramtillskott för att inrätta en tjänst som verksamhetsutvecklare.
9.3.4

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden äskar 4,0 mnkr 2021.
Tillsyn inom Plan- och bygglagen
Livsmedelskontroll
Miljö- och hälsoskydd
Tillsyn rökfria miljöer
Enhet bygg
Total

2021
1 000
500
500
200
1 800
4 000

Tabell 26: Verksamhetsförändringar 2021 (tkr)

Tillsyn inom Plan- och bygglagen

Tillsyn inom Plan- och bygglagen är nämnden skyldiga att utföra, och är en verksamhet som
aldrig kan få en bra kostnadstäckning i förhållande till den nedlagda arbetsinsats som krävs
inom detta myndighetsområde eftersom intäkterna och hur det skall debiteras är lagstyrda och
inget som enheten kan styra över.
Finansiering av tillsynsverksamheten har årligen skett med eget kapital. Då nämnden inte anser
att eget kapital skall gå till finansiering av ordinarie verksamhet, behövs ett ramtillskott med 1
000 tkr.
Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen slog i sin revision 2018 i princip fast att Region Gotlands livsmedelskontroll är
underfinansierad och att åtgärder behöver göras för att nå det lagstadgade kravet på utförd kontroll, ett mål som enheten inte nått de senaste fyra åren. Enheten behöver ett ramtillskott på
cirka 500 tkr för att täcka befintligt underskott och möjliggöra ytterligare rekrytering samtidigt
som enheten fortsätter sitt utvecklings- och effektiviseringsarbete.
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Miljö- och hälsoskydd

Utöver ordinarie verksamhet tillkommer resursbehov till följd av ofinansierade uppdrag från
regionfullmäktige(PM10, rökfria miljöer). Här har resursbehovet bedömts till 0,5 tjänst för
pm10 och 0,2 tjänster för rökfria miljöer. Detta resulterar i äskande av ramtillskott på 500 tkr.
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Tillsyn rökfria miljöer

Enligt det nya reglementet som togs i samband med bildandet av MBN ligger tillsynsansvaret
för rökfria miljöer på MBN. Dock medger denna lagstiftning ingen debitering i form av tillsynsavgifter och måste därför finansieras av skattemedel. I nuläget finns ingen ram för detta arbete
men en skyldighet att både bedriva tillsyn och tillhandahålla vägledning och information.
Enhet bygg

De delar av verksamheten inom enhet Bygg som behöver finansieras av ram är kundtjänst och
kundmottagning, samt övrig service, tillgänglighet och samverkan som inte är kopplat till enskilt
ärende. Sammanfattningsvis innebär detta 3,7 tjänster vilket resulterar i äskande av ram-tillskott
på cirka 1 800 tkr.
9.3.5

Barn- och utbildningsnämnden

Utöver resursfördelningsmodellen och kompensation för externa avtal som beskrivs i avsnitt
9.12 och 9.4, äskar nämnden om ramtillskott med 1,9 mnkr år 2021.
Driftskonsekvenser investering lokaler

2021
1 880

2022
7 704

2023
9 000

Summa

1 880

7 704

9 000

Tabell 27: Barn- och utbildningsnämnden, äskande (tkr)

Driftskonsekvenser av investering lokaler är beräknade som schablon på 8 procent av investerat
kapital inklusive internränta på 1,5 procent.
9.3.6

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver resursfördelningsmodellen och kompensation för externa avtal som beskrivs i avsnitt 0
och 9.4, äskar nämnden 6,2 mnkr 2021.
Arbetsmarknad och integration
Vuxenutbildning
Driftskonsekvenser investering lokaler

2021
2 200
4 000
0

2022
2 200
4 000
656

2023
2 200
4 000
1 376

Summa

6 200

6 856

7 576

Tabell 28: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äskande (tkr)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär ramförstärkning med 4 heltidstjänster motsvarande 2,2 mnkr för Vuxkomp som är ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och arbetsförmedlingen. Syftet är att arbeta för att personer snabbare
kommer till en aktivitet och på sikt inte ska behöva försörjningsstöd.
Från den 1 januari 2018 gäller ett regelverk för nyanländas etablering i samhället, så kallad utbildningsplikt. En viss del av utbildningen finansieras med den etableringsersättning som staten
står för men täcker inte alla kostnader som är förenade med utbildningsplikten. Antalet personer som omfattas av utbildningsplikten förväntas öka. Ramförstärkning äskas med 3 mnkr.
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1 mnkr äskas för regionalt yrkesvux.
9.3.7

Socialnämnden

Socialnämnden äskar 23 mnkr för att få ekonomisk balans i sin LSS-verksamhet. Nämndens
framhåller att kostnaderna för LSS-insatser ligger på en relativt låg nivå jämfört med andra kom-
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muner. Trots det har verksamheten dragits med stora underskott de senaste åren. LSS-verksamheten är en rättighetslagstiftning med tio insatser som inte går att ta bort eller förändra.
Verksamheten har haft en gradvis volymökning de senaste åren.
För att kunna behålla och rekrytera vissa svårrekryterade personalkategorier begär nämnden att
få 0,7 mnkr för detta och jämställdhetssatsningar. I övrigt vill nämnden få kompensation för resursfördelningsmodell, externa avtal och ordinarie personalkostnadsökningar.
LSS-verksamhet volymökning, obalans mellan uppdrag
och resurser
Summa

2021
23 000

2022
23 000

2023
23 000

23 000

23 000

23 000

Tabell 29: Socialnämnden, äskande drift (tkr)

9.3.8

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar 12,5 mnkr i utökad driftbudget för 2021. I beloppen ingår
inte kompensation för externa avtal, personalkostnadsökningar samt extra medel för särskilt
svårrekryterade yrkesgrupper utifrån genomförd lönekartläggning.
Riktat statsbidrag för rehabkoordinatorer som övergår till generellt statsbidrag
Driftbudget för paviljonger avseende utökade lokaler Visby lasarett
Kommande förstudier utifrån byggnadsprojekt
Summa

2020
2 000
4 000
6 500
12 500

Tabell 30: Hälso- och sjukvårdsnämnden, äskanden drift (tkr)

Inför budgetåret 2021 finns ett bidrag som går från att vara ett riktat statsbidrag till ett generellt
bidrag som en del av överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” som kommer att avslutas efter 2020 års överenskommelse. Överenskommelsen har sedan tidigare finansierat rehabkoordinatorer. Att samtliga regioner ska tillhandahålla rehabkoordinatorer kommer istället att bli lagstadgat och ersättningen för detta aviseras
tillföras det generella statsbidraget enligt finansieringsprincipen. Enligt en sammanställning från
SKR över generella statsbidrag kommer detta att ingå med 35 kronor per invånare vilket motsvarar 2 mnkr till Region Gotland. Nämnden begär 2 mnkr i anslag.
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I samband med avbrytandet av projekt Nya Akuten i dess nuvarande form fick förvaltningen i
uppdrag att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler. För att kunna utöka
akutmottagningens lokaler utgår nuvarande planering från att det blir nödvändigt att flytta ut
annan verksamhet i paviljonger på lasarettsområdet. Paviljongslösning innebär en bedömd direkt driftkostnad om ca 4 mnkr per år vid en hyreslösning av paviljonger. Vid en lösning som
innebär en investering av paviljonger innebär detta i förlängningen en höjd hyra för hälso- och
sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär driftmedel med 4 mnkr.
Till följd av skärpta redovisningsregler får förstudier inte längre redovisas som en investeringsutgift utan måste redovisas som en driftkostnad. Nämnden begär 3,5 mnkr till en fördjupad förstudie av hus 23 där bland annat ny akutmottagning planeras få nya lokaler. Nämnden begär
också 3 mnkr för framtagande av en fastighetsutvecklingsplan som att kommer att utgöra en
grund för samtliga framtida byggprojekt på lasarettet och ge underlag för strategiska vägval.
9.3.9

Överförmyndarnämnden

Idag ligger arbetsuppgiften som nämndsekreterare på kansliets handläggare/utredare. Nämnden
äskar därför om en utökning med 0,5 tjänst för en nämndsekreterare vilket motsvarar 420 tkr.
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Externa avtal
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Begär 1 499 tkr för externa avtal.

2021
126
500
133
438
302
1 499

Partistöd
Porto
Div. medlemskap
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur och fritidsområdet
Summa

2022
126
500
133
438
302
1 499

2023
126
500
133
438
302
1 499

Tabell 31: Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)

Anslaget för partistöd kommer för 2020 enligt gällande regler att öka med 126 tkr beroende på
att prisbasbeloppet höjts.
Region Gotlands portokostnader har senast kompenserats för prisutveckling i budget 2018.
Prisutvecklingen har därefter uppgått till cirka 500 tkr.
Medlemsavgifter och vissa avtal såsom avgift till SKL kommer att öka med 133 tkr.
Till länsinstitutionerna som omfattas av kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning motsvarande 2 procent vilket innebär 438 tkr.
Till övriga utförare inom kulturområdet, till idrottsanläggningar inklusive Kustparksbadet, resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar begärs en uppräkning motsvarande 2
procent vilket innebär 302 tkr.
9.4.2

Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänst

För räddningstjänsten finns avtal med Storstockholms brandförsvarsförbund.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund
Summa

Budgeterad
kostnad 2020, tkr
1 150

Kompensation
år 2020, tkr
31
31

Tabell 32: Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)

Kompensation för externa avtal begärs med 31 tkr.
9.4.3

Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

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
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Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Summa

Budgeterad
kostnad 2020, tkr
3 000
4 350

Kompensation,
tkr
200
400
600

Tabell 33: Tekniska nämnden, teknikförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)

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
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tjänster ingår också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas
med 400 tkr för år 2021.
9.4.4

Barn- och utbildningsnämnden

Begär 3,4 mnkr för externa avtal.

Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”Lika villkor” för förskola, fritidshem,
skolverksamhet oavsett kommunal 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. Löneutvecklingen har i nedanstående tabell beräknats till 2,5
procent 2021-2023 och övriga indexantaganden med 1 procent per år.
Omslutning
Köp av huvudverksamhet från
fristående förskolor
fristående fritidshem
fristående förskoleklass
fristående grundskolor
Köp av stödverksamhet (skolskjutsar) indexuppräkning 1 %
Summa

61
11
3
43

Ökning
2021
3 015

Ökning
2022
3 034

Ökning
2023
3 059

426
3 441

426
3 460

426
3 485

621
987
287
699

Tabell 34: Barn- och utbildningsnämnden, kompensation externa avtal (tkr)

9.4.5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Begär 0,8 mnkr för externa avtal.

Externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2021 finns inte. Den fristående skolan skall
dock ersättas för de ökade eller tillkommande kostnader som uppstår för den kommunala skolan i budget 2021 vilket ger effekter som liknar avtal. Rampåverkan uppskattas till 0,8 mnkr.
9.4.6

Socialnämnden

Socialnämnden begär 8,9 mnkr för indexuppräkning av externa avtal.
Nämnden köper tjänster från privata utförare inom de flesta verksamheter. Kostnaden för externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via lönekompensation, är
438 mnkr 2019, exklusive flyktingmottagning. De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI, som tas fram av SKL. OPI för 2019 är 2,7 procent. Eftersom
det inte finns något OPI för 2020 ännu, har nämnden antagit en prisökning på 2 procent 2020
och 2021.
Verksamhet
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SoL
LSS
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt

Omsättning
2020
tkr
231 316
91 386
122 533
919
446 154

Prishöjning 2021
2%
4 626
1 827
2 450
19
8 922

Tabell 35: Socialnämnden, kompensation externa avtal (tkr)

9.4.7

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 24,1 mnkr för externa avtal.
Till följd av nya avtal ökar kostnaden för hälso- och sjukvården med 9,85 mnkr för helikoptertransporter och 3,5 miljoner för markambulanstransporter. I avtalet gällande markambulans är
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det ingen utökning av ambulanskapaciteten inräknad. För den luftburna ambulanssjukvården
beror kostnadsökningen i det nya avtalet på ökad leasingkostnad för helikoptern, lönekostnad
samt kostnader för ombyggnad av helikopterbasen.
Nämnden har också tagit upp kompensation för utomlänsvård med 6,4 mnkr baserat på en prisuppräkning med landstingsprisindex för 2021 med 2,9 procent.
Nämnden har i sitt underlag tagit med både beräknad indexhöjning och beräknad volymökning
enligt nedan.
Avtal
Alarmering o dirigering (SOS
Alarm, MSB, Saab Security)
Privata vårdgivare enl nationella taxan. Läkare och sjukgymn.
Privata vårdgivare enl. avtal
(sjukgymnastik, psykoterapi,
fotvård)
Njursjukvård (B Braun Avitum)
Privat primärvård (Praktikertjänst, Unicare)
Ambulans (Falck)
Luftburen ambulanssjukvård
Sjukvårdsrådgivning (Previa)
Läkemedelsförsörjning
Konsultavtal (till största delen
KARGO)
Prisuppräkning utomlänsvård
Privat barn- och ungdomstandvård
Privat tandvård – Tandvård
till särskilda patientgrupper.
Summa

Omsättning
tkr
2 902

Beräknad indexhöjning

Beräknad volymförändring

3,6 %

0%

Kompensation 2020
tkr
105

6 830

2,4 %

0%

164

2 774

2,4 %

5 % (ökat antal
patientbesök)

205

16 395

3,1 %
(LPIK)
3,0 %

2 % (ökat antal
behandlingar)
0%

1 526

43 939
34
35
3
3

528
583
604
700

15 000

Nytt avtal
Nytt avtal
Nytt avtal
2,5 %
(LCI okt-20)
3,5 %

1 318

0%

3 500
9 850
360
93

0%

525

220 000 230 000
1 372

2,9 %
2,6 %

0%

35

1 204

2,6 %

0%

30

6 400

24 111
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Tabell 36: Hälso- och sjukvårdsnämnden, kompensation externa avtal (tkr)
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9.5
9.5.1

Beredningsunderlag

Kompensation för höjning av interna priser
Regionstyrelseförvaltningen

Inom regionstyrelseförvaltningen är måltidsavdelningen samt försörjningsavdelningen rena resultatenheter som finansieras via internt köp och sälj. Kvalitet och digitaliseringsavdelningen finansieras till del av anslag och till viss del av internt köp och sälj. Övriga avdelningar är helt anslagsfinansierade.
Justering av internpriser för resultatenheterna är grundläggande för driftbudgeten och förvaltningen behöver årligen genomföra en höjning av resultatenheternas priser med anledning av
ökade lönekostnader, eventuellt höjda internhyror samt generella prisökningar för varor och
tjänster.
Förvaltningen återkommer med förslag när beslut är taget, hur prishöjningen ska fördelas på
olika tjänster samt hur kompensationen fördelas till respektive köpande förvaltning.

Löneökningar 2,5 procent

2021

2022

2023

3 600

7 200

10 800

1 045
1 080
400
6 125

1 045
2 160
800
11 205

1 045
3 240
1 200
16 285

Hyresförändring (1 %) motsvarar 180 tkr
Måltidsförsörjning
Hyreskostnader
Indexuppräkning livsmedel och transport (2 %)
Ökad andel ekologiska livsmedel
Summa
Tabell 37: Regionstyrelseförvaltningen, prisförändringar (tkr)

Löneökning

Förvaltningen räknar med en lönekompensation på 2,5 procent 2021. Det motsvarar 3,6 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 362 mnkr varav resultatenheterna måltid och försörjning svarar för cirka 40 procent, det vill säga 140 mnkr.
Hyresförändringar

En hyresförändring på 1 procent innebär en kostnadsökning på 0,2 mnkr för resultatenheterna.
Den totala budgeten för förvaltningens lokalhyror uppgår till 68,6 mnkr varav resultatenheterna
svarar för 26 procent det vill säga 18 mnkr.
Måltidsförsörjning
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Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar hyrorna. För de
investeringar som görs under planperioden beräknas hyran öka med 1 045 tkr mer än den kompensation förvaltningen tidigare erhållit. De kök som är aktuella är Södervärnsskolan, Gråbo,
Terra Nova , Mottagningskök och Wisbygymnasiet söder.
Det senaste året var ökningen av livsmedelsprisindex 2,8 procent, trots att det sammanvägda
konsumentprisindexet (KPI) var 1,8 procent. Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 39
mnkr per år. Detta motsvarar en årlig kostnadsökning på 1 000 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 1 080 tkr.
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Under 2019 var 29,3 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.
9.5.2 Tekniska nämnden, teknikförvaltningen
Internhyror

Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för drift
av fastigheter visar en ökning med 1,5 procent, vilket motsvarar 5,7 mnkr. Orsaken till behovet
är ett nytt elavtal från 2020, ökade fjärrvärmekostnader samt att inhyrda lokaler är dyrare.
Konsekvenser av oförändrad internhyra innebär att kostnadsökningarna får bäras av teknikförvaltningen. Det medför färre utförda reparationer och att viss del av planerat underhåll ej kan
genomföras (de som inte räknas som investeringar). Förvaltningarnas lokalkostnader blir missvisande om internhyran inte speglar verklig kostnad för lokalerna de disponerar.
9.6

Externa taxor och avgifter

9.6.1

Regionstyrelsen

9.6.2

Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

Ingen förändring föreslås.
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 höjdes 2019 med 6 procent vad gäller brukningsavgifter. Under 2020
kommer avstämning av taxan att göras.
Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Översyn av taxan görs 2020.
Avgifter för vissa transportdispenser så kallade transporttillstånd - årlig indexuppräkning
görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas och är inte tillämplig
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 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. Prislistan kommer att ses över 2020 bl. a i syfte att
inkludera den i avfallstaxan.
Taxa för grävtillstånd är beslutad av regionfullmäktige 2020. Den har ersatt prislistan som
tidigare tillämpades. Taxan innehåller en indexklausul för årlig uppräkning.
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Samtliga externa taxor ses över årligen för att säkra en korrekt hantering.
9.6.3

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser en justering av taxor inför 2021 vilket sker varje år och oftast genom prisindex kommunal verksamhet (PKV). Index för 2021 är prognostiserat till 3 %.
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Nämnden följer kommunallagens principer som gäller för taxa, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Nämnden har även förvaltningslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken
att förhålla sig till vilket styr vad som får debiteras och hur debitering får ske.
9.6.4

Socialnämnden

9.6.5

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förvaltningen ser inga större förändringar av intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda av maxtaxa som för 2020 uppgår till 2 125 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 uppgick till 1,6 mnkr
2019 vilket är i nivå med 2018.
Inför 2021 har förslag om höjda tandvårdstaxor beslutats i hälso- och sjukvårdsnämnden och
skickats vidare i processen till regionfullmäktige för beslut. Förslaget innebär en höjning av
tandvårdstaxor med 10 procent vilket bedöms ge en ökad intäkt till tandvården med ca 3,5
mnkr per år.
På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september 2020 behandlas två ärenden avseende avgifter för somatisk vård. Det ena ärendet avser vårdavgifter inom öppenvården där förslaget framförallt är att likställa vårdavgiften för digitala besök med vårdavgiften för fysiska besök. Förändringen bedöms generera ökade intäkter till nämnden. Det andra ärendet avser avgifter för olika typer av intyg som inte är sjukvård. Bedömd effekt av förslaget kring dessa avgifter
är 0,65 mnkr i ökade intäkter.
9.7

Skärpta redovisningsregler – effekt på driftbudget

I samband med att den nya redovisningslagen för kommuner och regioner trädde ikraft 2019 så
har sektorns normgivande organ för god redovisningssed, Rådet för kommunal redovisning, reviderat sina rekommendationer.
I den rekommendation som behandlar materiella anläggningstillgångar R4 har en restriktivare
syn på vad som får redovisas som tillgång införts. Konsekvensen av detta är att utgifter för förstudier och planer inte får redovisas som investering utan är en driftkostnad. När det gäller egen
personals arbetade tid i investeringsprojekt så är det endast lön och personalomkostnadspålägg
(PO) för faktiskt arbetat tid i ett projekt som får redovisas som investering. I nämndernas strategiska planer har några nämnder äskat medel för förstudier i sin driftbudget.
Regionstyrelsen har äskat 6 mnkr, varav 5 mnkr avser exploateringsutgifter i tidiga skeden och 1
mnkr nämndens investeringar i kök och anläggningar.
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Tekniska nämnden har begärt 1 mnkr till förstudier för sina egna investeringsprojekt. Däremot
har man inte tagit med effekter av att projektavdelningens timpris bara får baseras på lön och
PO-pålägg istället för som tidigare på självkostnad där samtliga avdelningens kostnader legat till
grund för timpriset. I vårens budgetskrivelse hade nämnden med detta och uppskattade kostnaden till 7 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har äskat 3,5 mnkr för fördjupad förstudie ”Nya akuten”.
Gymnasie- och utbildningsnämnden har äskat 0,8 mnkr till förstudie och projektering till Fenix
Ungkulturhus och Polhemhuset (fordonsutbildning) i sin investeringsbudget men inte något i
sin driftbudget.
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Barn- och utbildningsnämnden har inte tagit upp något äskande i driftbudgeten men i investeringsbudgeten ligger 0,5 mnkr för ny idrottshall i Visby.
Effekt på driftbudget av skärpta redovisningsregler
Nämnd

2021

Regionstyrelsen

6,0

Tekniska nämnden

8,0

Barn- och utbildningsnämnden

0,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

0,8

Hälso- och sjukvårdsnämnden

3,5

Summa

18,8

Tabell 38: Effekt av nya redovisningsregler för investeringsredovisning 2021, mnkr

10 Investeringar
10.1 Sammanfattning av nämndernas investeringsäskanden

Investeringsbudgeten för 2021 på 528 mnkr beslutades i samband med regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget 2020-2022. Regionstyrelseförvaltningens rekommendation är
att regionfullmäktige även i fortsättningen ska ta beslut om en tvåårig investeringsbudget.
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Med anledning av Corona-pandemin och osäkerheten om dess effekter på regionens intäkter
framåt har nämnderna haft i uppdrag att gå igenom investeringsbehoven under kommande år
med målet att halvera investeringsbudgeten. Uppdraget har inte haft avsedd eftersom nämndernas totala investeringsäskanden inför budgetberedningen uppgår till 594 mnkr för 2021 (+66
mnkr mot tidigare beslut) och totalt 2 786 mnkr 2021-2025. Investeringar i avgiftsfinansierad
verksamhet uppgår till 147 mnkr för 2021 och till 935 mnkr för perioden 2021-2025. Investeringsbudget för 2020 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 772 mnkr. Då den demografiska förändringen framåt kommer att skapa investeringsbehov är det viktigt att prioritera
och även besluta hur investeringarna ska finansieras. Troligen kommer det att vara svårt att
egenfinansiera skattefinansierade investeringar om inte den totala investeringsnivån går ner.
Det finns flera skillnader mellan den beslutade budgeten för 2021 och det nya äskandena.
Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar om att utöka potten för medicinskteknisk utrustning med
10 mnkr samt även budget för nya lokallösningar då projektet Nya Akuten har stoppats. Barnoch utbildningsnämnden äskar 10 mnkr mer för Alléskolan 2021 och totalt inom perioden 48
mnkr mer än tidigare beslutad budget. Socialnämnden äskar medel både för ombyggnad/tillbyggnad av Tingsbrogården totalt 49 mnkr och för ett nytt gruppboende, 30 mnkr. Inom planperioden äskar socialnämnden också för två nya äldreboenden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avvaktar med investeringar på folkhögskolan i Hemse och har skjutit fram investeringar på Kompetenscentrum Gotland. Tekniska nämnden har halverat investeringarna på
mark- och stadsmiljö och inom kollektivtrafiken. Regionstyrelseförvaltningen har äskat om utökad budget för ombyggnad av Högbyskolans kök och skjutit fram investeringar i mottagningskök i Lärbro och Vänge samt investeringar i köket i Fole skola. Förvaltningen äskar också
om ett nytt systemstöd för upphandling. Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2021
är markerade med kursiv stil i bilagan. Nedan sammanfattas nämndernas äskanden.
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Pott
Övriga investeringar
Lokalinvesteringar

Beslut
2021

Nytt äskande
2021

2022

2023

2024

2025

Budget
2020 inkl.
kompl.

45 600

55 100

55 600

55 600

55 600

55 600

39 540

55 500

44 510

39 010

71 110

46 610

42 610

100 458

231 350

307 100

178 000

201 100

94 500

368 200

309 786

60 000

70 000

0

38 000

0

0

12 000

140 000

0
11 703

Alléskolan
Skola Visborg

0

Korttidsenhet Korpen

59 300

Tingsbrogården

59 300

0

25 000

24 000

2 nya äldreboenden

60 000

LSS gruppbostad

0

0

60 000

0

120 000

0
0

30 000

Akuten och paviljonger
Ombyggnad för PCI
IT-investeringar
VA

0

0

11 000

23 000

0

0

0

0

58 721

0

0

5 000

15 000

0

0

0

36 400

37 170

34 220

28 220

28 220

27 220

40 055

125 000

124 875

141 900

143 600

132 100

256 050

192 698*

Avfall

14 200

14 200

13 800

12 300

10 050

8 500

54 709

Hamnar

20 000

11 500

11 000

26 500

40 000

14 500

34 605

528 050

594 455

473 530

538 430

407 080

772 680

771 851

varav avgiftsfinansierat**

151 200

147 075

163 200

178 400

174 150

272 050

271 288

varav skattefinansierat

376 850

447 380

310 330

360 030

232 930

500 630

500 563

Summa

Tabell 39: Äskande investeringsbudget 2021-2022 samt plan 2023-2025 (tkr)
*inklusive budget som är överflyttad till projektavdelningen
** i avgiftsfinansierad verksamhet ingår VA, avfall och linjehamn.

10.2 Kapitalkostnader

Enligt beslut, RF 2016-09-26, § 136 har den automatiska budgetkompensationen upphört för
kapitalkostnader inom anslagsfinansierad verksamhet. I samband med det beslutet gjordes en
översyn av kapitalkostnaderna för anslagsfinansierad verksamhet tio år tillbaka. Regionfullmäktige beslutade om slutlig kapitalkostnadsbudget 2018 för anslagsfinansierad verksamhet 201711-23, § 296.
Avstämning gjordes inför budgetavstämningen hösten 2018 och nytt beslut togs i regionfullmäktige 2018-11-19, § 37. Då justerades nivån med anledning av att internräntan sänktes. Regionstyrelsens och tekniska nämndens budget justerades utifrån ny beräkning.
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Beslut togs om att kapitalkostnadsutrymme kan äskas i särskilda fall såsom stora nyinvesteringar
i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra förutsättningar. Äskandet stäms då av
med beslutad budgetnivå. Kompensation får inte begäras med anledning av att utrymmet använts till att täcka andra driftskostnader i verksamheten. Beslut om förändrad budget för kapitalkostnad ska i förekommande fall tas i samband med beslut om investeringsbudget.
Tekniska nämnden har äskat om utökad kapitalkostnadsbudget från 2021 och framåt med totalt
2,3 mnkr till följd av ökade investeringar i gator och vägar samt nytt biljettsystem i kollektivtrafiken.
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Beslutad kapitalkostnadsbudget
Avskrivning

Internränta

Totalt

Regionstyrelsen

15 883

1 123

17 006

Regionstyrelsen, räddningstjänst

3 700

375

4 075

Miljö- och byggnämnd

1 170

121

1 291

Teknisk nämnd, teknikförvaltningen

24 246

5 816

30 062

Barn- och utbildningsnämnd

15 300

1 125

16 425

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

5 210

390

5 600

Socialnämnd

3 600

225

3 825

Hälso- och sjukvårdsnämnd

22 800

1 350

24 150

Summa

91 909

10 525

102 434

Tabell 40: Beslutad kapitalkostnadsbudget per nämnd (tkr)
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Bilaga: Investeringsplan 2021-2025
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Bilaga 1: Investeringsplan
Nämndernas förslag till investeringsbudget 2021-2022, plan 2023-2025
Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

Landsbygdsutveckling

6 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 400

1 400

1 400
1 000

1 000

Paternosterverk varuförsörjningen
Ismaskiner

Mobil biblioteksverksamhet
Meröppna bibliotek
Summa övrigt

3 500

0

1 500

10 300

6 800

6 800

2 650

0

1 000

500
9 900

6 400

6 400

6 900

Lokalinvesteringar

Mottagningskök (Lärbro, Vänge)
Fårösund skola kök

3 000

Endre skola kök

Högbyskola kök

500

7 600

0

2 200

0

2 900

12 500

Havdhem skola kök
Cafe Korpen

2 000

Fole skola kök

300

0

3 000

Öja skola kök

0

Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

500

1 500

0

2 000

10 550

12 500

7 000

7 100

3 500

0

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
E-arkiv

61 (86)

Bilaga 1: Investeringsplan
Nämndernas förslag till investeringsbudget 2021-2022, plan 2023-2025
Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Teknisk plattform IT

2 000

2 000

Windows server 2016 inkl cal (Client Access License)

2 500

2 500

2 000

1 500

1 500

1 000

4 000

Trådlösa nät

1 000

1 000

Trådlösa nät SOF - äldreboenden

1 500

1 500

Systemstöd upphandling

1 500

3 000

Utbyte Flexite

1 000

1 000

Programsystem Almedalsveckan

1 000

1 000

Extern web bibliotek (förstudie)

400

500

Budget 2020 + kompletteringsbudget

2 500

28 555

Summa IT-investeringar

28 555

24 900

26 000

23 000

17 000

17 000

16 000

Summa RSF

38 955

45 750

45 300

36 800

30 500

26 900

22 900

Räddningstjänst
Investeringsram

10 161

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Summa räddningstjänst

10 161

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Summa RS

49 116

51 750

51 300

42 800

36 500

32 900

28 900

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Budget 2020 + kompletteringsbudget projektavdelningen
Investeringspott

157 839
5 000
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Gata och park
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättring
Summa gata och park

11 297

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 068

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

12 365

13 000

13 000

13 500

13 500

13 500

13 500

400

2 400

2 400

1 200

Mark- och stadsmiljö
Ospecificerat gator och vägar

183

Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen

4 653

1 200

Enkelt avhjälpta hinder

1 987

500

1 000

1 000

500

Säkra skolvägar

3 146

800

1 600

1 600

800

Cykelplan Visby

4 388

2 000

4 000

3 000

3 000

500

500

500

2 500

2 500

2 500

Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter

491
5 674

1 500

Upprustning parker ospecificerat

874

500

500

500

500

Lekutrustning

774

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 916

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

2 000

2 000

2 000

4 000

3 000

3 000

4 000

3 000

1 000
200

700

1 700

Bad & besöksplatser upprustning & förändring
Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen

17 200

Dovhjorten parkeringshus
Klintehamn 2030

800

1 500

1 500

1 500

Trädplan

300

300

300

300

Trafiksignaler och kapacitetsförb. Solbergagatan
Parkering
Budget 2020 inkl. kompletteringsbudget
Summa mark- och stadsmiljö

2 000

1 500

500

500

500

500

500

8 000

23 500

21 000

18 500

4 156
45 442

14 000

7 000
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Kollektivtrafik
Utveckling i Visby

802

555

555

Nytt biljettsystem

5 000

Utveckling i serviceorter inklusive hållplatser

2 834

2 500

555

555

555

555

555

8 636

5 000

1 110

1 110

6 110

1 110

1 110

4 743

5 250

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Sanering VA-lednings nät

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

Reinvesteringar VA-anläggning

78 607

58 575

58 575

58 000

58 000

58 000

70 000

Ombyggnad vattenverk

7 107

2 000

2 000

2 000

2 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

7 635

2 000

2 000

2 000

2 000

950

1 000

1 000

1 000

2 200

2 200

2 200

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

5 000

9 000

Summa kollektivtrafik

2 500

555

555

555
5 000

VA-verksamhet
Ledningsutbyggnad ospecificerat

Vattenskydd VA-plan
Avloppsreningsverk Fårö
Vattenverk Fårö
Nya anslutningar Fårö

2 878

2 000

Vattenverk Kappelshamn

1 000

Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning

4 962

18 800

18 800

18 800

18 800

18 800

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 250

1 250

1 250

5 000
7 500

Ledningsbyggnad Valleviken

75 000

Nybyggnation Lärbro vattenverk

1 875

2 000

2 000

2 000

2 000

Ledningsbyggnad norra linan

2 000

2 000

500

500

500

500

500

500

500

Visby reningsverk ny placering
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

Nytt avloppsreningsverk Hemse

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

30 000

Ledningsbyggnad Burs-Stånga

7 500
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Nya anslutningar Åminne
Roma vattenverk förstärkning

3 000

3 000

2 000

10 000

5 000

5 000

Nya anslutningar Katthammarsvik

2 000

Dagvatten (utredningar)

550

Innovation

300

300

300

300

5 000

2 500

5 000

2 500

192 698

125 000

124 875

141 900

143 600

132 100

256 050

13 328

6 300

6 300

6 000

4 000

4 000

4 000

1 300

1 300

2 300

2 300

2 300

6 100

6 100

5 000

5 500

3 250

4 000

500

500

500

500

500

500

14 200

14 200

13 800

12 300

10 050

8 500

Vattenförsörjning Lojsta

2 927

Budget 2020 inkl. komplettering ombyggnader
Summa VA-verksamhet

550

2 500

5 000

Drift- underhåll förnyelse

550

2 500

Fordons- och maskinanskaffning

Testbädd Storsudret

550

14 138
9 520
43 231

Avfallshantering
Återvinningscentraler
Insamling

500

Avfallsplan
Dagvatten Slurry Roma

1 500

Fordons- och maskinanskaffning

5 050

Utbyte av containers
Slite deponi
Hygieniseringsanläggning Fårö
Slamtömningsplatser
Summa avfallshantering

30 040
1 791
2 500
54 709
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Hamnverksamhet (avgiftsfinansierad )
Förbättringsåtgärder Visby hamn

1 902

2 000

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Visby rep. Spont kajanläggning

7 425

3 000

3 000

3 500

3 500

3 500

3 500

11 000

16 500

4 000

4 000

Visby hamn, ombyggnad fenderverk FL 7

46

Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Ombyggnad hamnterminal
Elanslutning
Summa hamnverksamhet (avgiftsfinansierad)

3 000
500

3 000

4 000

4 000

2 500
11 508
23 881

12 000

8 000

7 500

22 500

32 000

7 500

1 531

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Logistikytor hamnområde Klintehamn

2 000

1 500

1 500

Renovering av spont, Holmen Visby hamn

4 000

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar

1 000
4 000

Rensmuddring övriga hamnar

2 000

2 000

Reinvestering asfaltering Klinte
Utveckling Visby gästhamn
Klintehamn logistikytor

2 644

Fårösund vågbrytare

2 000

Rensmuddring Ronehamn

4 549

2 000

2 000

Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

10 724

8 000

3 500

3 500

4 000

8 000

7 000

Summa hamnar

34 605

20 000

11 500

11 000

26 500

40 000

14 500
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

102 377

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Summa fastighetsförvaltningsavdelningen

102 377

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

Summa TN/TKF

613 671

261 200

241 685

259 310

295 510

287 760

382 160

varav anslagsfinansierad verksamhet

342 383

110 000

94 610

96 110

117 110

113 610

110 110

varav avgiftsfinansierad verksamhet

271 288

151 200

147 075

163 200

178 400

174 150

272 050

Investeringspott

1 000

1 000

500

1 000

1 000

1 000

1 000

Mätinstrument

1 030
2 030

1 000

500

1 000

1 000

1 000

1 000

4 315

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Investeringar för fastighetsägaransvar

Miljö- och byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Summa MBN/SBF

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

Lokalinvesteringar
Anpassning Polhemsskolan

2 000

Lunden förskola Väskinde
Möbler/inventarier Väskinde
Alléskolan

500
60 000

70 000
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Möbler/inventarier Alléskolan

3 000

Visborg - Västerhejde skola

1 000

Visborg förskola
Nya förskoleplatser
Södervärnsskolan

1 570

2 000

300

2 000

140 000
20 000

20 000

2 000

2 000

2 000

2 000

300

Grundskolor/mindre anpassningar

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Säkerhet för-, grund- och särskola

500

500

500

500

500

Tillgänglighet för-, grund- och särskola

500

500

500

500

500

Utbyte idrottshallar, säkerhet

200

200

200

200

200

Särskolan vid Polhemskolan, anpassning flytt

300

Humlegårdsskolan, projektering efter färdig Allé

1 000

Vänge, återställning efter tillfälligt bygglov

100

Endre, återställning efter tillfälligt bygglov

100

Västerhejde, återställning efter tillfälligt bygglov

100

Lärbro, återställning efter tillfälligt bygglov

100

Visby/Västerhejde

200

Projektering ny idrottshall Visby
Summa lokaler

500

500

1 870

62 000

78 300

10 200

44 500

25 500

165 200

6 500

6 500

6 750

6 750

6 750

6 750

6 750

6 500

6 500

6 750

6 750

6 750

6 750

6 750

12 685

74 500

91 050

22 950

57 250

38 250

177 950

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

Summa BUN/UAF

68 (86)

Bilaga 1: Investeringsplan
Nämndernas förslag till investeringsbudget 2021-2022, plan 2023-2025
Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

2 850

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

500

300

500

300

300

300

300

5 000

4 000

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Renovering och anpassning Wisbygymnasiet VF, EE, RX o BA

10 500
10 000

3 000

Möbler/inventarier Wisbygymnasiet
Säkerhetshöjande åtgärder

1 000

Vuxenskolan, KCG

1 000

5 000

Möbler/inventarier Vuxenskolan

1 000

Wisbygymnasiet, projektering samlad gymnasieskola

500

Fenix Ungkulturhus, projektering och förstudie

300

Polhemhuset (Fordon), projektering och förstudie

500

Tillgänglighet, åtgärder

200

200

200

200

200

2 000

5 800

5 500

500

1 000

Summa lokalinvesteringar

12 000

18 500

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

Summa GVN/UAF

1 000

1 000

1 420

1 470

1 470

1 470

1 470

1 000

1 000

1 420

1 470

1 470

1 470

1 470

15 850

22 700

6 620

10 470

10 170

5 170

5 670
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Budget inkl.
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Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott

1 945

5 000

5 000

59 300

59 300

2 000

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Lokalinvesteringar
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen, utrustning
Tingsbrogården, till- och ombyggnad

25 000

24 000

Tingsbrogården, inventarier

1 000

Nytt äldreboende klart 2024

60 000

60 000

Nytt äldreboende klart 2026

120 000

LSS gruppbostad

30 000

Nytt SoL-boende, ersätter Grindvillan

17 000

IFO entré och reception

200

Summa lokalinvesteringar

200

61 300

116 300

85 000

60 000

0

137 000

4 000

4 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa IT investeringar

4 000

4 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa SON/SOF

6 145

70 300

124 300

93 000

68 000

8 000

145 000

IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
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Budget inkl.
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Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott

20 000

22 000

32 000

5 000

5 000

5 000

32 000

32 000

32 000

32 000

Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrustning, röntgen
Genomlysning angiolab

7 000

PCI

10 000

Narkosapparater

5 000

Patientkallelsesystem

2 000

Inventarier för enheten för akut mottagande
Patientövervakningssystem
Summa maskiner och inventarier

5 600

7 000

17 354

10 600

14 000

35 000

11 000

2 000

2 000

2 000

7 000

19 000

2 000

0

0

0

12 354

Lokalinvesteringar
Nya akuten
Ombyggnation bårhuset

3 000

3 000

Habilitering/Rehabilitering

4 000

Etableringskostnad paviljonger

15 000

Ombyggnad för utökade lokaler akutmottagning

8 000

Ombyggnad för att inrymma PCI
Korpen 1, 2, 3

5 000

15 000

5 000

19 000

7 000

Gasredundans
Reservkraft
Summa lokalinvesteringar

35 000

14 000

33 000
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Summa HSN/HSF

Investeringsbudget totalt

Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2021

2022

2023

2024

2025

72 354

46 600

79 000

44 000

70 000

34 000

32 000

771 851

528 050

594 455

473 530

538 430

407 080

772 680

varav avgiftsfinansierat

271 288

151 200

147 075

163 200

178 400

174 150

272 050

varav skattefinansierat

500 563

376 850

447 380

310 330

360 030

232 930

500 630
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Specificering av generella statsbidrag för KOMMUNER åren 2020–
2023
I tabellen nedan framgår om och när vissa bidrag ingår i ”Prognosunderlag K 2020–2027” och övriga beräkningar.
Belopp markerade med Ja ingår i anslaget för kommunalekonomisk
utjämning.
Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år.
Fr.o.m. det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt ingår beloppet i våra beräkningar av
kommunalekonomisk utjämning.
Nya satsningar i budgetpropositionen för år 2021 som beskrivs i cirkulär 20:37 kommer att ingå från och med uppdateringen
den 1 oktober.

Statsbidrag
Extra generella statsbidrag BP2021 (aviserat 7 sept)

2020

2022

2023

Ja

Ja

Nej

20:37

7 000

3 500

-

Mnkr

673

334

-

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

20:37

Belopp

30

60

60

Mnkr

3

6

6

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

20:37

Belopp

13

13

13

Mnkr

1

1

1

Kr/inv

Ja

Ja

20:37

9

-

Mnkr

1

-

Kr/inv

Ja

Ja

20:37

-36

-16

Mnkr

-3

-2

Kr/inv

I progn?

Ja

20:37

Belopp

-2

Mnkr

0

Kr/inv

I progn?
Belopp

Obligatoriskt återfallsbyggande arbete

Genomförande av avfallslagstiftning

2021 års vårdnadsreform

I progn?
Belopp

Nya regler om faderskap och föräldraskap

I progn?
Belopp

Inackordering försöksverksamhet

Analys i översiktsplaner, klimatanpassning

Kompensation för sänkt skatt 65 år

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

20:37
18:47

Belopp

36

36

36

-36

Mnkr

4

3

3

-3

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

20:37

1 431

1 431

1 431

Mnkr

137

136

135

Kr/inv

I progn?
Belopp

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Nedsättning av fastighetsavgiften
Ja

Ja

Ja

Ja

20:37
19:38
15:24
14:39

192

256

320

448

Mnkr

19

25

31

42

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

20:37

Belopp

30

30

30

Mnkr

I progn?
Belopp
Skatteavtalet Sverige Danmark

Läs mer i
cirkulär

2021
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Statsbidrag
Avsättning periodiseringsfond (2020 års belopp betalas ut separat och ingår i ej regleringsposten)

Förmånsvärden personbilar

2020

2022

2023

3

3

3

Kr/inv

I progn?

Nej

Ja

Ja

Ja

20:37

Belopp

640

-107

-107

-107

Mnkr

62

-10

-10

-10

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

20:37

-40

-203

-367

Mnkr

-4

-19

-35

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

20:37

-1 643

Mnkr

-155

Kr/inv

I progn?
Belopp

Justerad pensionsålder

I progn?
Belopp

0
Extra generella statsbidrag, aviserat 18 maj (2020 års
belopp betalas ut separat och ingår i ej regleringspos- I progn?
ten)
Belopp
Extra generella statsbidrag VÄB och VÅP 2020 (2020
I progn?
års belopp betalas ut separat och ingår i ej regleringsBelopp
posten)
Extra generella statsbidrag VÄB och VÅP 2020 (avise- I progn?
rat januari, 2020 års belopp betalas ut separat och inBelopp
går i ej regleringsposten)

3 000

-

-

-

Mnkr

291

-

-

-

Kr/inv

Nej

Ja

Ja

Ja

20:18

10 500

8 750

8 750

8 750

Mnkr

1 017

841

834

828

Kr/inv
20:18

Nej
3 500
339

-

169

-

Skatteväxling kommuner och landsting 2020

I progn?

Ja

Ja

Belopp

-7

-7

-1

HPV-vaccination av pojkar

Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9 (tidigare tillförda medel för 2020 och 2021 utgår, då frågan måste utredas först)
Utökning av undervisningstiden i lågstadiet med en
timme per dag (förslaget utgår p.g.a rådande lärarbrist och tidigare avsatta medel utgår)

-

-

Mnkr

-

Kr/inv
20:18

-

Mnkr

-

-

Kr/inv

Ja

Ja

19:59

-7

-7

Mnkr

-1

-1

-1

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

19:38

Belopp

45

45

45

Mnkr

4

4

4

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

19:38

3

3

3

Mnkr

0

0

0

Kr/inv
19:38

Belopp

1 740

I progn?

-

-

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

Belopp

10

10

10

10

Mnkr

I progn?
Belopp
I progn?
Belopp

1

1

1

1

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

19:38

0

0

350

350

Mnkr

0

0

33

33

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

19:38

0

0

0

0

Mnkr

0

Kr/inv
19:38
17:46
16:50
Mnkr

0
Utveckling nationella prov (minskning -61 mdkr BP
2017, ökning 14 mdkr BP 2018, minskning 62 mdkr
BP2020)

-

Nej

Belopp

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

20:37
20:32

I progn?

Ungdomsövervakning

0

Nej

Tillskott, beslutat i riksdag februari (2020 års belopp
betalas ut separat och ingår i ej regleringsposten)

Kommunal räddningtjänst

Läs mer i
cirkulär

2021

I progn?
Belopp

0

0

Ja

Ja

Ja

Ja

-47

-47

-109

-109

74 (86)

Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag
Sänkt skatt för personer över 65 år

I progn?
Belopp

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark

I progn?
Belopp

Överföring till anslag 1:# Kommunalekonomiska föreningar

Skatteväxling kommuner och landsting 2018, reglerades i december 2017 men saknas i BP2019

Skatteväxling kommuner och landsting 2019

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Nyanlända elever i grundskolan (minskning p.g.a att
utökad lovskola för nyanlända ska vara riktat)

Offentlighetsprincipen i skollagsreglerad verksamhet

-10

Ja

Ja

Ja

Ja

19:38

2 611

2 611

2 611

2 611

Mnkr

253

251

249

247

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

19:38

5

5

5

5

Mnkr

Ja

Ja

Ja

Ja

19:38

Belopp

-1

-1

-1

-1

Mnkr

0

0

0

0

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

18:68

Belopp

68

68

68

68

Mnkr

7

7

6

6

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:64

-125

-125

-125

-125

Mnkr

-12

-12

-12

-12

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:64

7 000

7 000

7 000

7 000

Mnkr

678

673

667

662

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:64

723

723

723

723

Mnkr

70

69

69

68

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:47
16:50

4 900

7 000

7 000

7 000

Mnkr

475

673

667

662

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:47

7

7

7

7

Mnkr

1

1

1

1

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:47

3

3

3

3

Mnkr

0

0

0

0

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

18:47
17:46

Belopp

60

60

60

60

Mnkr

6

6

6

6

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

Belopp

23

23

23

23

18:47
17:46
Mnkr

2

2

2

2

Kr/inv

Utgår

Utgår

Utgår

Utgår

18:47

I progn?

I progn?

I progn?

I progn?

I progn?

I progn?

I progn?
Belopp

Förslag från Skolkostnadsutredningen

-10

I progn?

Belopp
Lovskola

-5

0

Belopp
Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

-5

Läs mer i
cirkulär
Kr/inv

0

Belopp
Befattningsutbildning för rektorer

2023

0

Belopp
Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder)
"gamla välfärdsmiljarderna"

2022

0

Belopp
Sänkt skatt för alla pensionärer över 65 år, även under pensionsinkomst 17 242 kr/mån

2021

Kr/inv

Belopp
Ökade resurser till välfärden "nya välfärdsmiljarderna"

2020

I progn?

0

Mnkr

0

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:47

75 (86)

Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag
Belopp
Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark

I progn?
Belopp

Sänkt skatt för personer över 65 år

I progn?
Belopp

Skatteväxling kommuner och landsting 2018

I progn?
Belopp

Skolstart vid sex års ålder

I progn?
Belopp

Genomströmning gymnasieskolan (bl.a.)

I progn?
Belopp

Förslag från Skolkostnadsutredningen

Försöksverksamhet med branschskolor

2021

2022

2023

52

52

52

52

Mnkr

5

5

5

5

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:47

-49

-49

-49

-49

Mnkr

-5

-5

-5

-5

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18:47

2 518

2 518

2 518

2 518

Mnkr

244

242

240

238

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

17:68

-68

-68

-68

-68

Mnkr

-7

-7

-6

-6

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

17:46

150

150

150

150

Mnkr

15

14

14

14

Ja

ja

ja

ja

9

10

10

10

Kr/inv
18:47
17:46:00
Mnkr

1

1

1

1

Kr/inv
17:46

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

Belopp

52

52

52

52

Mnkr

5

5

5

5

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

17:46

3

3

3

3

Mnkr

0

0

0

0

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

Belopp

45

45

45

45

Mnkr

4

4

4

4

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

17:46

Belopp

18

18

18

18

Mnkr

2

Kr/inv
17:46
16:50
Mnkr

I progn?
Belopp

Prao i årskurs 8 och 9

Missbruk av spel om pengar

2
Garanti för tidiga stödinsatser (tidigare benämnd
Läsa-skriva-räkna-garanti)

I progn?
Belopp

Betygsättning i moderna språk

Skatteavtalet Sverige-Danmark

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

2

2

Ja

Ja

Ja

Ja

171

171

171

171

17

16

16

16

17:46

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

Belopp

16

16

16

16

Kr/inv
17:46
16:50
Mnkr

2

2

2

2

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

17:46

123

123

123

123

Mnkr

12

12

12

12

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

17:46

2 834

2 834

2 834

2 834

Mnkr

275

272

270

268

Belopp
Kompensation sänkt skatt för pensionärer

Läs mer i
cirkulär

2020

I progn?
Belopp

Ja

Ja

Ja

Ja

530

530

530

530

Kr/inv
17:46
16:50
Mnkr

51

51

51

51

Kr/inv

Rätt till Komvux
I progn?
Belopp

76 (86)

Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag
Avdrag för resor till och från arbetet

2020
I progn?
Belopp

Skatteavtalet Sverige-Danmark

I progn?
Belopp

2021

2022

2023

Ja

Ja

Ja

Ja

-205

-205

-205

-205

Mnkr

-21

-21

-21

-21

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

16:50

-13

-13

-13

-13

Mnkr

-1

-1

-1

-1

Ja

Ja

Ja

Ja

192

192

192

192

Kr/inv
17:46
16:50
15:24
14:39
Mnkr

19

19

19

19

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

16:50

0

0

0

0

Mnkr

Nedsättning av fastighetsavgiften
I progn?
Belopp
Överföring till 1:3 Kommunalekonomiska organisationer
Frivilliga nationella prov NO och SO

I progn?
Belopp
I progn?
Belopp

Stödboendereform

I progn?
Belopp

Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO

I progn?
Belopp

Höjning av barndelen i riksnormen m.m.

I progn?
Belopp

Minskning med anledning av förändrad inkomstutjäm- I progn?
ning
Belopp
Kompensation för sänkt skatt till pensionärer

I progn?
Belopp

Utjämningsbelopp enl avtal mellan Sverige och Danmark

Avskaffad nedsättning sociala avgifter unga

I progn?
Belopp

I progn?
Belopp

Resterande medel i ”oklart reform”,

I progn?

varav 60 mnkr antas avse kartläggning av nyanlända
elevers kunskaper

Belopp

0

0

0

0

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

15:24

-26

-26

-26

-26

Mnkr

-3

-3

-3

-3

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

15:24

-27

-27

-27

-27

Mnkr

-3

-3

-3

-3

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

15:24

-148

-148

-148

-148

Mnkr

-15

-15

-15

-15

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

15:24

181

181

181

181

Mnkr

18

18

18

18

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

15:24

-850

-850

-850

-850

Mnkr

-83

-83

-83

-83

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

15:24

1 193

1 193

1 193

1 193

Mnkr

116

116

116

116

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

15:24

-19

-19

-19

-19

Mnkr

-2

-2

-2

-2

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

2 567

2 567

2 567

2 567

15:24
15:14
Mnkr

248

248

248

248

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

15:14

72

72

72

72

7

7

7

7

Ja

Ja

Ja

Ja

-60

-60

-60

-60

Kr/inv
16:50
15:14
Mnkr

-6

-6

-6

-6

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14:52

7

7

7

7

Mnkr

1

Kr/inv
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Justering skatteväxlingar
I progn?
Belopp
Nationella slutprov

I progn?
Belopp

Läs mer i
cirkulär
16:50

1

1

1

Mnkr

77 (86)

Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag
Obligatoriskt bedömningsstöd

Tydligare krav grundvux

2020

Gode män

Ja

Ja

Ja

Ja

13

13

13

Mnkr

1

1

1

1

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14:52

-29

-29

-29

-29

Mnkr

-3

-3

-3

-3

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

14:39

Belopp

14

14

14

14

Mnkr

1

1

1

1

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

14:39

5

5

5

5

Mnkr

I progn?

I progn?

I progn?
Belopp

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o
Sverige

Läs mer i
cirkulär
14:52

13

Belopp
Begränsad avdragsrätt pensionssparande

2023

Belopp

Belopp
Justering krav Komvux

2022

I progn?

Belopp
Nya gymnasiesärskolan

2021

I progn?
Belopp

Skatteväxling mellan kommuner och landsting

I progn?
Belopp

Kompensation sänkt inkomstutjämningsavgift

I progn?
Belopp

Jobbstimulans ekonomiskt bistånd

I progn?
Belopp

Effektiviseringar nya gymnasieskolan

I progn?
Belopp

Utökad undervisningstid i matematik år 4–6

I progn?
Belopp

Nationella minoritetsspråk

I progn?
Belopp

Ungdomar utanför gymnasieskolan

I progn?
Belopp

Införande av aktivitetskrav Komvux

I progn?
Belopp

Medborgarcermonier

I progn?
Belopp

0

0

0

0

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14:39

-30

-30

-30

-30

Mnkr

-3

-3

-3

-3

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14:39

-2 440

-2 440

-2 440

-2 440

Mnkr

-243

-243

-243

-243

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14:39

-20

-20

-20

-20

Mnkr

-2

-2

-2

-2

Kr/inv

Ja
50
5
Ja
850
85
Ja
210
21
Ja
-470
-47
Ja
490
49
Ja
9
1
Ja
10
1
Ja
30
3
Ja
5
1

Ja
50
5
Ja
850
85
Ja
210
21
Ja
-470
-47
Ja
490
49
Ja
9
1
Ja
10
1
Ja
30
3
Ja
5
1

Ja
50
5
Ja
850
85
Ja
210
21
Ja
-470
-47
Ja
490
49
Ja
9
1
Ja
10
1
Ja
30
3
Ja
5
1

Ja
50
5
Ja
850
85
Ja
210
21
Ja
-470
-47
Ja
490
49
Ja
9
1
Ja
10
1
Ja
30
3
Ja
5
1

13:72
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv

78 (86)

Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag

Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)

I progn?
Belopp

Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark I progn?
o Sverige
Belopp
Sekretess i skolväsendet (SOU 2011:58)

I progn?
Belopp

Skatteväxling mellan kommuner och landsting

I progn?
Belopp

Stärkt stöd och skydd för barn och unga

I progn?
Belopp

Utökad målgrupp för SO för nyanlända utanför flyktingmottagandet (Ds 2012:24)

I progn?
Belopp

Nationella prov Komvux

I progn?
Belopp

Överföring till UO9, anhörigstöd (Prop 2008/09:82)

I progn?
Belopp

Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)

I progn?
Belopp

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark I progn?
o Sverige
Belopp
Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter

I progn?
Belopp

Skatteväxling mellan kommuner och landsting

I progn?
Belopp

Fler nationella prov

I progn?
Belopp

Lärarlegitimation

I progn?
Belopp

Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2011:30)

I progn?
Belopp

3:12-reglerna

I progn?
Belopp

2020

2021

2022

2023

Ja
1 576
159
Ja
76
8
Ja
0
0
Ja
155
16
Ja
65
7
Ja
40
4
Ja
30
3
Ja
2
0
Ja
717
72
Ja
86
9
Ja
550
55
Ja
-484
-49
Ja
40
4
Ja
258
26
Ja
7
1
Ja
141
14

Ja
1 576
159
Ja
76
8
Ja
0
0
Ja
155
16
Ja
65
7
Ja
40
4
Ja
30
3
Ja
2
0
Ja
717
72
Ja
86
9
Ja
550
55
Ja
-484
-49
Ja
40
4
Ja
258
26
Ja
7
1
Ja
141
14

Ja
1 576
159
Ja
76
8
Ja
0
0
Ja
155
16
Ja
65
7
Ja
40
4
Ja
30
3
Ja
2
0
Ja
717
72
Ja
86
9
Ja
550
55
Ja
-484
-49
Ja
40
4
Ja
258
26
Ja
7
1
Ja
141
14

Ja
1 576
159
Ja
76
8
Ja
0
0
Ja
155
16
Ja
65
7
Ja
40
4
Ja
30
3
Ja
2
0
Ja
717
72
Ja
86
9
Ja
550
55
Ja
-484
-49
Ja
40
4
Ja
258
26
Ja
7
1
Ja
141
14

Läs mer i
cirkulär

13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
13:48
Mnkr
Kr/Inv
12:71
Mnkr
Kr/Inv
12:44
Mnkr
Kr/Inv
12:44
Mnkr
Kr/Inv
12:44
Mnkr
Kr/Inv
12:44
Mnkr
Kr/Inv
12:44
Mnkr
Kr/Inv
12:44
Mnkr
Kr/Inv
12:44
Mnkr
Kr/Inv
11:61
Mnkr
Kr/Inv
11:37
Mnkr
Kr/Inv
11:37
Mnkr
Kr/Inv
11:37
Mnkr
Kr/Inv
11:37
Mnkr
Kr/Inv
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Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag

Äldreomsorg anhörigstöd

I progn?
Belopp

Nya skollagen

I progn?
Belopp

Införande av betyg från åk 6

I progn?
Belopp

Ökad undervisningstid i matematik, åk 1–3

I progn?
Belopp

Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark I progn?
o Sverige
Belopp
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)

I progn?
Belopp

Rektorsutbildning

I progn?
Belopp

HPV-Vaccin

I progn?
Belopp

Ändring skuldsaneringslagen

I progn?
Belopp

Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)

I progn?
Belopp

Reglering underskott LSS (tillfälligt införandebidag)

I progn?
Belopp

Nationellt jmfprojekt (till anslaget 1:3)

I progn?
Belopp
I progn?
Belopp

Tillskott kommunalekonomisk utjämning vårproposition 2009

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Tillsyn och tillstånd enligt SoL och LSS övertas av So- I progn?
cialstyrelsen
Belopp
Allmän förskola 3-åringar

I progn?
Belopp

Barnomsorgspeng

I progn?
Belopp

Nationella ämnesprov

I progn?

2020

2021

2022

2023

Läs mer i
cirkulär

ja
300
30
Ja
70
7
Ja
118
12
Ja
500
50
Ja
124
12
Ja
4 920
495
Ja
7
1
Ja
22
2
Ja
5
1
Ja
2 300
231
Ja
15
2
Ja
2
Ja
3 500
352
Ja
-32
-3
Ja
440
44
Ja
220
22
Ja

ja
300
30
Ja
70
7
Ja
118
12
Ja
500
50
Ja
124
12
Ja
4 920
495
Ja
7
1
Ja
22
2
Ja
5
1
Ja
2 300
231
Ja
15
2
Ja
2
Ja
3 500
352
Ja
-32
-3
Ja
440
44
Ja
220
22
Ja

ja
300
30
Ja
70
7
Ja
118
12
Ja
500
50
Ja
124
12
Ja
4 920
495
Ja
7
1
Ja
22
2
Ja
5
1
Ja
2 300
231
Ja
15
2
Ja
2
Ja
3 500
352
Ja
-32
-3
Ja
440
44
Ja
220
22
Ja

ja
300
30
Ja
70
7
Ja
118
12
Ja
500
50
Ja
124
12
Ja
4 920
495
Ja
7
1
Ja
22
2
Ja
5
1
Ja
2 300
231
Ja
15
2
Ja
2
Ja
3 500
352
Ja
-32
-3
Ja
440
44
Ja
220
22
Ja

10:63
Mnkr
Kr/Inv
10:63
Mnkr
Kr/Inv
10:63
Mnkr
Kr/Inv
10:63
Mnkr
Kr/Inv
10:63
Mnkr
Kr/Inv
10:63
Mnkr
Kr/Inv
09:55
Mnkr
Kr/Inv
09:55
Mnkr
Kr/Inv
09:55
Mnkr
Kr/Inv
09:55
Mnkr
Kr/Inv
09:55
Mnkr
Kr/Inv
09:55
Mnkr
09:23
Mnkr
Kr/inv
09:23
Mnkr
Kr/Inv
08:66
Mnkr
Kr/inv
08:66
Mnkr
Kr/inv
08:66
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Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Belopp
Modersmåll finska och jiddisch

I progn?
Belopp

Höjt förbehållsbelopp SoL

I progn?
Belopp

Komp förhöjt grundavdrag

I progn?
Belopp

Rapporteringsskyldighet ej verkställda beslut LSS

I progn?
Belopp

2020

2021

2022

2023

Läs mer i
cirkulär

56
6
Ja
16
2
Ja
100
10
Ja
1 280
129
Ja
15
2

56
6
Ja
16
2
Ja
100
10
Ja
1 280
129
Ja
15
2

56
6
Ja
16
2
Ja
100
10
Ja
1 280
129
Ja
15
2

56
6
Ja
16
2
Ja
100
10
Ja
1 280
129
Ja
15
2

Mnkr
Kr/inv
08:66
Mnkr
Kr/inv
08:66
Mnkr
Kr/inv
08:66
Mnkr
Kr/inv
08:66
Mnkr
Kr/inv

81 (86)

Bilaga 3: Specificering av statsbidrag regioner

Specificering av generella statsbidrag för REGIONER åren 2020–2023
I tabellen nedan framgår om och när vissa bidrag ingår i ”Prognosunderlag R 2020–2027” och övriga beräkningar.
Belopp markerade med Ja ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning.
Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år.
Nya satsningar i budgetpropositionen för år 2021 som beskrivs i EkonomiNytt 08/2020 kommer att ingå från och med uppdateringen den 1 oktober.

Statsbidrag
Extra generella statsbidrag BP2021, aviserat 7 sept

2020

2021

2022

2023

Ja

Ja

Nej

3 000

1 500

-

Mnkr

288

143

-

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

799

799

799

Mnkr

77

76

76

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

08/2020

Belopp

17

17

17

Mnkr

2

2

2

Kr/inv

I progn?
Belopp

Kompensation för sänkt skatt 65 år

I progn?
Belopp

Skatteavtalet Sverige Danmark

Avsättning periodiseringsfond (2020 års belopp betalas ut separat och ingår i ej regleringsposten)

Förmånsvärden personbilar

Ja

Ja

Ja

08/2020

Belopp

360

-60

-60

-60

Mnkr

35

-6

-6

-6

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

08/2020

-23

-114

-204

-2

-11

-19

Kr/inv

Ja

08/2020

I progn?

I progn?

Ja

0

Extra generella statsbidrag VÄB och VÅP 2020 (2020
års belopp betalas ut separat och ingår i ej regleringsposten)

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Extra generella statsbidrag VÄB och VÅP 2020 (aviserat januari, 2020 års belopp betalas ut separat och ingår i ej regleringsposten)

08/2020

Nej

Ja

Belopp
Extra generella statsbidrag, aviserat 18 maj (2020 års
belopp betalas ut separat och ingår i ej regleringsposten)

08/2020

I progn?

Belopp
Justerad pensionsålder

Läs mer i
EkonomiNytt

I progn?
Belopp

I progn?
Belopp

I progn?
Belopp

0

Mnkr

-917

Mnkr

-87

Kr/inv
07/2020

Nej
3 000

-

-

-

Mnkr

291

-

-

-

Kr/inv

Nej

Ja

Ja

Ja

04/2020

4 500

3 750

3 750

3 750

Mnkr

436

360

357

355

Kr/inv

Nej

04/2020

1 500

-

-

-

Mnkr

-

-

-

Kr/inv
04/2020

Tillskott, beslutat i riksdag februari (2020 års belopp
betalas ut separat och ingår i ej regleringsposten)

I progn?

145
Nej

Belopp

746

-

-

-

Mnkr

Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

I progn?

72
Ja

Ja

Ja

Ja

Kr/inv
10/2019

361

361

361

361

Mnkr

35
Ja

35
Ja

34
Ja

34
Ja

Kr/inv
10/2019

100

100

100

100

Mnkr

10

10

10

9

Kr/inv

Belopp
Begränsa tvångsåtgärder mot barn i psykiatri

I progn?
Belopp
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Statsbidrag
HPV-vaccination av pojkar

Screening livmoderhalscancer

I progn?
Belopp

I progn?
Belopp

Sänkt skatt för personer över 65 år

I progn?
Belopp

Skatteavtalen mellan Sverige och Danmark

I progn?
Belopp
I progn?

Skatteväxling mellan kommuner och landsting 2018,
reglerades i december 2017 men saknas i BP 2019.

Belopp
I progn?

Skatteväxling mellan kommuner och landsting 2019

Belopp

Sänkt skatt för alla pensionärer över 65 år, även under I progn?
pensionsinkomst 17 242 kr/mån
Belopp
Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder)
"gamla välfärdsmiljarderna"

I progn?
Belopp

Ökade resurser till välfärden "nya välfärdsmiljarderna"

I progn?

Se kvalitetshöjande insatser i hälso- och

Belopp

sjukvården.
Avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning

Belopp

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

I progn?
Belopp

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark

I progn?
Belopp

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Sänkt skatt för personer över 65 år

I progn?
Belopp

Skatteväxling mellan kommuner och landsting 2018

2020

2021

2022

2023

Ja
46

Ja
46

Ja
46

Ja
46

10/2019
Mnkr

4

4

4

4

Ja

Ja

Ja

Ja

Kr/inv
10/2019,
09/2018,
12/2017

141

141

141

141

Mnkr

14
Ja

14
Ja

13
Ja

13
Ja

Kr/inv
10/2019

1 449

1 449

1 449

1 449

140
Ja

139
Ja

138
Ja

137
Ja

3

3

3

3

Mnkr

0
Ja

0
Ja

0
Ja

0
Ja

Kr/inv
14/2018

-68

-68

-68

-68

Mnkr

-7
Ja

-7
Ja

-6
Ja

-6
Ja

Kr/inv
12/2018

125

125

125

125

Mnkr

12

12

12

12

Kr/inv
12/2018

Mnkr
Kr/inv
10/2019

Ja

Ja

Ja

Ja

377

377

377

377

Mnkr

37
Ja

36
Ja

36
Ja

36
Ja

Kr/inv

2 100

3 000

3 000

3 000

Mnkr

203

288

286

284

Kr/inv

09/2018,
13/2016

09/2018,
12/2017
-

Mnkr

I progn?

Läs mer i
EkonomiNytt

Kr/inv
09/2018,
12/2017

Utgår
-

Mnkr

-

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

09/2018

1,5

1,5

1,5

1,5

Mnkr

0

0

0

0

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

09/2018

-25

-25

-25

-25

Mnkr

-2
Ja

-2
Ja

-2
Ja

-2
Ja

Kr/inv
09/2018

1 312

1 312

1 312

1 312

Mnkr

127

126

125

124

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

16/2017

Kr/inv

Belopp

68

68

68

68

Mnkr

7

7

6

6

Kr/inv
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Statsbidrag
Barnhälsovård (vaccinationer)

2020

2021

2022

2023

Ja

Ja

Ja

Ja

12/2017

5

5

5

5

Mnkr

0,5

0,5

0,5

0,5

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

12/2017

Belopp

10

10

10

10

Mnkr

1

1

1

1

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

12/2017

Belopp

20

20

20

20

Mnkr

2

2

2

2

Kr/inv

I progn?
Belopp

Trygg och säker vård för barn och unga

Patientnämnder

Skatteavtalet Sverige-Danmark

Kompensation sänkt skatt för pensionärer

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

12/2017

Belopp

68

68

68

68

Mnkr

7

7

6

6

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

12/2017

1 553

1 553

1 553

1 553

150

149

148

147

Ja

Ja

Ja

Ja

13/2016

-59

-59

-59

-59

Mnkr

-6

-6

-6

-6

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

13/2016

120

120

120

120

Mnkr

12

12

11

11

Ja

Ja

Ja

Ja

Kr/inv
12/2017,
13/2016

576

576

576

576

Mnkr

56

55

55

54

Kr/inv
13/2016

I progn?
Belopp

Vaccin mot pandemisk influensa

I progn?
Belopp

Glasögon för unga

I progn?
Belopp

Avgiftsfri tandvård

I progn?
Belopp

Avdrag för resor till och från arbetet

I progn?

Mnkr
Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

-106

-106

-106

-106

Mnkr

-10

-10

-10

-10

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

13/2016

Belopp

-7

-7

-7

-7

Mnkr

Överföring till 1:3 Kommunalekonomiska

I progn?

-1
Ja

-1
Ja

-1
Ja

-1
Ja

Kr/inv
13/2016

organisationer (RKA).

Belopp

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Mnkr

-0

-0

-0

-0

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14/2015

500

500

500

500

Mnkr

48

48

48

47

Kr/inv

Ja
207

Ja
207

Ja
207

Ja
207

14/2015
Mnkr

20

20

20

20

Kr/inv
14/2015

Belopp

Skatteavtalet Sverige–Danmark

Förstärkning av sjukvården

I progn?
Belopp

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Läs mer i
EkonomiNytt

Kostnad mammografi

I progn?
Belopp

Sänkt högkostnadsskydd för personer 85 år

I progn?

och äldre.

Belopp

Ja

Ja

Ja

Ja

200

200

200

200

Mnkr

19

19

19

19

Kr/inv
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Statsbidrag

2020

Minskning med anledning av förändrad

I progn?

inkomstutjämning

Belopp

Komp för sänkt skatt till pensionärer

I progn?
Belopp

Utj.belopp enl. avtal mellan Danmark och Sverige

I progn?
Belopp

Komp för slopande av nedsättning av socialavg.

I progn?

för unga

Belopp

Normer vävnader och celler

I progn?
Belopp

Begränsad avdragsrätt pensionssparande

I progn?

Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o
Sverige

Ja

Ja

Ja

-111

-111

-111

14/2015
Mnkr

-11

-11

-11

-11

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14/2015

654

654

654

654

Mnkr

63

63

62

62

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14/2015

-11

-11

-11

-11

Mnkr

-1

-1

-1

-1

Ja

Ja

Ja

Ja

Kr/inv
14/2015,
08/2015

453

453

453

453

Mnkr

44

44

43

43

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

14/2014

-45

-45

-45

-45

Mnkr

-4

-4

-4

-4

Kr/Inv
14/2014

Ja

Ja

Ja

-1 336

-1 336

Mnkr

-129

-128

-127

-126

Kr/Inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

19/2014

Belopp

60

60

60

60

Mnkr

6

6

6

6

Kr/inv

I progn?

I progn?

I progn?
Belopp

Ja

Ja

Ja

Ja

14/2014

-11

-11

-11

-11

Mnkr

-1

-1

-1

-1

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

17/13

-50

-50

-50

-50

Mnkr

-5
Ja

-5
Ja

-5
Ja

-5
Ja

Kr/inv
13/13

301

301

301

301

Mnkr

Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o
Sverige

I progn?

29
Ja

29
Ja

29
Ja

28
Ja

Kr/Inv
13/13

Belopp

41

41

41

41

Mnkr

Kompensation sänkt inkomstutjämningsavgift

I progn?

4
Ja

4
Ja

4
Ja

4
Ja

Kr/Inv
13/13

112

112

112

112

Mnkr

11
Ja

11
Ja

11
Ja

11
Ja

Kr/Inv
13/13

263

263

263

263

Mnkr

25
Ja

25
Ja

25
Ja

25
Ja

Kr/Inv
13/13

850
82

850
82

850
81

850
80

Mnkr
Kr/Inv

Belopp
Patientrörlighet
Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Ja
-111

-1 336

Belopp
Vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

2023

Ja

Belopp
Skatteväxling mellan kommuner och landsting

2022

-1 336

Belopp
Skatteväxling mellan kommuner och landsting

2021

Läs mer i
EkonomiNytt

I progn?
Belopp

Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)

I progn?
Belopp
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Statsbidrag
Skatteväxling mellan kommuner och landsting

I progn?
Belopp

Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)

I progn?
Belopp

Skatteväxling mellan kommuner och landsting

I progn?
Belopp

Uppdatering av högkostnadstrappan för läkemedel

I progn?
Belopp

Tredje steget i tandvårdsreformen

I progn?

2020

2021

2022

2023

Ja

Ja

Ja

Ja

17/12

-154

-154

-154

-154

Mnkr

-15

-15

-15

-15

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

12/12

384

384

384

384

Mnkr

37

37

37

36

Kr/Inv

Ja

Ja

Ja

Ja

28/11

485

485

485

485

Mnkr

47

47

46

46

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18/11

701

701

701

701

Mnkr

68

67

67

66

Kr/inv

Ja

Ja

Ja

Ja

18/11

206

206

206

206

Mnkr

20

20

20

19

Kr/inv

Ja
-20

Ja
-20

Ja
-20

Ja
-20

18/11
Mnkr

-2

-2

-2

-2

Kr/inv

I progn?
Belopp

Ja
75

Ja
75

Ja
75

Ja
75

18/11
Mnkr

7

7

7

7

Kr/inv

I progn?
Belopp

Ja
2 581

Ja
2 581

Ja
2 581

Ja
2 581

13/10
Mnkr

Utjämningsbelopp (netto) enligt avtal mellan Danmark
och Sverige

I progn?

250
Ja

248
Ja

246
Ja

244
Ja

Kr/inv
13/10

Belopp

66

66

66

66

Mnkr

Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)

I progn?

6
Ja

6
Ja

6
Ja

6
Ja

Kr/inv
15/09

1 201

1 201

1 201

1 201

Mnkr

116

115

114

114

Kr/inv

I progn?

Ja

Ja

Ja

Ja

15/09

Belopp

93

93

93

93

Mnkr

Tillskott kommunalekonomisk utjämning vårproposition 2009

I progn?

9
Ja

9
Ja

9
Ja

9
Ja

Kr/inv
07/09

1 501

1 501

1 501

1 501

Mnkr

Pneumokocksvaccination

I progn?

145
Ja

144
Ja

143
Ja

142
Ja

Kr/inv
13/08

Belopp

120

120

120

120

Mnkr

12

12

11

11

Kr/inv

Belopp
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o
Sverige

3:12-reglerna

Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)

I progn?
Belopp

Belopp
HPV-vaccin

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-28

Läs mer i
EkonomiNytt

Förhöjt grundavdrag

Belopp

I progn?
Belopp

Ja

Ja

Ja

Ja

13/08

671

671

671

671

Mnkr

65

64

64

63

Kr/inv
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 209

Strategisk plan och budget 2021-2023 –
regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/80
AU § 189

Regionstyrelsens beslut

Reviderat förslag till strategisk plan och budget 2021-2023 för regionstyrelseförvaltningen med föreslagen ändring godkänns för vidare hantering vid budgetberedningen 2020.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med övriga
representanter i världsarvsstudion och externa samarbetspartners utreda Region
Gotlands samordnande roll och ansvar samt organisatorisk hemvist och återkomma till regionstyrelsen senare i höst.
•

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget behandlades av
regionstyrelsen 2020-03-24 §68. Under våren har alla verksamhet påverkats av
Corona-pandemin varför regionens budgetberedning flyttades från maj till oktober.
Påverkan på förvaltningens verksamhet har varit stor och nämnderna har fått i
uppdrag att revidera underlaget till strategisk plan och budget. Samtliga nämnder har
i samband med detta fått i uppdraget att beskriva hur en kostnadssänkning
motsvarande 1% kan genomföras samt föreslå minskning av investeringsbudgeten.
Detta underlag ersätter tidigare underlag till strategisk plan och budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar på följande uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med övriga representanter i
världsarvsstudion och externa samarbetspartners utreda Region Gotlands samordnande roll och ansvar samt organisatorisk hemvist och återkomma till regionstyrelsen
senare i höst.
Eva Ahlin (C) yrkar på följande ändring i Strategisk plan och budget
Ändring sidan 17 punkt 3.3, Besparingsförslag regional utveckling
”Förslaget är att integrera världsarvsstrategfunktionen med funktioner inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och Gotlands museum.”
ändras till
”Förslaget är att integrera världsarvsstrategfunktionen med funktioner inom
Världsarvsstudion och Gotlands museum.”
forts
6 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 209 forts
RS 2020/80
AU § 189

Ordföranden ställer proposition på Eva Ahlins båda yrkanden och finner att de
bifalls.
Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Eva Ahlins yrkanden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-13

7 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

PLAN
Strategisk plan och
budget 2021-2023
Regionstyrelseförvaltningen
Datum 2020-09-17
Gäller 2021-2023
Ärendenr RS 2020/80
Version 2.0

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
Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

Strategisk plan och budget 2021-2023
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag till
regionens samlade budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen
samt anger strategisk riktning för den fortsatta verksamhetsplaneringen. Resultatet av budgetberedningen
ger sedan underlag för detaljerad planering och ambitionsnivåer kommande år.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

1

1.1

Strategisk plan och budget 2021-2023

Verksamhet och resurser för 2021-2023

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen
 är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela
Region Gotland och för platsen Gotland.
 ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten
och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och
stödprocesser.
Huvudprocesser
Huvudprocesserna är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till
medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja
social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att säkra det regionala utvecklingsansvaret och
kan sammanfattas enligt följande:
 leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
 främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
 främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
 främja läsning och tillgång till litteratur
 leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
 leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
 ge budget- och skuldrådgivning
Ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär att:
 leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål
och förutsättningar
 leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling
sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut
 främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
 skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör
vem som gör vad och hur beslut fattas
Stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att:
 medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att
hantera sina uppdrag och nå Region Gotlands mål
 driva gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed
underlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet
Förvaltningen har idag totalt cirka 680 medarbetare (varav 38 chefer) organiserade i 9
avdelningar; regional utveckling, kultur och fritid, HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet
och kansli, digitalisering, måltid samt försörjning.
Under året har ett utvecklingsarbete pågått för att förbättra förvaltningens förutsättningar
att möta framtida krav. Arbetet ha bland annat resulterat i att etablera en ny avdelning
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kvalitet och kansli från och med 1 juli. Vidare har förslag framtagits på att flytta
försörjnings- och måltidsverksamheten till annan nämnd. Försörjningsavdelningens flytt till
tekniska nämnden behandlas av regionfullmäktige i september. Förändrad
nämndtillhörighet beträffande måltid kommer förskjutas i tid beroende bland annat på nu
pågående utvecklingsprojekt inom effektiviseringsprogrammet.
1.2

Koncerngemensamma principer

Förvaltningens arbete utgår ifrån Region Gotlands övergripande uppdrag och den sedan
tidigare beslutade styrmodellen med ett gemensamt styrkort för hela koncernen.
Som ett led i koncernsammanhållningen drivs ett omfattande arbete för att förstärka
organisationskulturen Ett Region Gotland. En viktig del i detta är gemensamma mål och
planer, strategier och förhållningssätt. För att möjliggöra detta hålls koncernstyrning och
stöd ihop för helheten.
1.3

Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser

Förvaltningens arbete att vara en drivande och sammanhållande kraft har som viktigt syfte
att stärka måluppfyllelsen i Region Gotlands vision och i de 18 målen i styrkortet.
Social hållbarhet
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande

Befolkningen har
likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och
alla barn har goda
uppväxtvillkor
Gotland har god
beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Samhälle
Ekonomisk
hållbarhet
Ökad befolkning i
arbetsför ålder

Det finns goda
förutsättningar för
att starta, driva
och utveckla hållbara företag på
hela Gotland
Det finns goda
förutsättningar för
ett offensivt bostadsbyggande
över hela ön

Ekologisk
hållbarhet
Gotlands klimatavtryck minskar

Tillgången till vatten
av god kvalitet är
långsiktigt säkrad

Hållbara val bidrar
till ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Kvalitet
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster upplever
att det är lätt att
komma i kontakt
med berörd verksamhet inom
regionen
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster kan vara
medskapande och
blir respektfullt
bemötta
Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och
förnyelsesprång

Verksamhet
Medarbetare

Ekonomi

Region Gotland
präglas av en tillitsbaserad kultur

Budgeterat
resultat uppgår till
minst 2 procent av
netto-kostnaden

Region Gotland
lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Region Gotland
har ett resultat
som uppgår till
minst 2 procent av
netto-kostnaden

Region Gotland är en
hälsofrämjande
organisation där det
aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är
i fokus

Region Gotlands
ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbätt-ras
och närmar sig 45
procent vid
mandat-periodens
slut

En förutsättning för framgång är att förvaltningens arbete genomsyras av regionens grundläggande värderingar delaktighet, förtroende och omtanke. Värderingarna ringar in ett förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var i organisationen vi befinner oss.
Förvaltningen driver verksamhet som är av avgörande betydelse och levererar i hög grad
för att stärka måluppfyllelsen för hela regionen. Dock upplevs stora utmaningar i att
balansera målsättningar, förväntningar, ambitionsnivåer och behovsbeskrivningar med
dagens resurser och krav på ytterligare kostnadssänkningar.
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden 2017-2020 genomfört kostnadsminskningar på 66,5 mnkr varav 6,5 mnkr innevarande år. För 2020 uppgår förvaltningens
nettobudget till 380 mnkr och kostnadsbudgeten till 792 mnkr.
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Arbetet med kostnadsminskningar har inneburit minskade budgetramar för samtliga
ansvarsområden inom förvaltningen. De risker som över tid identifierats i samband med
genomförda besparingar har till del kunnat motverkas men har också visat sig falla ut i
reella effekter. Konsekvenser som uppstått är bland annat:
För regionen som helhet:
 att chefer i regionen upplever att minskat stöd gör det svårare att hantera sina egna
uppdrag med kvalitet, effektivitet och lägre kostnader
 att förvaltningar har etablerat egna stödfunktioner. Effekten blir att enskilda
verksamheter får stöd men det lärande, samordning och möjlighet till storskalighetsfördelar som ges när resurser samlas inom regionstyrelseförvaltningen uteblir.
För förvaltningens egen verksamhet:
 brist på fria utvecklingsmedel som gör det svårt att driva nya uppdrag som inte är
planerade inom grunduppdraget.
 färre förvaltningsgemensamma resurser vilket försämrat förutsättningarna att driva
interna utvecklingsinsatser och effektiviseringsarbeten kring frågor som lokaler, kvalitet
och kommunikation.
 att verksamheten ständigt lever med tankar om neddragningar och kostnadssänkningar, vilket lett till att verksamheten drivs allt mer kortsiktigt.
 ökad stress och ohälsa hos regionstyrelseförvaltningens egna medarbetare och chefer.
Bedömning av balans - huvudprocesser
Höga ambitioner inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet utmanar. Det regionala
utvecklingsarbetet har under ett par år givits extra medel för att förstärka tillväxtarbetet kring
bland annat samhällsutveckling och energiomställning. Dessa medel löper ut 2020 men
förvaltningen upplever inte motsvarande minskning i förväntningar på verksamheten.
Inom uppdraget att främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv samt främja läsning och tillgång
till litteratur har det gjorts kraftiga kostnadsminskningar. Effektiviseringar är gjorda där det
varit möjligt, stödresurser har minimerats och bedömningen är att ytterligare neddragningar
bara kan göras om verksamhet tydligt förändras eller läggs ner/tas bort.
Stora behov uttrycks av aktörerna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta för att
kunna leverera i nivå med ambitioner och lagda planer. På grund av det ekonomiska läget
lämnas inget eget ärende kring kultursamverkansmodellen. Men behovet är lika stort som
tidigare år. Några av de saker som lyfts är behovet av medel för: en ny basutställning på
Gotlands museum




en ungdomsmusikfestival i Gotlandsmusikens regi
anskaffande av utrustning för digitalisering/streaming av Gotlandsmusikens konserter
inrättande av en tjänst som konstpedagog vid konstmuseet

Separat ansökan har också inkommit från en ytterligare aktör för att få ingå i modellen men
med dagens resurser bedöms inte utrymme finnas att ta in ytterligare verksamhet utan att
göra uppdraget omöjligt att utföra för övriga aktörer. Det arbete som pågår att genom
omprioriteringar inom modellen ge möjlighet att skapa utrymme för utveckling är svårt
men nödvändigt.
Satsningen på krisberedskap och säkerhet är märkbar på Gotland och i regionen. Ekonomiskt
stöd från stat och län ger ersättning för de kostnader som kommer av uppdrag formulerade
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i överenskommelse mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Det är ett fortsatt högt tryck i exploateringsfrågorna och ett flertal stora projekt är aktuella
framåt. För att lyckas i uppdraget krävs en utveckling av den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Ett arbete som sker över förvaltningsgränser men där regionstyrelseförvaltningen har en avgörande roll.
Inom förvaltningen drivs budget- och skuldrådgivning, en för samhällets svagaste grupper viktig
verksamhet som kan förhindra ohälsa och lidande om den sätts in i rätt skede.
Utvecklingen över tid visar ständigt ökande behov och antalet spelmissbrukare, framför allt
yngre personer, har ökat markant. Verksamheten har långa köer och upplevs i obalans.
Även konsumentverkets rekommendationer visar att verksamheten bör utökas. Här
förväntas också en ökad efterfrågan kopplad till effekterna av Corona-pandemin.
Bedömning av balans - ledningsprocesser
I Region Gotland som helhet bedrivs verksamhetsutveckling för att möta omvärldens krav
och bidra till måluppfyllelse. Bland annat handlar det om frågor som god och nära vård,
framtidens vårdinformationsmiljö, kunskapsstyrning, psykisk hälsa, digital samhällsbyggnad
och framtidens grund- och förskola.
För att förstärka regionens samlade förutsättningar att möta framtiden genom
verksamhetsutveckling pågår en rad strategiska insatser under ledning av
regionstyrelseförvaltningen. Bland annat kan nämnas satsningen på stärkt
arbetsgivarvarumärke, ledarskap, kvalitet- och verksamhetsutveckling, digitalisering,
upphandling, stärkt kriskommunikation och ökad samordning av regionens
kommunikation samt målstyrning. Förvaltningen har en viktig roll som drivande och
sammanhållande kraft i dessa satsningar. Med dagens resurser är detta möjligt men med
ytterligare neddragningar är bedömningen att det blir svårt.
För att bidra till att stärka koncernen och känslan av ett Region Gotland görs insatser för
att förstärka den gemensamma organisationskulturen. Den kartläggning som gjordes 2019
visar på behov av en förflyttning mot mer samverkan över gränser, mer tillit än försiktighet,
mer lärande och utveckling och mer stolthet och organisationsförståelse. Detta kräver
koncernstyrning och koncernsamordning men också ledarskap och förändring, planering
och uppföljning. Funktioner där regionstyrelseförvaltningen har en avgörande betydelse.
Förvaltningen har erhållit 1 mnkr i riktade anslag för organisationskultursarbetet under
2019 och 2020 och har kunnat driva arbetet med stöd av detta. Om denna förstärkning inte
ges ytterligare måste arbetet anpassas och hanteras inom ramen för ordinarie uppdrag.
Bedömning av balans - stödprocesser
Den demografiska utvecklingen ger ökat behov av regionens verksamheter och stora
utmaningar att kompetensförsörja den samma. Mer verksamhet ska bedrivas med färre
resurser vilket ställer krav. Utmaningarna är stora för regionens samtliga förvaltningar och
behovet av stöd ökar. Regionstyrelseförvaltningens roll blir allt viktigare i att skapa
förutsättningar för övriga förvaltningar att driva sina verksamheter mot måluppfyllelse.
Övriga förvaltningar beskriver i olika sammanhang chefer med allt högre arbetsbelastning
och ohållbar arbetsmiljö. Man signalerar ett tydligt behov av ökat stöd inom frågor som
digitalisering, informationssäkerhet, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning,
arbetsmiljöfrågor, bemanning, ekonomi, upphandling och lokalplanering. Inom
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regionstyrelseförvaltningen har insatser gjorts för att ge högsta möjliga utväxling av de
stödresurser som finns. Stort fokus ligger på kompetensväxling och hjälp till självhjälp via
intranätet.
Dagens verksamhet för utveckling och stöd i upphandling och inköp upplever en stor
obalans mellan resurser och behov. Resurser räcker inte till att klara det operativa
uppdraget och ger heller inte utrymme för den verksamhetsutveckling som skulle kunna
göra verklig skillnad för regionens totala kvalitet och effektivitet. Framåt finns en klar risk
för ökade konsultkostnader och att regionen inte klarar av att leva upp till lagar om
offentlig upphandling. Bristande stöd gör att risken för felaktigt gjorda inköp,
överprövningar och bristande förtroendekapital ökar.
För att kunna leverera stöd med god kvalitet krävs en viss volym. Detta för att nå
kunskapsnivåer, möjlighet till lärande och möjlighet att genomföra arbete med kvalitet.
Inom förvaltningen upplevs delar av stödet snart vara så minimerat att det inte är värdefullt
att behålla funktionen om ytterligare minskningar ska genomföras.
En förändring över tid är att regionen erhåller allt mer riktade statsbidrag av kortsiktig
karaktär. Bland annat leder detta till att det inom regionen drivs allt mer verksamhet i
projektform. Definitionen av ett projekt är ett väl avgränsat arbete med tydlig början och
slut som drivs med utpekade resurser. Arbetsformen har lett till ökade behov av
stödresurser inom framför allt ekonomi, HR och kommunikation. Behov som är näst intill
omöjliga att möta med dagens resurser. Detta leder till att projekten får svårare att lyckas i
genomförande och implementering i ordinarie verksamhet och därmed minskad möjlighet
till effekthemtagning.
För att vara ett stöd i informationshantering och ärendeberedning är förvaltningens
kanslifunktion avgörande. Efterfrågan på kansliets tjänster ökar och kravet på att ställa om
arbetssätt tydligt. Beredningsprocessen är omfattande och dagens resurser räcker inte till
för att bemanna och stödja med tillräcklig kvalitet. Närmaste åren kommer funktionen
också ha ett samlat ansvar för införandet av digital informationshantering (e-arkiv) i
regionen.
Förvaltningen är en samlad organisation för stora delar av regionens interna serviceverksamhet
(ofta kallad facility management). Under senare år har effektiviseringsarbete genomförts
men uteblivna utbuds- och strukturförändringar i regionen som helhet har gjort det svårt
att ta hem ytterligare besparingar. Till exempel noteras att många små enheter spridda
geografiskt är mer kostsamt att underhålla än större mer samordnade enheter mindre
spridda geografiskt.
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. Förberedelser inför införande av Heltid
som norm pågår utifrån framtagen handlingsplan. Vid samtliga rekryteringar eller
förändringar strävar verksamheterna efter att erbjuda heltidsanställningar. Under 2020 ingår
måltidsverksamheten, som en av flera pilotverksamheter i regionen, i projektet kring
strategisk hållbar bemanning och resursoptimering. 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
avdelnings- respektive förvaltningsgränser. En bedömning i berörda verksamheter är att de
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kostnader som uppstår vid införande av heltid som norm idag inte fullt ut går att undvika
genom förändrade arbetssätt. I ett värsta scenario kan kostnaderna komma att öka.
1.4

Omvärld och trender

Förvaltningen påverkas både direkt och indirekt av det som händer på internationell och
nationell nivå. De övergripande förändringskrafter som lyfts fram i nationella analyser är
globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar.
Den demografiska utvecklingen ger en allt äldre befolkning men också fler barn. Behovet
av välfärdstjänster ökar men samtidigt minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Trycket
att driva verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt och ökad digitalisering ökar. Allt
för att klara av att leverera verksamhet med färre resurser såväl personellt som ekonomiskt.
För världen som helhet innebär klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser.
Beteenden måste förändras för att både begränsa men också hantera effekterna.
Digitalisering och ny teknik utmanar men ger också fantastiska möjligheter som kommer
att genomsyra hela samhället.

Styrningen från nationell nivå ökar vilket minskar det lokala handlingsutrymmet.
Kortsiktiga riktade bidrag blir allt vanligare och ställer krav på nya arbetssätt och krav på
fortsatt hantering efter det att bidrag upphört.
De ekonomiska klyftorna ökar och det är stora skillnader mellan människors tillgång till
nätverk och sociala strukturer. Möjligheterna till god hälsa förbättras men skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper blir allt större. En avgörande grund för ett stabilt samhälle är
människors tillit till varandra men det finns tecken på att tilliten minskar.
Osäkerheten i världen ökar och det kan handla om såväl tekniska- som finansiella och
klimatrelaterade risker. Även antalet militära konflikter i världen ökar. Gotland är utpekat
som ett särskilt viktigt och prioriterat område i det nationella försvaret.
Utvecklingen av politikområdet regional utveckling skärper krav och förväntningar på
tillväxtarbetet.
Corona-pandemin som drabbat världen har slagit hårt också mot Gotland. Stora effekter
syns på minskade intäkter i det gotländska näringslivet med ökad arbetslöshet som följd.
Vården har behövt ställas om och en stor vårdskuld byggts upp att hantera under lång tid
framåt. Med krav på förändrade arbetsformer har verksamheter utvecklat sin digitala
mognad kraftigt i jämförelse med tidigare. Kris- och beredskapsarbetet har utmanats och
lärdomar har dragits som bidrar till fortsatt utveckling inom området. Stödresurser för
upphandling och inköp har efterfrågats i långt högre grad än vanligt och resursbristen har
varit märkbar.
Situationen har lyft fram verksamheter som är av mer samhällsviktig karaktär och därmed
har krav ställts på riskanalyser, konsekvensbedömningar, kontinuitetsplanering och
bemanningsfrågor. Regionstyrelseförvaltningens verksamheter har också behövt prioriteras
om och en rad arbetsinsatser och utvecklingsinitiativ fått skjutas på framtiden.
Effekterna av pandemin kommer att märkas under lång tid och redan nu märks en ökad
efterfrågan av ledning och stöd i de sociala hållbarhetsfrågorna. Detta till exempel inom
samordnade strategiska nätverk, utbildningsinsatser och stöd i budget- och skuldhantering.
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Under perioden för Corona-pandemin har regionstyrelsen och regionfullmäktige fattat ett
antal beslut som påverkat eller påverkar regionstyrelseförvaltningens verksamheter. Mest
avgörande är:








1.5

Ekonomiska bidrag till flera näringslivsorganisationer
Inrättande av en företagsjour
Erbjudande om fria gymnasieluncher under perioden av distansstudier
Lansering av webtjänsten matchajobben.nu
En rad informationskampanjer
Insatser för att stödja kultur- och fritidsliv
Insatser för att stärka psykisk hälsa framåt
Strategiskt avgörande verksamhetsfrågor för perioden framåt

För att bidra till måluppfyllelsen för regionen görs prioriteringar där regionstyrelseförvaltningen har en mycket viktig roll genom uppdraget att vara en drivande och
sammanhållande kraft som skapar värde för helheten. Strategiskt avgörande
verksamhetsfrågor är:
För utveckling av huvudprocesser
 Färdigställande och implementering av den regionala utvecklingsstrategin såväl för regionen
som tillsammans med externa aktörer.
 Gotlands attraktionskraft och varumärke för positiv befolkningsökning
 Förbättrade arbetssätt för att öka nyttan av EU-medlemskapet.
 Insatser för att stärka folkhälsan med insatser kring fysisk rörelse, psykisk hälsa,
självmordsprevention och hälsofrämjande levnadsvanor.
 Mark- och exploateringsarbetet med utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet,
inre hamnen och Östercentrum.
 Serviceutbudsstrategin omsättas i ett koncept för servicepunkter.
 Krisberedskap och säkerhet samt kriskommunikation för att stärka förmågan att hantera
samhällsstörningar. Här ställs också allt högre krav på hjälpmedelscentralen och
varuförsörjningen samt uppbyggnad av beredskapslager.
 Bibliotekens roll i en allt mer digital värld med frågor som tillgänglighet, fri åsiktsbildning,
övergång till en större andel digitala tjänster, mediekostnader och digital kompetens hos
medarbetarna.
Stärka
folkbibliotekens digitala utveckling dels kompetensmässigt dels med resurs från

Länsbiblioteket för att stötta och kunna vara en brygga mot Kungliga biblioteket. Detta
görs i dag i projektform och behöver permanentas.
 Främja läsning för små barn som ett led i att stärka målet att alla ska klara gymnasiet och
stärka folkhälsan.
På
bästa sätt färdigställa fritidspolitiskt program och anläggningsstrategi som en del i en

helhet.
 Bidragsöversyn och ökad kvalitet i avtalshanteringen för externa föreningar inom kultur- och
fritidsområdet.
 Tillgången till badhus.
 Beslut och implementering av reviderad kulturplan med utvecklingsinsatser och
prioriteringar.
 Säkerställa och tydliggöra Almedalsveckans styrning och framtid.
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För kraft i ledningsarbetet:
 Fortsatt arbete för att driva och koordinera styrning och ledning i relation till de 18 målen i
styrkortet.
 Skapa en tydlighet i regionens ledningssystem inkluderande delar som ny regional
utvecklingsstrategi, dagens styrkort, övergripande planer, program och strategier.
 Fortsatta insatser för att säkra framtida kompetensförsörjning och att klara
rekryteringsutmaningarna.
 Effektiviseringsprogrammet 2020-2022 med ingående projekt.
 Utveckla helheten kring det sociala hållbarhetsområdet för att tydliggöra såväl mål som
olika forum och samarbetsytor.
För kvalitet i stöd och service:
 Digitaliseringen som möjliggörare av verksamhetsutveckling, kostnadseffektivitet och
också kompetensförsörjning.
 Mer kraft i upphandling och inköp (kompetens och systemstöd) för att skapa högre total
effektivitet för regionen. Förstärkning här ger möjlighet till minskade konsultkostnader,
fler korrekta inköp, färre överprövningar och bättre arbetsmiljö.
 Säkerställa regionens lokalförsörjning och lokalplanering.
 Fortsatt utveckling av stödet till regionens chefer för att ge förutsättningar till hållbart
ledarskap.
Fortsatta
satsningar på informationsförvaltning för att säkra tillgång till rätt information i

rätt tid på rätt plats och med rätt säkerhet. Frågor som informationssäkerhet, digital
arkivering och processorienterad informationshantering är avgörande.
 Organisationens kommunikativa förmåga. Ett nytt intranät är lanserat och ytterligare
insatser behövs för att nå de effekter som är tänkta med satsningen. Fortsatt utveckling
av externa sidan gotland.se.
 Ökad tillgänglighet, service och bemötande genom utveckling av regionens samlade
kundtjänstfunktion.
 Måltidsverksamheten omfattar resurser inom flera förvaltningar och samverkan över
gränser är avgörande för att utveckla den regiongemensamma processen. Resultatet av
pågående effektiviseringsprojekt behöver framåt omsättas i konkreta
utvecklingsinsatser kopplat till produktionsmetoder, lokalisering, organisering och att
minimera svinn.
 Flytten av försörjningsverksamheten till teknikförvaltningen behöver säkras för bibehållen
kvalitet och förutsättningar till fortsatt utveckling.
1.6

Förvaltningens egna förutsättningar

Regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll för regionens samlade resultat och utveckling.
För att lyckas krävs god inre planering, god arbetsmiljö, trygga chefer och medarbetare,
kunskap kring kärnverksamheten men också i att leda förändring, planera och följa upp,
leda och utveckla, involvera och skapa delaktighet. Att digitalisera och förändra arbetssätt
blir en förutsättning och det egna lokalutnyttjandet måste förbättras. Det egna
kvalitetsarbetet behöver få utrymme för att skapa kraft. Samarbetet över
verksamhetsgränser måste stärkas för att öka snabbhet och flexibilitet i en tid av allt mer
begränsade resurser.

Inom regional utveckling och kultur och fritid bedrivs allt mer verksamhet i projektform.
Det finns också en uttalad ambition att öka projektfinansieringen ytterligare. Kompetens
och resurser för att driva och hantera projekt behöver prioriteras framåt.
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För att säkra kompetensförsörjningen behöver förvaltningen hålla i de strategier och
aktiviteter som är beskrivna i kompetensförsörjningsplanen. Strategiskt lyfts här att
underlätta lönekarriär, låta fler jobba mer, bredda rekryteringen, skapa engagemang och
nyttja tekniken.
Beslut enligt utvecklingsarbete RSF 2.0
Under det gångna året har en utvärdering av regionstyrelseförvaltningens verksamhet
genomförts och gett insikter om framtida utvecklingsbehov. De områden som identifierats
som möjliga att påverka i positiv riktning genom organisatoriska förändringar var:








Tydliggöra och stärka den politiska styrningen och uppsikten
Förbättra och utveckla strategisk planering, koncernstyrning och koncernplanering
Förstärka helheten kring regional utveckling (social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet)
samt renodla och tydliggöra kultur- och fritidsfrågorna.
Stärka förutsättningarna för kvalitets- och verksamhetsutveckling
Stärka förutsättningarna för digital utveckling
Stärka förutsättningarna för försörjningsfrågorna/facility management
Säkra fortsatt kraft i kompetensförsörjning, organisationskultur, ledarskap och
kommunikation

2 Att möjliggöra kostnadsbesparingar i andra nämnder
Genom åtgärder i regionstyrelseförvaltningen bedöms möjligheterna för övriga nämnder
att klara sina uppdrag och måluppfyllelse kunna stärkas på flera olika sätt. En rad områden
har identifierats inom det regiongemensamma effektiviseringsprogrammet men även andra
processer som drivs från regionstyrelseförvaltningen ger effekt i övriga regionen.
2.1

Effektiviseringsprogrammet

Under våren 2020 har ett antal slut- och delrapporter presenterats inom ramen för det
regiongemensamma effektiviseringsprogrammet. Här framgår tydliga områden som kan
generera framtida effektiviseringar och kostnadssänkningar för regionen som helhet.

Tydligt är också att regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll i att leda, samordna och
driva på dessa områden och insatser för att nå den samlade effekt som framstår som
möjlig.
De områden som lyfts fram är:




Lokalförsörjning. Bedömningen är att regionen genom att tydligare driva och följa
gällande styrprinciper och utveckla den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen
har goda möjligheter att effektivisera lokalplaneringen och därmed sänka kostnader.
Behov finns av utvecklade lokalplaner per nämnd/förvaltning och potential påvisas
också i förbättrade kalkyler, förändrade arbetssätt för effektivare kontorsplatser och
också försäljning av lokaler.
Arbetet kräver ledning och samordning för att lyckas.
Strategisk hållbar bemanningsplanering. Genom att öka kompetens, stärka verktyg
och modeller samt förändra arbetssätt är bedömningen att regionen kan bemanna på
ett sätt som ger stora möjligheter till bättre resursutnyttjande och därmed
kostnadssänkningar. Området är idag starkt decentraliserat och bedömningen är att det
med mer samlad ledning och kompetens kan gå att skapa förutsättningar för större och
snabbare effekter.
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Inköp och upphandling. Bedömningen är att regionen genom att ta ett mer samlat
grepp kring inköpsarbetet kan öka avtalstroheten och sänka de totala
inköpskostnaderna. En gemensam modell att utgå ifrån, ett gemensamt språk och
helhetsperspektiv ger möjligheter att nå goda effekter över tid.
Regionstyrelseförvaltningen har här en avgörande roll för arbetet framåt.
IT-utveckling och digitalisering. Analyser visar att ökad digitalisering är en
avgörande faktor för fortsatt effektivisering. Bedömningen är att regionen kan nå större
effekter genom att stärka samverkan mellan verksamhet och IT-funktionen. Resultaten
kan också drivas på och förbättras genom att kraft läggs på tydligare planering av
digitaliseringsarbetet i varje förvaltning och en samordning och koordinering för
styrning och prioritering för regionen som helhet.
Måltidsverksamhet. Det arbete som gjorts hittills visar att det finns potential till
kostnadssänkningar inom måltidsverksamheten. Viktigt är att se att verksamheten
omfattar resurser inom flera förvaltningar och att samverkan över gränser är
avgörande. Slutresultatet av projektet ses under hösten och en bedömning är att
kostnadssänkande effekter kan nås genom fortsatt arbete med organisation,
lokalisering, produktionsplanering och produktionsmetoder.
Framtidens skolorganisation. Bedömningen är att det finns åtgärder att göra som
leder till sänkta kostnader för skolorganisationen men också för regionen som helhet.
Om arbetet går vidare med att minska antalet skolenheter kommer detta kunna ge
positiva effekter på kostnader också i den serviceverksamhet som drivs ifrån
regionstyrelseförvaltningen idag. Arbetet hänger starkt samman med projektet kring
måltidsverksamheten.
Framtidens samhällsbyggnad. Projektarbetet belyser vikten av fortsatt arbete med
organisationskulturen. Samarbete över gränser är avgörande. Bedömningen är att flera
av delarna fungerar väl var för sig men att möjligheter finns till en mer kostnads- och
tidseffektiv verksamhet om arbetet hålls samman och leds tydligare.

Generella slutsatser inom ramen för programmet är att regionen har möjligheter att skapa
högre effektivitet genom att stärka kompetensen kring arbete i projektform, utveckla
processorienteringen, stärka organisationskulturen, och förstärka samarbetet över gränser. I
alla dessa områden har regionstyrelseförvaltningen en viktig roll.

3 Driftbudget 2021-2023
Trots eller kanske snarare med anledning av Region Gotlands samlade ekonomiska läge
och krav på kostnadsminskningar har förvaltningen valt att lyfta fram specifika äskanden.
Detta då bedömningen görs att det finns ett stort behov av förvaltningens verksamheter
och att en förstärkning av vissa områden kan skapa goda effekter i övriga nämnder och
förvaltningar.
3.1

Förslag till ramjustering

Nedan beskrivs förslag till ramjusteringar strukturerade utifrån ändrad lagstiftning och
affärslogiker samt underfinansierad verksamhet.
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Ändrad lagstiftning och affärslogiker
Effekt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (5 000 tkr+1 000 tkr)
Lagen om kommunal bokföring och redovisning och nya rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning påverkar både investerings- och exploateringsredovisning. Innan
2019 redovisades förstudier som investering eller exploatering. Från 2019 ska förstudier
och plankostnader redovisas som driftkostnader. I exploateringsbudgeten har tidigare år
upptagits utgift för utredningar i tidigt skede (5 mnkr 2020). Detta kan numera inte ske
utan istället behöver driftbudgeten ökas i motsvarande grad. För 2020 har detta reglerats
genom tilläggsanslag och för 2021 behöver budgetramen utökas med 5 mnkr.
Lagen gäller även förstudier i andra investeringsprojekt såsom ombyggnationer av kök och
andra anläggningar, införande av IT-system etc. Exempel på aktuella sådana kostnader är
förstudie badhus, flytt av kök Fårösund (Strandgården) ev ombyggnad Fole skolas kök med
flera. I förvaltningens driftbudget finns inga medel upptagna för detta. Utgift för detta har
tidigare legat på investeringsbudget. Även denna förändring från investeringsutgift till
driftkostnad behöver således hanteras. För att kunna hantera åtminstone delar av dessa
utan tilläggsanslag under löpande år föreslås en ramutökning med 1 mnkr.
Översiktsplanering (180 tkr)
En ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som träder i kraft den 1 januari 2019 innebär
bl.a. att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på den byggda
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
hur sådana risker kan minska eller upphöra. Medel för detta erhålls i det generella
statsbidraget och uppgår för 2021 till ca 180 tkr (3 kr/invånare). Detta föreslås överföras
till förvaltningens driftbudget.
Omställning inom IT-branschen
Generellt sett står IT branschen mitt i en stor omställning, både vad gäller teknik som
affärsprinciper. När det gäller affärsprinciper så ses en tydlig och snabb förflyttning hos i
princip alla leverantörer, från investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp,
datorkraft per förbrukad minut, och programvara som tjänst i molnet. Detta innebär i sin
tur att behovet av finansiering flyttas från investering till drift. Region Gotland har följt
med väl i omställningen och har under lång tid kunnat undvika den ökade driftkostnaden
men omställningen är nu total och frågan måste hanteras.
Ett exempel är att det tidigare fanns upptaget 8,0 mnkr i investeringsplanen år 2022 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. En bedömning av
kommande driftkostnader ger en total av ca 9 mnkr per år. Andra aktuella satsningar
framöver som kan beröras är e-arkiv, systemstöd upphandling m fl. Äskningar för dessa
kostnadsökningar i driften kommer att göras när kostnadsbilden klarnat.
Underfinansierad verksamhet
Stärkt upphandling (1 600 tkr + 800 tkr tillfälligt 2021)
För att ha utrymme att leva upp till lagstadgade krav på upphandlingar och också kunna
driva det utvecklingsarbete som behövs för att kunna bidra till ökad effektivitet totalt i
regionen inom såväl upphandlings- som inköpsområdet bedöms att ytterligare två
upphandlingstjänster behövs framåt. Dessutom en tillfällig förstärkning för att klara en
överlämning mellan medarbetare då en stor personalomsättning är att vänta. Med en ökad
resurs bedöms risken för felaktiga köp, överprövningar och anmälningar till
13 (26)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

konkurrensverket minska och också behovet av att nyttja externa konsulter. För att
ytterligare förstärka området kommer ett systemstöd för inköp att behöva prioriteras.
Budget och skuld (800 tkr)
För att kunna möta efterfrågan på budget- och skuldrådgivning och också minska
sårbarheten i funktionen behövs en resursförstärkning motsvarande minst en
årsmedarbetare. Över tid har antalet spelmissbrukare, framför allt unga, i behov av stöd
ökat markant. Nu märks också effekterna av Corona-pandemin med ökat antal individer i
ekonomisk utsatthet. I den totala klientgruppen finns också personer med suicidbeteende.
För att klara Konsumentverkets rekommendationer krävs personalresurser motsvarande
2,0 tjänst. Idag finns 1,0 tjänst i funktionen.
Fortsatt fokus på regional utveckling, (2 500 tkr för tillväxtarbete)
Dagens regionala utvecklingsarbete kring tillväxt drivs till stor del av tillfälliga medel givna
via det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och regionala tillväxtmedel 1:1. Medlen
har bland annat finansierat utvecklingen av den regionala utvecklingsstrategin,
programsamordnare Hållbara Gotland, projekthandläggare, projektledare
besöksnäringsstrategi och kommunikatör regional tillväxt. Enligt beslut i regionfullmäktige
har också en förstärkning om 2,5 mnkr per år givits tidsbegränsat (tom 2020) för
programsättning av tillväxtarbetet. Sammantaget görs bedömningen att det med dagens
resurser inte går att leva upp till kraven på det regionala utvecklingsarbetet nationellt
tillsammans med behoven av att implementera den nya regionala utvecklingsstrategin.
Förslaget är därför att permanenta det tillfälliga ramtillskottet om 2,5 mnkr.
Inera kommun (360 tkr)
Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom
digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Central finansiering (360 tkr)
avseende fast avgift till Inera AB (SKR) för kommundelen saknas fr o m 2020 när
kommunerna nu gått in. Landstingsdelen hanteras sedan tidigare inom Region Gotland.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Integrationsmotor, Mule (1 000 tkr)
För att kunna genomföra integrationer mellan olika verksamhetssystem och också med det
nya tillkommande e-arkivet krävs en integrationsmotor. Dagens integrationsmotor är en
gratisversion men dess funktionalitet räcker inte till för att hantera det nya e-arkivet och
verksamhetens behov av systemintegrationer. Funktionen är avgörande för samtliga
förvaltningar som ska anslutas till det nya e-arkivet.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - E-arkiv (1 000 tkr 2021-2023)
För att stödja digital dokumenthantering och övergången till processorienterad
informationshantering för hela regionen är bedömningen att införandet av ett e-arkiv är en
nödvändighet. En förstudie är genomförd och tidigare har också medel avsatts i
investeringsbudgeten. På grund av ändrade affärslogiker inom IT och regelverk för
förstudier kommer kostnaden troligen att belasta driften och inte betraktas som
investering. Dessutom görs bedömningen att projektet är så pass omfattande att resurser
för projektledning måste avsättas för perioden 2021-2023.
För att möjliggöra implementeringen av ett e-arkiv kommer samtliga systemstöd som ska
leverera information till arkivet att behöva anpassas. Denna kostnad är tillfällig men
nödvändig för en lyckad övergång till digital arkivering.
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Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Digital HR (2 000 tkr)
Inom förvaltningen drivs ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera
HR-processer som anställning, kursadministration, förmåner, LAS-hantering, systematiskt
arbetsmiljöarbete och löneöversyn Bedömningen är att ökad digitalisering inom detta
område skulle underlätta och verka resursbesparande för samtliga verksamheter i regionen.
Bokstart – samordnare (650 tkr)
Under 2020 avslutas projektet Bokstart som haft till syfte att stärka barns läsförmåga.
Projektets insatser utgår ifrån en nationell evidensbaserad modell och har visat
väldokumenterade goda resultat som på sikt ger positiv effekt för barns skolgång och hälsa.
Projektet är ett samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen, utbildning- och
arbetslivsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För att kunna permanenta
satsningen behöver varje förvaltning fortsätta att driva sina egna insatser vilket man säger
sig vara villig och ha utrymme att göra. Däremot är inte verksamheten möjlig att driva utan
en gemensam samordningsfunktion.
Nationaldagsfirande (100 tkr)
Nationaldagsfirandet vid Roma Kungsgård är en uppskattad aktivitet men förvaltningen
har aldrig erhållit ekonomisk ram för genomförandet. Varje år har tillfälliga medel avsatts
ur regiondirektörens verksamhetsutvecklingsanslag samt ur kultur och fritidsavdelningens
verksamhetsmedel. För att skapa stabilitet och kontinuitet i arbetet framåt föreslås en
ramförstärkning.
Kanslistöd till kultur- och fritidsberedning (500 tkr)
Sedan regionstyrelseförvaltningen övertog ansvaret för regionens kultur- och
fritidsverksamhet har en kultur- och fritidsberedning funnits som beredningsforum till
regionstyrelsen. En utvärdering har visat på brister i dagens hantering och beslut är fattat
att beredningens arbetsformer skall utvecklas att motsvara ett utskott. Förändringen
innebär behov av nämndsekreterarstöd och uppbyggnad av systemstöd.
Övrig driftpåverkan som kommer hanteras i separata ärenden
Trygghetsboenden stimulansmedel
Enligt tidigare beslut i regionfullmäktige kan fristående aktör som startar trygghetsboende
erhålla ett stimulansmedel om 635 tkr per år. Detta beslut fattades utan att regionstyrelsen
erhöll budgetmedel. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda framtida
former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med regelverket och
återkomma med förslag till budgetberedningen inför 2021. RS 2019/1048. Frågan
presenteras i separat ärende.
Energipilot Gotland, Energicentrum, basfinansiering från 2021
Region Gotland har i avsiktsförklaringar ställt sig positiva till etableringen av ett
energicentrum från 2021. Ännu är inte formerna klara men en medverkan kommer att
kräva resurser som idag inte finns att tillgå inom ramen för regionstyrelseförvaltningens
verksamheter.
Personalpolitik
Enligt tidigare modell kommer förvaltningen att till budgetberedningen lämna in en
sammanfattande beskrivning av det personalstrategiska området.
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Tabell 1: Förslag till ramjustering 2021-2023 (tkr)

Ändrad lagstiftning och affärslogiker
Effekt av ny lag kommunal bokföring
Översiktsplanering
Omställning inom IT-branschen (office)
Underfinansierad verksamhet
Upphandling
Budget och skuld
Regionalt tillväxtarbete
Inera – kommundel
Integrationsmotor
E-arkiv projektledning och
systemintegrationer
Digital HR
Bokstart
Nationaldagsfirande
Kanslistöd kultur- och fritidsberedning
Trygghetsboende (sep skrivelse)
Energicentrum (sep skrivelse)

TOTALT internpriser

3.2

2021

2022

2023

6 000
180

6 000
180
9 000

6 000
180
9 000

2 400
800
2 500
360
1 000
1 000

1 600
800
2 500
360
1 000
1 000

1 600
800
2 500
360
1 000
1 000

2 000
650
100
500

2 000
650
100
500

2 000
650
100
500

17 490

25 690

25 690

Konsekvenser vid uteblivna ramtillskott och ytterligare besparingar

Förvaltningen gör bedömningen att uteblivna ramtillskott och ytterligare besparingar inom
förvaltningens ansvarsområden skulle riskera att drabba inte bara förvaltningen utan
regionens samlade möjlighet att kunna leva upp till målen i styrkortet och givna
budgetramar. Förvaltningens roll i de pågående projekten inom ramen för
effektiviseringsprogrammet är avgörande för att identifierade effekter ska kunna hämtas
hem i övriga förvaltningar. Samtliga förvaltningar i regionen är beroende av en kvalitativ
styrning och välfungerande stödfunktioner för att kunna hantera de krav som ställs idag
och framåt.
Verksamheten har fram till idag anpassats till de besparingar som genomförts vilket
inneburit minskning på personalresurser, förändrade arbetssätt och avveckling av fria
utvecklingsmedel.

Vid ytterligare krav på omprioriteringar eller kostnadssänkningar ser förvaltningen behov
av att avveckla verksamhet i större omfattning. Förslag på åtgärder skulle i så fall vara:






Avveckling av stödfunktioner och därmed lyfta över ansvar på regionens chefer att
hantera ytterligare frågor själva. Kan tex handla om rekryteringar, upphandlingar och
fakturahantering.
Avveckling av verksamhet som inte är lagstadgad inom det regionala
utvecklingsområdet. Kan handla om studentbostadsförmedling, turistbyrån,
världsarvsstaden, Gotland Convention Bureau, och projektkontor.
Avveckling av verksamhet inom kultur- och fritidsområdet kan t ex handla om
minskade bidrag, minskade öppettider och bemanning av folkbiblioteken.
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Besparingsförslag 1%

Samtliga nämnder har i uppdrag att göra en plan utifrån scenariot att nettobudgeten
minskas med 1 procent. För att regionstyrelseförvaltningen innebär detta en minskning
med 3,8 mnkr för 2021.
Då förvaltningen redan idag upplever obalanser mellan uppdrag, ambitionsnivåer och
resurser innebär en ytterligare besparing behov av förändrade uppdrag.

Tidigare genomförda besparingar har så långt det är möjligt riktats mot administration och
internt stöd. Detta för att drabba medborgaren i så låg utsträckning som möjligt. Nu gör
förvaltningen bedömningen att det är svårt att göra ytterligare besparingar i lednings- och
stödprocesser utan att detta får tydligt negativa effekter på regionens samlade förmåga till
effektivisering och kostnadssänkningar. Behovet av stöd är stort och att minska stödet från
regionstyrelseförvaltningen gör att övriga förvaltningar tvingas bygga upp eget stöd och
därmed uteblir eller i värsta fall försämras tänkt besparing i helhetsperspektiv. Därför
föreslås besparingar framåt tydligare kopplas till förändrade uppdrag och ambitionsnivåer
för verksamheter inom kultur- och fritid samt regional utveckling.
Följande åtgärder föreslås inom huvudprocesserna:
Regional utveckling (- 1 200 tkr)
Förslaget är att integrera världsarvsstrategfunktionen med funktioner inom
Världsarvsstudion och Gotlands museum. Tjänsten är för närvarande vakant. Utöver detta
tillkommer möjligheten att minska kostnader genom att effektivare nyttja statliga medel
kopplade till kris- och beredskapsfrågorna.
Reducering av näringslivsanslaget (- 500 tkr)
Förslaget behandlas i detalj i separat ärende till budgetberedningen RS 2020/478.
Kultur- och fritidsverksamhet (- 1 500 tkr)
Förslaget är att uppnå besparing främst via förändringar av öppettider, utbud och
bemanning inom biblioteksverksamheten. Därutöver finns möjlighet att nå ytterligare
effektivisering utifrån identifierade utvecklingsområden i effektiviseringsprogrammet;
digitalisering, bemanningsoptimering, lokalplanering och inköp.
Följande åtgärder föreslås inom stöd och ledningsprocesserna:
Kostnadsminskning utifrån identifierade områden i effektiviseringsprogrammet (- 600 tkr)
Förslaget är att effektivisera inom HR, ekonomi, kvalitet och kansli, kommunikation och
digitalisering utifrån förändrade arbetssätt med hjälp av digitalisering och
bemanningsoptimering samt lokalplanering och inköp. Fördelningen kommer tydliggöras i
samband med förslaget till förvaltningens internbudget
3.4

Taxor och avgifter, interna och externa

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås.

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.
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Löneökningar resultatenheter
En löneökning på 2,5 procent innebär för förvaltningen en kostnadsökning på 9,0 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 362 mnkr, varav resultatenheterna måltid och
försörjning svarar för ca 40 procent det vill säga ca 140 mnkr. Årlig kostnadsökning ca 3,6
mnkr.
En hyresförändring på 1 procent innebär för förvaltningen en ökning/minskning på 0,7
mnkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 68,6 mnkr, varav resultatenheterna
svarar för ca 26 procent det vill säga 18 mnkr. En hyresökning på en procent för
resultatenheterna innebär således en kostnadsökning på 180 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 inte är kända. Som en konsekvens av ökade investeringsutgifter för de
bygginvesteringar som pågår äskar förvaltningen om hyreskompensation. Beräkningen
bygger på beslutad/beräknad investeringsvolym.
Tabell 2: Hyreskompensation 2021 (tkr)

Kök

Investerings
-volym

Tidigare
erhållen
ram

Beräknad
ny hyra

Behov av
ytterligare
ram

15 000
7 600
10 600

150
345
320

660
440
490

510
95
170

1 200
1 500

0
0

120
150

120
150

Just. beräkningar
Södervärnskolan*
Gråbo**
Terra Nova***

Enligt budget 2020
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder

Summa
35 900
815
1 860
1 045
*RS 2019/1219 inkl nya beräkningar för TN, **TN 2017/1301, *** Uppgift från projektavdelningen TN
Indexuppräkning livsmedel och transporter
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 2,8 procent,
trots att det sammanvägda konsumentprisindexet (KPI) var 1,8 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 39 mnkr per år varav ca 3 mnkr avser
restaurangerna som inte ska ingå i beräkningen. Detta motsvarar en årlig kostnadsökning
på 1 000 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 blir 80 tkr. Vilket ger en total kostnadsökning
på 1 080 tkr.
Ökad andel ekologiska livsmedel
Under 2019 var 29,3 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
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ca 400 tkr per år. Ekologiska livsmedel beräknas vara ca 25 procent dyrare än icke
ekologiska.
PC som tjänst och Digital arbetsplats
För tjänsterna PC som tjänst och Digital arbetsplats föreslås för närvarande ingen
förändring av avgiften. Dock kommer en översyn av finansieringsmodellen behöva göras.
Detta mot bakgrund av att UAF återlämnar allt flera datorer till förmån för plattor.
Tabell 3: Justeringsbelopp internpriser 2021-2023 (tkr)

Löneökningar resultatenheter (2,5%)
Hyresförändring resultatenheter (1%)= 180 tkr
Ökade hyreskostnader kök (inv 2020)
Indexuppr. livsmedel och transport
Ökad andel ekologiska livsmedel

TOTALT internpriser
3.5

2021

2022

2023

3 600

7 200

10 800

1 045
1 080
400
6 125

1 045
2 160
800
11 205

1 045
3 240
1 200
16 285

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 800 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2021 behöver ökas med 126 tkr.
Porto
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för Region Gotlands samlade portokostnad och i
budget finns 3 700 tkr. Senast budgeten justerades var inför 2018 och då med 300 tkr för
prisutveckling men ej volymförändring. Kostnadsutvecklingen är sedan dess närmare 500
tkr och underskottet på anslaget uppgår nu till ca 800 tkr. Under perioden har det ingåtts
nya avtal med annan prisbild. .En analys är påbörjad för att se på både pris- och ev
volymförändringar. Bedömningen är att anslaget åtminstone bör justeras med 500 tkr.

Medlemsavgifter och avtal
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner har ökat 2,1 procent i snitt de
senaste 4 åren. Det innebär för 2021 cirka 67 tkr. För diverse nationella och internationella
medlemskap, studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca 20 tkr.
Avtalet med ekonomisystem Visma räknas upp enligt index SNI AKI, senast
indexuppräkning var 0,6 procent vilket är ca 6 tkr. Försäkringsavtal har i snitt de senaste tre
åren ökat med 3,5 procent vilket innebär en kostnadsökning på 40 tkr.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 21 887 tkr, vilket innebär 438 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 222 tkr. Avser Gotlands idrottsförbund, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konsthanterare.
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Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar räknas med en
kostnadsökning på 80 tkr.
Tabell 4: Kompensation externa avtal 2021-2023 (tkr)

2021

2022

2023

126
500
133
438
302

126
500
133
438
302

126
500
133
438
302

1 499

1 499

1 499

Partistöd
Porto
Medlemskap och avtal
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation

3.6 Förvaltningens samlade förslag till ram- och prisjustering
Tabell 5: Totalt förslag till ram- och prisjustering 2021-2023 (tkr)

3.1 Förslag till ramjustering
3.3 1% besparing
3.4 Taxor & avgifter – internpriser
3.5 Kompensation externa avtal

Summa
4

4.1

2021

2022

2023

Påverkar

17 490
-3 800
6 125
1 499
21 314

25 690
-3 800
11 205
1 499
34 594

25 690
-3 800
16 285
1 499
39 674

Ram
Ram
Prissättning
Ram

Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
Förvaltningens samlade investeringsbehov

Nedan följer en sammanställning av det totala investeringsbehovet för planperioden.
Beslutad budget för 2021 har reducerats med 0,5 mnkr. Justeringar har gjorts utifrån
uppdraget att försöka minska investeringsbudgeten detta har gjorts med 8,5 mnkr.
Samtidigt har budgeten utökats med totalt 8,0 mnkr för tre objekt; 3,0 mnkr till systemstöd
för upphandling, 0,1 mnkr till justering av web – bibliotek, och 4,9 mnkr ny beräkning
ombyggnation Högbyskolans kök.
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 6: Förslag till investeringsutgifter 2021-2025 (tkr)

4.2 IT-investeringar
4.3 Bygginvesteringar
4.4 Övriga investeringar utöver pott
Pott*

TOTALT

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ökning

24 900
10 550
6 900
3 400
45 750

Gällande budget 2021 samt plan 2022-2024
45 750
*Ska fördelas mellan TN (försörjningen) och RSF

2022

1 100 23 000
1 950 7 000
-3 500 3 400
3 400
-450 36 800
0

2023

2024

2025

17 000 17 000 16 000
7 100 3 500
3 000 3 000 3 500
3 400 3 400 3 400
30 500 26 900 22 900

33 500

25 450

21 400

Ingående investeringsprojekt per område redovisas i avsnitt 4.2-4.4.
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IT-investeringar

Reinvestering av IT infrastruktur – enligt plan
Det löpande underhållet av infrastrukturen handlar om att byta ut gammal teknik centralt i
datahallen men även ute på alla våra skolor, förskolor, äldreboenden etc. Framförallt gäller
denna period utbyten av switch utrustning. Investeringsbehovet uppgår till 3,0 mnkr per år.
PC som tjänst – enligt plan
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 ca 5 år. För att klara utbytestiden behövs
normalt en årlig investeringsbudget på 10,0 mnkr.
Teknisk plattform IT – enligt plan 2021, justerad 2022-2024
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. Under perioden byggs den centrala systemarkitekturen om för
att säkerställa informationssäkerheten enligt ’Burton modellen’. Den innebär att
infrastrukturen delas upp i fyra olika zoner med olika säkerhetsnivå. För detta behövs
ytterligare 0,5 mnkr för perioden 2022-2024.
Windows server inkl cal – enligt plan
2022 finns behov att uppgradera serverprogram med användarlicenser med så kallad CAL, Client Access License. Detta är något återkommande som behövs för att kunna
använda system baserade på Microsofts lösningar. En återkommande investering, vart 3:e
eller 4:e år, lite baserat på vilka verksamhetssystem som köps in. Investeringsutgiften
uppskattas till 4 mnkr och ligger i gällande plan.
Trådlösa nät – enligt plan 2021, justerad 2022-2024
Behovet av trådlösa nät i Region Gotlands är fortsatt stort. Under perioden ses en
övergång från att ha trådbaserade nät till trådlösa som de primära näten i Region Gotland.
Under perioden handlar det främst om en förtätning i skolorna och en fortsatt utbyggnad
där det idag inte finns tillgång till WiFi. För att specifikt klara skolornas behov och därmed
möjliggöra att man kan använda sina läromedel fullt ut, behövs ytterligare 0,5 mnkr, 20222024.
Trådlösa nät äldreboenden – enligt plan
Under senare delen av 2018 och hela 2019 bedrevs ett projekt för att ge tillgång till WiFi på
alla äldreboenden i Region Gotland. Dels är detta kopplat till trygghetssystemen som
installeras, men även för att ge boende och besökare tillgång till Internet. Utbyggnaden
fortsätter med målet att ha alla lokaler uppkopplade 2021. För detta ligger i gällande plan
1,5 mnkr 2021.
Avvikelsehanteringssystem - Flexite ersättning – flyttad till 2022
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 2022.

21 (26)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

Programsystem till Almedalsveckan – flyttad till 2022
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. Investeringsutgiften uppgår till 2,0 mnkr fördelat på 2020 och
2022.
Extern webb bibliotek - justerad 2021
Bibliotekens nuvarande webbplats saknar väsentlig funktionalitet och är tekniskt
undermålig. En förstudie pågår därefter behöver en kravspecifikation tas fram. 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 finns
i plan upptaget 0,4 mnkr behovet beräknas nu till 0,5 mnkr.
E-arkiv – enligt plan
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
5,0 mnkr år 2021 men behöver återkomma med ytterligare beskrivning av projektet som
helhet.
Investering i systemstöd för upphandling- ny 2021
Motiv – systemstöd som gör att Region Gotland kan hantera inköpsarbetet på ett samlat
och effektivt sätt. Inköpssystemet kan omfatta tex hantering av upphandlingsplaner och
uppföljning, beslutsstöd, prioriteringar, analyser, uttag av statistik baserad på mätetal mm.
Dessa arbetsuppgifter görs idag till största delen i excel. Detta leder till en manuell
hantering som är resurskrävande för såväl berörda inom förvaltningarna som för
upphandlingsstödsenheten. Visst systemstöd finns för att hantera olika arbetsuppgifter
såsom analyser och statistikuttag. Dessa är bra men en analys av system bör göras för att
säkerställa att samtliga behov tillgodoses, det på ett ensat sätt i ett eller möjligen ett fåtal
system. Vidare är underlagen från system och manuell hantering mycket svåra att
överblicka och dra slutsatser från, vilket i sin tur bidrar till kortsiktighet och ett undermåligt
instrument för beslut och långsiktig utveckling inom inköp för hela Region Gotland.
Finansiering av driftkonsekvenser – en förstudie med bland annat behovsanalys och
omvärldsanalys behöver göras för att ge underlag för finansiering.
Effektivisering/besparing – investeringen ska ge regionen ett samlat modernt och effektivt
inköpssystem som ger underlag dels för effektivt inköpsarbete, dels för att överblicka
omfattningen av arbetet och möjligheter till effektiviseringar såsom tex samordnade
upphandlingar, sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet etc. Andra system som används
för olika delar av inköp idag kan komma att ersättas och istället samlas funktionaliteten i ett
inköpssystem. TendSign kommer inte att ersättas av detta system då det är ett system för
externa intressenter.
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Tabell 7: Förslag till IT-investeringar 2021-2025 (tkr)

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
Systemstöd upphandling

TOTALT
4.3

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ändring

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

2022
3 000
10 000
2 500
4 000
1 500

-1 000
-1 000
100
3 000
1 100

2023

2024

2025

3 000 3 000 3 000
10 000 10 000 10 000
2 500 2 500 2 000
1 500

1 500

1 000

17 000 17 000

16 000

1 000
1 000

23 000

Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Ombyggnationer kök
Regionstyrelseförvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag av regionstyrelsen att öka
kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland annat genom sänkta
varmhållningstider och ökad andel matlagning från grunden, liksom matlagning närmare
gästen. Uppdraget i kombination med säkerställande av medarbetarnas arbetsmiljö gör att
investeringar i kökslokalerna fortsatt krävs.
Pågående översyn av måltidsverksamhetens organisation och lokalisering i kombination
med andra projekt i effektiviseringsprogrammet (t.ex. skolorganisation och
konkurrensutsättning av särskilda boenden) kommer framåt att få en avgörande betydelse
för vilka investeringar som ska göras. Tillsvidare arbetar avdelningen utifrån tilldelat och
ovan beskrivna uppdrag.

Nedan föreslagna investeringar baseras på uppdaterade beräkningar tillsammans med
teknikförvaltningen. Berörda förvaltningar är sedan tidigare informerade om byggplanerna
och ytterligare avstämning har gjorts med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen löpande,
senast i augusti 2020. I prioriteringarna har stor vikt lagts vid en helhetsbedömning och god
planering för framtiden. I föreliggande förslag har ett antal objekt senarelagts mot
bakgrund av uppdraget att hålla nere investeringsvolymen 2021-2022. Dock är det av bland
annat arbetsmiljöskäl inte möjligt att senarelägga samtliga objekt.
Fole skolas kök – enligt plan
Upptagna medel för ombyggnation av Fole skolas kök ligger kvar enligt tidigare plan. Om
köket fortsatt ska vara ett tillagningskök krävs stora förbättringar. Om köket ska vara
mottagningskök kommer investeringen att minska. Dock är det i dagsläget oklart vilket
vägvalet blir framåt. Medel för förstudie har tagits bort utifrån gällande lagstiftning och har
i stället upptagits som ett äskande i driftbudgeten. Beräknad investering 3,0 mnkr år 2022.
Endre skolas kök – flyttat från 2022 till 2023
Upptagna medel för ombyggnation av Endre har flyttats ett år framåt i förhållande till
gällande plan. Beräknad investering 2,2 mnkr 2023.
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Högbyskolan – justerad 2021
En uppräkning av utgiften för ombyggnation av Högbyskolans kök har gjorts av
teknikförvaltningen. Köket i Högbyskolan är, som tidigare beskrivet, planerat att byggas
om för att säkerställa en god arbetsmiljö och säker mathantering men även för att kunna
hantera måltider som i dag produceras på Hemse vårdcentrum. En upprustning här
beräknas också ge möjlighet till lägre driftkostnader framåt. Den beräknade utgiften uppgår
idag till 12,5 mnkr vilket är 4,9 mnkr mer än tidigare beräknat.
Mottagningskök generellt – justerad och flyttad till 2022
Till skillnad från strategisk plan 2020-2023, förslås nu att beloppen för mottagningsköken i
Lärbro skola och Vänge skola justeras och i stället hanteras i en generell post för
mottagningskök. Upptaget belopp för skolorna uppgick i plan för 2021 till 2,6 mnkr och nu
föreslås i stället 1,0 mnkr till mottagningskök men investeringen flyttas till 2022.
Havdhems skolas kök – flyttas från 2022 till 2023
Ombyggnation av Havdhem skolas kök föreslås genomföras men förskjuts ett år framåt
mot tidigare plan. I plan 2023 upptas 2,9 mnkr.
Öja skolas kök – flyttas från 2023 till 2024
Ombyggnation av Öja skolas kök föreslås genomföras men förskjuts ett år framåt mot
tidigare plan. I plan 2024 upptas 1,5 mnkr.
Stånga skolas kök – flyttas från 2023 till 2024
Ombyggnation av Stånga skolas kök föreslås genomföras men förskjuts ett år framåt mot
tidigare plan. I plan 2024 upptas 2,0 mnkr.
Café Korpen – enligt plan
Tidigare föreslagen ombyggnation av Café Korpen beräknas nu till 2,0 mnkr år 2023.
Fårösunds kök - ny
Regionstyrelsen har beslutat (RS 2019/594) att finansiera och beställa en förstudie hos
teknikförvaltningens projektavdelning för projektering av ombyggnation av skolköket i
Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök. Med förstudien som grund
planeras för avveckling av tillagningsköket i Strandgården, med målet att fastigheterna,
Bunge Stux 1:66 och 1:67 därefter kan försäljas. Utgiften för ombyggnationen uppskattas
till 3,0 mnkr. Medel för förstudien har upptagits som ett äskande i driftbudgeten.
Tabell 8: Förslag till lokal, byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

Fole skolas kök
Endre skolas kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök (Lärbro, Vänge)
Havdhem skolas kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Café Korpen
Fårösundsskolans kök

TOTALT

2021

2021

enligt
budget

förslag till
förändring

300

-300

7 600
2 650

4 900
-2 650

2022

2023

2024

2025

3 000
2 200
1 000
2 900
1 500
2 000
2 000

10 550

1 950

3 000
7 000

7 100

3 500
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Övriga investeringar utöver pott

Landsbygdsutveckling – enligt plan
I budget 2018 fick förvaltningen investeringsmedel för landsbygdsutveckling med 2,0 mnkr
årligen under perioden 2018-2020. I planen ligger numera 2,0 mnkr årligen.

Mobil biblioteksverksamhet (bokbuss) – justerad
Nuvarande bokbuss börjar närma sig tio år och allt oftare krävs service och reparationer
som gör att den blir allt dyrare i drift. Samtidigt sker ett arbete inom projektet Stärkta
bibliotek där avdelningen genomför en förstudie kring hur framtidens mobila verksamhet
kan se ut där även projektet Boken Kommer ses över vad gäller hur det kan inkluderas
inom befintlig ram. Inom ramen för projektet har givits möjlighet att finansiera delar av
den mobila verksamheten. Utifrån detta kan upptaget belopp 3,5 mnkr enligt plan 2021 tas
bort och ersättas med ett lägre belopp 2025 om 1,5 mnkr. Vilken typ av fordon som
behövs arbetas fram under 2020. Viktiga aspekter är naturligtvis tillgänglighet, säkerhet och
miljövänligt. Fordonet ska vara anpassat till den verksamhet och utveckling som sker inom
biblioteksområdet.
Paternosterverk till varuförsörjningen – enligt plan 2021 och ny 2022 (ska överflyttas till TN)
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. Paternosterverk/lagerautomat är ett vertikalt optimerat
lager på höjden. 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
2021 upptas 1,4 mnkr enligt plan och 2022 äskas 1,4 mnkr för ytterligare ett verk.
Två ismaskiner - ny 2023 och 2024
Nuvarande ismaskiner, i Visby såväl som Hemse, börjar närma sig sin maximala tekniska
ålder och därmed äskas medel för nya för år 2023 och 2024 med totalt 2,0 mnkr. Det är
stor belastning på de ishallar som Region Gotland driver, framför allt i Visby där det i det
närmaste är fullbelagt under säsongen. För att kunna säkerställa den service som förväntas
och som är rimlig, behöver ismaskinerna bytas ut. Under pågående säsong har incidenter
med ismaskinerna inträffat.
Tabell 9: Förslag till övriga investeringar 2021-2025 (tkr)

Landsbygdsutveckling
Mobil biblioteksverksamhet
Paternosterverk
Ismaskiner (2 st)

TOTALT
4.5

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ökning

2 000
3 500
1 400

-3 500

6 900

-3 500

2022

2023

2024

2025

2 000

2 000

2 000

2 000
1 500

1 000
3 000

1 000
3 000

1 400
3 400

3 500

Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.

5 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. En besparing uppgående till
1% för politikerorganisationen blir 303 tkr.
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En fördelning per nämnd skulle se ut som följer:
Nämnd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt

Budget 2020, tkr
3 288
13 782
3 764
90
7 529
1 847
30 300

Besparing 1%, tkr
33
138
38
1
75
18
303

Budgetposterna handlar i huvudsak om arvoden för politiska möten, ersättningar till
godemän, politiska sekreterare, revisionstjänster samt köp av kanslitjänster.
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Strategisk plan och budget 2021-2023 räddningstjänsten

RS 2020/399
AU § 190

Regionstyrelsens beslut
•

Reviderad Strategisk plan och budget 2021-2023 för räddningstjänsten godkänns
för vidare hantering i budgetberedningen 2020.

Med anledning av pandemin Covid-19 har beslut tagits om att skjuta fram budgetberedningen till hösten. Därmed skjuts även dialogmötena mellan regionledningen
och nämndernas presidier och förvaltningsledningar fram.
För att budgetberedningen ska ha så aktuell information som möjligt som ingångsvärde i arbetet behöver nämnderna inkomma med justerade strategiska planer. Det
innebär att de planer som lämnades in i april kan utgöra underlag för nämnderna,
men att budgetberedningen som underlag kommer att använda de justerade planerna
som lämnas in i september.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska ramarna
tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten ska
fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband med
att nämnden beslutar om budgeten.
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 delas med övriga riket. Trots förändrad
internutbildning och rekryteringsförfarande, ser förvaltningen ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under
2021 att arbetas fram och gå till regionfullmäktige för beslut och därmed börja gälla
från och med 2022. Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna
beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva
upp till handlingsprogrammet. Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska
besluten, vilka krav, mål och förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa
verksamhet och resurser utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från
politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
forts
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Regionstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 210 forts
RS 2020/399
AU § 190

Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation/verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för
kommande handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot
olyckor kommer att ange.
Räddningstjänsten begär inte några äskanden i samband med strategisk plan och
budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-31
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1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den
utryckande verksamheten genomför ca: 800 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 2019

Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så är
nämndens måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle uppfyllt för räddningstjänstens delar.
Däremot uppnår nämnden inte måluppfyllelse när det gäller alla målområden inom
perspektivet Verksamhet, då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans. Årets
ekonomiska resultat 2019 för räddningstjänstens verksamhet under tekniska nämnden blev
minus 2,3 miljoner kr. Förutsättningarna för räddningstjänsten inför år 2019 var en
minskad budgetram med 200 000 kr och oförändrande operativa riktlinjer. De operativa
riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för
att leva upp till handlingsprogrammet
Underskottet i verksamheten beror på att de fasta kostnaderna är högre underåret, än vad
som är budgeterat. Cirka 95 procent av räddningstjänstens ram går till Personalkostnad,
hyror, avskrivningar och drivmedel.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet, som under 2019 tillhörde Miljö-och
byggnämnden redovisade ett ekonomiskt överskott för 2019 med 200 000 kr. Detta till
följd av lägre personalkostnad på grund av en vakans.
En extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen
har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är 6 stycken nya brandmän till
Hemse. Detta är ett led av tagna beslut och förhoppningsvis blir det fler nya
räddningstjänstpersonal i beredskap under 2020. Detta leder till minskade
personalkostnader, då man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får
man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet
heltidsanställda.

1.2

Verksamhet och Ekonomi 2020

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Tekniska nämnden har inför år 2020 beslutat om en minskad ram med 700 000 kr för
räddningstjänsten. Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7
miljoner kr, 2018 visade på ett underskott med 2,8 miljoner kr och årsbokslutet 2019 visade
på ett underskott på 2,3 miljoner kr.
Tekniska nämnden har tagit beslut om; Region Gotland bör aktivt arbeta för ett system där
medarbetare som arbetar i orter där Region Gotland har brandstationer också skall ingå i RIBberedskapen, framförallt i Hemse, Klintehamn och Slite i enlighet med befintligt uppdrag.(TN §171)
Som nämnts under 1.1, så har extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap
med fokus på Hemsestationen har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är
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6 st nya brandmän till Hemse. Detta är ett led av ovan tagna beslut och förhoppningsvis
blir det fler nya räddningstjänstpersonal i beredskap under 2020. Detta leder till minskade
personalkostnader, då man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får
man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet
heltidsanställda.
I övrigt finns det inte några andra beslut gällande förändringar för verksamheten 2020.
Sammantaget innebär detta att räddningstjänsten kan komma att få ett befarat underskott
med cirka tre miljoner kronor år 2020. Detta förutsatt att inga åtgärder / beslut genomförs
gällande sänkning av de fasta kostnaderna.
Nytt handlingsprogram och operativa riktlinjer kommer under 2020 att arbetas fram och gå
till Region Fullmäktige för beslut och därmed börja gälla från och med 2021.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl. riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till nämnden att inom ramen
för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den
operativa verksamheten
Riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före,
under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa arbetet.
Räddningstjänstens operativa arbete styrs enligt LSO. Räddningstjänstens
handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region
Gotland och den operativa verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. De
operativa riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid
behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen
även under kortare tid än fyra år.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer ges föreskriftsrätt att styra
kommunernas / regionernas utökade kravbild, exakt kostnad kan inte kvantifieras innan
MSB presenterat föreskrifternas innehåll. Riksdagen förväntades fatta beslut om ny
lagstiftning tidig höst 2019 , det har inte skett ännu och ikraftträdande av ny lagstiftning
och utökad statlig reglering förväntas införas tidigast halvårsskiftet 2020 alternativt
årsskiftet 2020/21.
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2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2021-2023
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.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför åren 2021-2024.
Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver mer i detalj det
operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det
givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse lämnar
budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och sen beslutas
det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken kan komma att
generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021/2022, beroende på hur
resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya handlingsprogrammet.
2.1 Kompetensutveckling

Under året fick förvaltningen 1 100 000 kronor i extra satsning till bristyrken. I den
satsningen ligger bland annat brandingenjörer. De satsningar som har gjorts under de
senaste åren påverkar möjligheten att rekrytera nya medarbetare till mer konkurrenskraftig
lön, vilket bidrar till att behålla befintlig personal långsiktigt. Trots årets satsning finns det
ett fortsatt behov då lönerna fortfarande ligger efter i jämförelse med rikets nivå för 2018.
Inför 2020 års löneöversyn har förvaltningen fått en betydligt lägre summa till bristyrken
jämfört med behovet vilket kommer att bidra till att det kommer att ta längre tid att åtgärda
bristerna.
När det gäller brandmännen så är dem ännu inte en identifierad grupp som bristyrke men
vi ser att det är en svårrekryterad grupp. Vi har även problem med att kunna erbjuda
marknadsmässiga löner då våra brandmän ligger 3-4 000 kronor under snittet i riket.
2.2 Rekrytering

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Räddningstjänsten har under generellt 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 (RiB).

3. Driftbudget 2021-2023
Driftbudgeten för räddningstjänstens verksamheter uppgår i förslaget för 2021 till totalt 54
516 tkr netto.
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I nedan tabell visas förutsättningarna 2020
Utryckand
e
52 148

Budget 2019

Förebyggande Summa
2 067

54 215

Förändringar inför 2020
Personalkostnadskompensation 2020, RF §

969

0

969

Kompensation höjda internhyror, RF §

32

0

32

-700

0

-700

52 449

2 067

54 516

Besparing, TN § 175
Summa

I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2019 samt budget för 2020. En fiktiv
budget lämnas för 2021, då organisation och verksamhet inte är kända vid inlämning av
denna skrivelse, utgångspunkten är det handlingsprogram som idag åligger
räddningstjänsten samt att nettokostnadsbudgeten har sänkts med 1 procent utifrån beslut
att sänka målnivån, med anledning av det ansträngda läget för Region Gotland.
Text

Budget 2019,
tkr

Utfall, 2019
tkr

Avvikelse,
2019 tkr

Budget
2020, tkr

Budget
2021, tkr

Intäkter

2 391

3 262

871

6 073

6 073

Driftkostnader

56 606

59 638

- 3 032

60 589

60 044

Netto

-54 215

-56 376

- 2 161

-54 516

- 53 971

Kommentar
Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat 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 inte ansvarar för räddningstjänstens ekonomi längre och därmed inte
belastas för det eventuella underskott liknande år 2017- 2019 som förväntas uppstå.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

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 2021 inför åren 2022 och framåt..
Budget 2021
Räddningstjänsten ekonomiska resultat de senaste åren har visat på underskott, inför 2021
har beslut tagits att nettokostnadsbudgeten skall sänkas med 1 procent. Räddningstjänsten
har idag sin egen budgetram under regionstyrelsen, vilket gör att minskningen med 1 procent
går direkt emot verksamhetens nettobudget och inte Regionstyrelsens nettobudget.
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För räddningstjänsten innebär 1 procents sänkning av nettobudgeten att verksamheten
ekonomiska ram minskar med 545 tkr. Räddningstjänsten har i uppdrag från regionstyrelsen
(RS§181), att omgående utveckla RIB-organisationen i Slite med omnejd så att den möjliga
besparingen om 3,2 miljoner kr kan nås tidigast under andra delen av halvåret 2021.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Budget 2022- 2023
Vid framtagande av nytt handlingsprogram för år 2022 och framåt, behöver man ta med i
beaktande räddningstjänstens nettobudget (ram) och därmed antigen styra/anpassa
handlingsprogrammet och de operativa riktlinjerna utifrån rådande ekonomiska läge,
alternativt utifrån idag önskad ambitionsnivå eller ökad ambitionsnivå, då krävs en större
nettobudget (ram) för räddningstjänsten.
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3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter

3.2 Kompensation för externa avtal
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 2020, tkr
Kompensation, tkr
1 150

31

Total kompensation

31

4. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.
Räddningstjänsten har en beslutad investeringsram på 6 miljoner kr per år.

Kategori av investering

Driftkonsekvens,
(kapitalkostnader + övr.
kostnader) tkr

Investeringsbudget, brutto tkr

2021 2022

2023

2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025

Investeringar
Brand- o
räddningsmateriel

1500 2500 2500 1500

8000

152

405

658

810

810

Lokalanpassning projekt
friska brandmän

1500

2000

76

76

93

93

93

Släckbilar

3000 3000 3000 4500

16500

121

243

363

545

545

33

33

33

Lokalanpassningar (
Klintehamn)

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Totalt

500

500

500

6000 6000 6000 6000 6000 30000

349

724 1147 1481 1481

Kommentar
Om nämnden följer denna investeringsplan 2020 så medför det ökade kapitalkostnader. I
enlighet med beslut i regionfullmäktige (RF §135) som gäller från och med 2018, utgår
ingen kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Räddningstjänsten
har idag en kapitalkostnad på ca 3 400 000 kr och har en beslutat budgetram i samband
med ovan tagna beslut på ca 4 050 000 kr. Framtida investeringar ryms inom
kapitalkostnadsram, dels genom detta utrymme samt att äldre investeringar blir avskrivna
succesivt under åren.
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Med anledning av beslut om förändrad målnivå för de finansiella målen för 2021
samt den osäkra ekonomiska situationen uppmanas alla nämnder att revidera
nuvarande investeringsplan och utgå från en halvering av nivåerna, framförallt för
de två kommande åren.
4.1 Konsekvenser vid halverad investeringsbudget 2021-2023.

En upphandling av en släckbil pågår, leverans beräknas vid årsskiftet 21-22.Här räknar vi
med att överföra pengar från 2020, det här fordonet är ett måste då ett av våra fordon är 35
år och saknar bilbälten.
När det gäller brand och räddningsmateriel så är det två saker som får stora konsekvenser.

Om utbytet av de gamla Rakel terminaler, till de nya Rakel terminaler inte kan
genomföras. Konsekvensen av det kan bli att vi inte kan bistå samhället med

kommunikation vid större el och teleavbrott, vi får också problem vid stora och långvariga
skogsbränder.

Om utbytet av brand och räddningsmateriel (utbyte av vår
andningsskyddsmateriel) inte kan genomföras. Konsekvensen blir på arbetsmiljösidan
där vi framförallt behöver lättare materiel, dels för att det ger bättre arbetsmiljö samt
breddar möjligheten att rekrytera fler brandmän.

När det gäller utbyte av fordon ,så kommer vagnparken blir allt äldre, vi har många
fordon över 20-årssträcket. Konsekvensen kommer att bli ökade driftkostnader på
reparationer och arbetsmiljöproblem med ålderstigna fordon.
4.2 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 8 000 000 kr under planperioden. 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.
4.3 Släckbilar (prioritet 1)

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

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 2020-2024. Avskrivningstid är 25 år.
4.4 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
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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 är 20 år.
4.5 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.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

5. Uppdrag
Regionstyrelsen har givna uppdrag som redovisas i regionsstyrelseförvaltningens strategiska
plan och budget 2021-2023.
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

TN § 191

TN § 191

Strategisk plan och budget 2021-2023

TN 2020/5
TN AU § 180

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner strategisk plan och budget 2021-2023.
Beslutat förklaras omedelbart justerat.

Teknikförvaltningen har uppdaterat förslag till strategisk plan och budget för åren
2021-2023 inklusive investeringsplan för perioden 2021-2025. Förslaget är upprättat i
enlighet med anvisningarna.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Mats
Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2021-2023.
Tjänsteskrivelse 2020-08-12
Presentation på sammanträde.
Skickas till
Regionstyrelsen
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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.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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 2020 och ett nettoresultat i
balans.
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TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar,
näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.
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 samt tillgänglighet
i offentliga miljöer.
Strategier:


TKF skall utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och
trygghet i stad och på landsbygd

Ekonomisk hållbarhet
Det gotländska samhället kräver liksom alla andra samhällsbildningar en långvarig
ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom att
tillhandahålla till en god infrastruktur och arbeta för en smidig samhällsbyggnadsprocess.
Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa goda relationer med det gotländska näringslivet.
Strategier:
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TKF ska aktivt arbeta med att implementera VA-plan och avfallsplan
TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.

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-, spilloch 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”
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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.
Genom att ständigt förbättra våra arbetssätt säkras hög kvalitet i våra processer, där
medborgarperspektivet inkluderas genom aktiviteter för medskapande.
Strategi:
 TKF ska föra en proaktiv och god dialog med medborgare, näringsliv och media.
 Medarbetare skall känna sig trygga i kontakt med kunder, näringsliv och media.
 TKF ska skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer att vara
medskapande i samhällsutvecklingen
 TKFs medarbetare och chefer arbetar med ständiga förbättringar och digitalisering av
arbetssätt och tjänster

Medarbetare
Ett långsiktigt hållbart medarbetar- och ledarskap är en förutsättning för att TKF skall
kunna utvecklas och klara omställning och förändring. Engagerade medarbetare är den
största tillgången för att nå goda resultat.
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 i enlighet med
Region Gotlands ledarstrategi

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:
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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
TKF skall ständigt arbeta för att effektivitet och lönsamhet förbättras såväl i egen
verksamhet som i regionövergripande processer
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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
VA-strategin.
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.
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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:



Resurshushållning och effektiv avfallshantering
Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel.
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Utveckling av verksamheten skall ske genom nära samarbete med våra kunder,
entreprenörer och partners.

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 hänsyn till 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.
 Våra skogar ska skötas enligt den beslutade skogspolicyn.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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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Vår projektledningsverksamhet
En väl fungerande projektverksamhet inom Region Gotland är en förutsättning för att
investeringsutgifterna blir så låga som möjligt. Dagens projektverksamhet bygger på
Regionens projektmodell.
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Strategi:
 Förbättring av utvärderingar i upphandlingar, utveckling så att vi går mer på kvalitet än
pris. Detta måste givetvis vara inom vad som är tillåtet om LOU/LUF.
 Bra resursplanering och ha rätt kompetens i projekten.
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Driftbudget 2021-2023

Driftbudgeten för teknikförvaltningens verksamheter uppgår för 2020 till totalt 166 049 tkr
netto. I nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2019 samt budget för 2020
och 2021.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
2019, tkr

1 016 042
-1 150 837
-134 795

Utfall 2019,
tkr

1 066 145
-1 200 231
-134 086

Avvikelse
2019, tkr

Budget 2020
tkr

50 103
-49 394
709

1 031 208
-1 197 257
-166 049

Budget 2021
tkr

1 031 208
-1 231 491
- 200 283

Ramtillskott

I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens förslag till ramtillskott översiktligt.
Totala förslag med ramtillskott redovisas med 34 234 tkr.
Ramtillskott 2021

Belopp, tkr

Kollektivtrafiken ökat driftanslag
Särskild kollektivtrafik ökat driftanslag
Driftanslag till förstudier
Utökat driftansvar gata parkavdelningen
Ökade driftkostnader toaletter
Ökade kapitalkostnader Gator och vägar
Ökade kapitalkostnader Kollektivtrafiken
Ökade kapitalkostnader väg detaljplan. RSAU§44
Ökade kostnader för belysning och nätavgifter
Verksamhetsutvecklare
Totalt

23 524
5 000
1 000
760
168
1 347
860
135
640
800

34 234
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I nedanstående tabell åskådliggörs förslaget till investeringsplan 2021-2025 för de
skattefinansierade verksamheterna jämfört med det investeringsutrymme som finns. (tkr)

Mark- och stadsmiljö, gata och park
Ursprungligt Investeringsförslag
Nytt investeringsförslag
Investeringsutrymme
Differens
Kollektivtrafik
Ursprungligt Investeringsförslag
Nytt investeringsförslag
Investeringsutrymme
Differens
Hamnverksamhet anslagsfinansierad
Ursprungligt Investeringsförslag
Nytt investeringsförslag
Investeringsutrymme
Differens

2021

2022

2023

2024

2025

Totalt

27 000
20 000
17 260
-2 740

29 500
21 500
18 607
-2 893

29 500
37 000
19 954
-17 046

29 500
21 000
21 301
301

29 500
18 000
22 648
4 648

145 000
117 500
99 770
-17 730

1 110
1 110
1 110
-

1 110
1 110
1 110
-

1 110
6 110
1 110
-5 000

1 110
1 110
1 110
-

1 110
1 110
1 110
-

5 550
10 550
5 550
-5 000

7 057
3 500
7 057
3 557

7 057
3 500
7 057
3 557

7 057
4 000
7 057
3 057

7 057
9 000
7 057
-1 943

7 057
7 000
7 057
57

35 285
27 000
35 285
8 285
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Investeringsutrymmet är lika stort som den årliga avskrivningen som är budgeterad 2020.
Investeringsutrymmet för Mark- och stadsmiljö och gata park beräknas öka med 1 347 tkr
årligen. En förutsättning för att investeringsutrymmet ska öka med 1 347 tkr årligen är att
ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för gator och vägar.
Upphandlingsstöd

Teknikförvaltningen har ett stort behov av stöd från regionens upphandlare. I dagsläget
finns det en brist på upphandlare vilket innebär att effektiviteten inom teknikförvaltningen
påverkas negativt. Teknikförvaltningen har flera ramavtal och entreprenörsavtal som ska
förnyas inom kort.
Bristen av upphandlingsresurser är akut och kompetensbehovet är stort. Det saknas
personal som har kompetens inom både juridik och upphandling. Projektavdelningen har
ca 50 upphandlingar som är aktuella det kommande året.
Teknikförvaltningen har egna resurser som slutar sin anställning under våren och
rekryteringen har påbörjats. Flera annonseringar har skett utan resultat.
Ramtillskott - Kollektivtrafiken

Verksamheten för allmän kollektivtrafik redovisade totala nettodriftskostnader med 51 451
tkr vilket innebar ett negativt utfall mot budget med - 3 029 tkr för år 2019.
Teknikförvaltningen har vid budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför
budgeterat totala nettodriftkostnader med 52 971 tkr för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken år 2020.
Tilläggsanslag för verksamheten 2020 har beviljats med 11 700 tkr.
Nytt avtal inom den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland började gälla den 13
juni 2020. Det har ersatts av Trafik 2020-avtalet. Detta innebär att ny operatör tagit över
trafiken och att Region Gotland nu har ett avtal som sträcker sig över både allmän
kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik i form av skolskjutsar.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer som fördelningsgrund. Detta
innebär att barn- och utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av
totalkostnaden och tekniska nämnden 72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 tkr per år. För andra
halvåret 2020 beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken bli ca
43 000 tkr. Detta innebär en uppskattad kostnad för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 tkr. De budgeterade intäkterna uppgår till ca
16 000 tkr. Det nya avtalet är dyrare för Region Gotland bland annat på grund av att kravet
på 70 % av fordonen skall drivar av biogas jämfört med tidigare ca 14 %. Ytterligare en
fördyrande faktor är att kostnaderna har ökat för att driva trafik genom åren.
BUN har beslutat att överföra 1 238 tkr till TN under 2020. Det motsvarar 2 476 tkr på
helår och gäller från 2021 och framåt, vilket innebär att ramöverföringen måste
permanentas. Det nya avtalet Trafik 2020 innebär för skolskjutsverksamheten en
kostnadsminskning för BUN jämfört med det tidigare avtalet. En överföring mellan
nämnderna på 2 476 tkr är därför korrekt inför budgetåret 2021.
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För år 2021 begärs ramtillskott med totalt 23 524 tkr vilket kommer att täcka
driftkostnaderna enligt Trafik 2020.
Rådande pandemi har en stor negativ påverkan på kollektivtrafikens ekonomi.
Ramtillskott - Särskild kollektivtrafik

Verksamheten för samhällsbetalda resor redovisade ett negativt nettoutfall mot budget med
-6 429 tkr för år 2019. Prognosen 2020 är -4 994 tkr. För år 2021 begärs ramtillskott med
totalt 5 000 tkr.
Verksamhetens nettokostnader 2019 redovisade ett underskott mot budget med -6 429 tkr.
Nettokostnadsavvikelsen hänförs till sjukreseverksamheten med -775 tkr och färdtjänsten
med -5 654 tkr. Kostnaderna för beställningscentralen och gemensam verksamhet
redovisade ett underskott med -6 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. Ur ekonomistyrningssynpunkt är det
inte bra att hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar beslut om sjukresor och
teknikförvaltningen tar ansvar för ekonomin.
Ramtillskott - Driftanslag till förstudier

Utgifter för planering och förstudier ska enligt anvisningarna redovisas som driftkostnad.
Även allmänna omkostnader, administration, utbildning av personal, hyra av
ersättningslokaler under byggtid samt rivning/sanering ska redovisas som driftkostnad. I
vissa fall finns redan anslagsfinansiering i driftbudgeten för finansiering av dessa kostnader.
I första hand ska dessa kostnader finansieras inom befintligt driftbudget. I de fall detta inte
är möjligt ska detta beskrivas och kan tas upp i nämndens driftbudgetavsnitt.
Projektavdelningen behöver inget ramtillskott för förstudier. Projektavdelningen debiterar
alltid den slutliga kostnadsbäraren för genomförda förstudier. Årligen genomförs ca 30-40
förstudier av projektavdelningen.
För mark- och trafikavdelningen begärs ramtillskott för förstudier inom verksamheten med
totalt 1 000 tkr. Förstudier genomförs för investeringsprojekt för mark- och stadsmiljö
och kollektivtrafiken.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Ramtillskott - Utökat driftanslag Gata Parkavdelningen

När stadsbyggnadsprojekt och exploateringsprojekt genomförs är det av stor vikt att
tekniska nämndens budgetram för drift av gator, gång och cykelvägar, belysning, parker
mm anpassas i takt med ett utökat ansvar för olika verksamhetsområden. De ökade
driftkostnaderna för regionen ska finansieras via markförsäljning. Inkomster från
markförsäljning bör bidra till ökad budget för driftkostnader avseende gator och
parkområden. Ökade arealer för park och gator innebär ökade driftskostnader för gata
parkavdelningen.
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Ramtillskott begärs med 760 tkr för gata parkavdelningen avseende utökat driftansvar för
nya arealer av park och gator. De nya arealerna redovisas i punktform här nedan:












Visborg – 100 tkr
Gångstråk kryssningskajen – 70 tkr
Galgberget – 100 tkr
Klintehamns lekplats – 30 tkr
Kv Brodösen – 60 tkr
Bläckfisken – 20 tkr
Såpsjudaren – 10 tkr
Kv kaptenen – 100 tkr
Kokoloko (parkskötsel) – 20 tkr
Snäckgärdsbaden driftsavtal – 50 tkr
Artilleriet etapp 2 – 200 tkr

I samband med Region Gotlands försäljning av Snäckgärdet 1:28 har man i köpeavtalet
skrivit in att ett driftsavtal skall tecknas med köparen av fastigheten. Driftsavtalet är
upprättat och undertecknat i juli 2020. Den årliga kostnaden för Region Gotland är 50
tkr/år. Ramtillskottet skall täcka den årliga utgift Gata- parkavdelningen får i form av det
tecknade avtalet. År 2020 internfaktureras kostnaden mellan TKF och RSF men från 2021
krävs ramtillskott då kostnaden belastar Gata- parkavdelning framgent. Ramtillskott för
2021 begärs därför med 50 tkr.
Exploatering av Artilleriet påbörjades under 2014. När området är färdigställt åligger det
tekniska nämnden att sköta gator och parker. För år 2018 beviljades 500 tkr i ramtillskott.
Under 2019-2020 har vägnät samt GC-vägar byggts ut varför ramtillskott erfordras med
200 tkr 2021.
De ökade driftkostnaderna för regionen ska finansieras via markförsäljning. Inkomster från
markförsäljning bör bidra till ökad budget för driftkostnader avseende gator och
parkområden. Ökade arealer för park och gator innebär ökade driftskostnader för tekniska
nämnden.
Ramtillskotten ska täcka ökade driftkostnader för skötsel av gator och parker.
Ramtillskott- ökade driftskostnader toaletter

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Under år 2019 uppfördes en ny offentlig toalett vid Almedalen. Den totala investeringen
uppgick till 3 033 och investeringsutgifterna 2020 uppgår till 280 tkr. Ökade
kapitalkostnaderna beräknas till 18 tkr. Driftkostnaden för en toalett beräknas till ca 150 tkr
per år. Ramtillskott för 2021 begärs därför med 168 tkr.
Ramtillskott - ökade kapitalkostnader Gator och vägar

Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för mark och trafikavdelningen. De nya
kapitalkostnaderna är från beläggningsinvesteringar som genomförts 2020 och uppgår till
1 347 tkr. Investeringar för Mark- och Trafikavdelningen som Gata- parkavdelningen har
utfört under 2020 uppgår till 12 365 tkr. Ett ramtillskott erfordras med 1 347 tkr avseende
ökade kapitalkostnader till mark och trafikavdelningen.
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När det gäller kapitalkostnader för anläggningar byggts i samband med exploateringsprojekt
upptas inte några ökade kapitalkostnader år 2021. Totala investeringsutgifter 2020 uppgår
till ca 6 mnkr, vilka är pågående. De aktiveras när det tas i bruk.
Ramtillskott - ökade kapitalkostnader kollektivtrafiken

Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för kollektivtrafiken. Kapitalkostnaderna är
driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2020 och är beräknade till 860 tkr.
Investeringarna 2020 uppgår till 4 400 tkr, vilket inkluderar anskaffning av nytt
biljettsystem. Avskrivningar 2020 är beräknade till 1 110 tkr vilket innebär sänkta
kapitalkostnader med 17 tkr. Ramtillskott erfordras med 860 tkr.
Ramtillskott - ökade kapitalkostnader för vägbygge enligt detaljplan

Teknikförvaltningen har beviljats tilläggsanslag för anläggande väg med 3 000 tkr år 2020
vid Visborgsgatan och Gutevägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten i korsningen. Enligt
RSAU beslut §44 tas ramtillskott upp med 135 tkr avseende ökade kapitalkostnader.
Ramtillskott - belysningskostnader

Teknikförvaltningen begär ramtillskott för ökade belysningskostnader vid de områden som
exploaterats vid A7 och Visborg. Ramtillskott begärs med 300 tkr.
Uppföljningen i år visar att Teknikförvaltningens har ökade elkostnader för nätavgifter på
ca 340 tkr som kan hänföras till belysning. Ramtillskott begärs med 340 tkr.
Ramtillskott - verksamhetsutvecklare

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Teknikförvaltningen begär ramtillskott för att inrätta en tjänst som verksamhetsutvecklare.
Syftet är att förstärka utredningsresurserna inom teknikförvaltningen vilka idag är mycket
begränsade. Ramtillskott begärs med 800 tkr vilket inkluderar personalkostnader, lokaler,
utbildning mm.
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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 höjdes 2019 med 6% vad gäller brukningsavgifter.
Under 2020 kommer VA-avdelningen att följa upp ekonomin så att taxan ligger på rätt
nivå. VA-verksamhetens egna kapital uppgår till 5,2 mnkr.
Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Översyn av taxan kommer att påbörjas under 2020.
Målet är att beslut om ny avfallstaxa ska tas i regionfullmäktige i december.
Avgifter för vissa transportdispenser sk transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Inom landets
kommuner tillämpas inte indexreglering av parkeringsavgifter. Det går inte att använda
indexreglering på parkeringsavgifter eftersom det kan bli ojämna avgifter. Om en
indexklausul införs måste de lokala trafikföreskrifterna skrivas om, vilket bedöms som
administrativt tungt.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 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 höjdes 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. Prislistan kommer att ses över 2020 bl a i
syfte att inkludera den i avfallstaxan.
Taxa för grävtillstånd är beslutad av regionfullmäktige 2020. Den har ersatt prislistan
som tidigare tillämpades. Taxan innehåller en indexklausul för årlig uppräkning.

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

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för
drift av fastigheter visar på en ökning för 2021. Det innebär att det finns ett behov av att
höja internhyrorna med 1,5% vilket motsvarar 5,7 mnkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter
kostnadsläget. Det som förutspås är kostnadsökningar och en förväntad inflation på 2 %.
De största posterna för vilka vi behöver justera internhyran är kostnaderna för el och
fjärrvärme samt inhyrda lokaler.


Under 2019 upphandlades ett nytt elavtal för perioden 2020-01-01- 2023-12-31 vilket
resulterade i en väsentlig kostnadsökning jämfört med tidigare avtal. Upphandlat elpris
för nuvarande avtalsperiod uppgår till ca 40 öre/kWh, att jämföra med tidigare 23
öre/kWh. Årlig elkostnad för el beräknas därmed stiga med ca 8 mkr för 2020 jämfört
med 2019.
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Region Gotland har fått prishöjningar för fjärrvärme år 2020 med 5,4 % och för 2021
med 1,75 %. Höjningen av fjärrvärmepriset meddelades för sent för att tas med i
inlämnad budget för 2020 varför den justeringen görs i budgeten för 2021. Kostnaderna
beräknas öka med 1,3 mnkr.



En annan kostnadsökning är de inhyrda lokalers hyreshöjningar som sker med antingen
index eller förhandlande hyreshöjningar. Detta medför en kostnadsökning på ca 1,3
mnkr för 2021.

Konsekvenserna av oförändrad internhyra innebär att kostnadsökningarna får bäras av
teknikförvaltningen. Det medför bland annat färre utförda reparationer och att viss del av
planerat underhåll ej kan genomföras (de som inte räknas som investeringar).
Fastighetsförvaltningsavdelningen får således använda driftbudgeten för att täcka upp för
de ökade kostnaderna man inte råder över. Fastighetsförvaltningsavdelningen
prognostiserar då att redovisa ett underskott. Förvaltningarnas lokalkostnader blir även
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 2019, tkr Kompensation, tkr
58 100
3 000
200
4 350

400
600

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för den allmänna kollektivtrafiken tom
tidtabellsskiftet sommaren 2020. I avtalet med den nya leverantören finns inget bestämt om
indexregleringar. Ingen kompensation begärs för externt avtal för den allmänna
kollektivtrafiken.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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 400 tkr för år 2021 vilket begäres i ökat anslag.
Totalt begärs kompensation för externa avtal med 600 tkr.
Minskad nettokostnadsbudget med 1%

Tekniska nämnden ska enligt anvisningarna minska nettokostnadsbudgeten med 1%.
Teknikförvaltningen har därför tagit fram följande förslag till åtgärder, vilka ha
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konsekvensbeskrivits. För teknikförvaltningen innebär 1% sänkning av
nettokostnadsbudgeten totalt 1 411 tkr.
Nr Minskad nettokostnad 2021
1
2
3
4
5

Minskade nettokostnader tekniska
nämnden
Ökad hyresintäkt logistikyta Klintehamn
Minskade nettokostnader gata
parkverksamheten
Minskade nettokostnader mark och
trafikavdelningen
Fastighetsförvaltning
Total

Minskad
nettokostnad,
tkr
42
140
977
123
129
1 411

Minskade nettokostnader för tekniska nämnden
Driftbudgeten för tekniska nämnden ska minskas med 42 tkr vilket sker genom reducering av
tjänster och material.
Ökad hyresintäkt logistikyta Klintehamn
Genom att iordningsställa en större logistikyta kommer dessa att innebära en ökad hyresintäkt från
våra kunder, främst från SMA och skogsindustrin. Hänsyn har tagits till ökade kapitalkostnader pga.
investeringen i hårdgjord yta.
Minskade nettokostnader för Gata- parkverksamheten
Nettokostnaderna för Gata- parkverksamheten ska sänkas med 977 tkr. Minskningen kommer att
hanteras inom befintlig budget. Det kommer att få konsekvenser och leda till sämre tillgänglighet
och fler felanmälningar.
Minskade nettokostnader för mark och trafikavdelningen
Nettokostnadsbudgeten för mark och trafikavdelningen ska minskas med 123 tkr. Minskningen
kommer att hanteras inom befintlig budget.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Minskade nettokostnader för fastighetsförvaltningen
Nettokostnadsbudgeten för fastighetsförvaltningen ska minskas med 129 tkr vilket görs genom att
minska personalorganisationen. Insatserna på de offentliga toaletterna och civilförsvarsanläggningar
kommer att minska. Den ekonomiska ramen år 2020 uppgår till 5 940 tkr. Den nya ramen 2021
uppgår till 5 811 tkr.
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2. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
Tekniska nämndens investeringsförslag kommenteras och motiveras per projekt här nedan.
De totala investeringsutgifterna under perioden 2021-2025 uppgår till 1 515 525 tkr vilket
är en nivåhöjning jämfört med budgetförslaget 2020-2024 då investeringsförslagen uppgick
till 1 280 250 tkr. Inom den skattefinansierade verksamheten är investeringsnivån rimlig då
den ligger mellan 116 700 – 121 600 tkr.
Investeringsplan 2021-2025
I arbetet med strategisk plan och budget 2021-2023 har en förutsättning varit den av
tekniska nämnden beslutade investeringsplanen. Framtagandet av investeringsplanen har
varit ett förberedande arbete inför strategisk plan och budget.
Resurssäkring
Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna investeringsprojekt kan genomföras som
planerat. En särskild analys kommer att redovisas för respektive projekt.
Konsekvensbeskrivning
Enligt de särskilda anvisningarna för arbetet med Strategisk plan och budget ska
investeringsförslagen för det skattefinansierade området halveras jämfört med det
ursprungliga förslaget. En generell konsekvens av detta är att investeringar kan komma att
skjutas på framtiden.
I slutet av dokumentet finns samtliga investeringsutgifter sammanställda på ett överskådligt
sätt.

Verksamhetsstöd
Proj nr 22001 - Investeringspott

För anskaffning av inventarier och utrustning upptas totalt 600 tkr under år 2021-2022. För
planperioden 2023-2025 upptas 900 tkr. Syftet med anslaget är att säkra en god arbetsmiljö
inom teknikförvaltningen.

Mark och stadsmiljö

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Proj nr 12000 - Ospecificerade projekt gator och vägar

Något nytt investeringsanslag för Ospecificerade projekt för gator och vägar kommer inte
att begäras för perioden 2021-2025. Investeringsanslaget för 2020 med 183 tkr kommer att
föras över till 2021. Syftet med anslaget är att bibehålla standarden på våra gator och för att
trafiksäkra våra gator och vägar.
Proj nr 12011 - Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen

Något nytt investeringsanslag för Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen kommer
inte att begäras för åren 2021-2022. Totalt 5 600 tkr begärs för planperioden 2023-2025.
Investeringsanslaget för 2020 med 4 584 tkr kommer att föras över till 2021 för att
finansiera investeringar 2021 och 2022. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på
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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.
Proj nr 12036 - Enkelt avhjälpta hinder

Något nytt investeringsanslag för Enkelt avhjälpta hinder kommer inte att begäras för åren
2021-2022. Under planperioden 2023-2025 tas totalt 2 500 tkr upp. Investeringsanslaget för
2020 med 1 987 tkr kommer att föras över till 2021 för att finansiera investeringar 2021
och 2022. 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

Något nytt investeringsanslag för att investera i Säkra skolvägar kommer inte att begäras
för åren 2021-2022. Under planperioden 2023-2025 tas 4 000 tkr upp. Investeringsanslaget
för 2020 med 3 146 tkr kommer att föras över till 2021 för att finansiera investeringar 2021
och 2022. 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.
Proj nr 12047 - Cykelplan Visby

Något nytt investeringsanslag för att investera i en Cykelplan för Visby kommer inte att
begäras för åren 2021-2022. Under planperioden 2023-2025 upptas totalt 10 000 tkr.
Investeringsanslaget för 2020 med 4 388 tkr kommer att föras över till 2021 för att
finansiera investeringar 2021 och 2022. 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.
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Proj nr 12049 - Innerstadsutveckling Visby

Något nytt investeringsanslag för att investera i innerstadsutveckling för Visby kommer inte
att begäras för åren 2021-2022. Under planperioden 2023-2025 tas totalt 1 500 tkr upp.
Investeringsanslaget för 2020 med 491 tkr kommer att föras över till 2021 för att finansiera
investeringar 2021 och 2022. 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

Något nytt investeringsanslag för att investera i Utveckling av serviceorter kommer inte att
begäras för åren 2021-2022. Under planperioden 2023-2025 upptas totalt 7 500 tkr.
Investeringsanslaget för 2020 med 5 674 tkr kommer att föras över till 2021 för att
finansiera investeringar 2021 och 2022. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och
cykelmöjligheter samt trafiksäkerhetsåtgärder, parker och lekplatser vid serviceorter på
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landsbygden. Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering
för trafiksäkerhetsåtgärder.
En konsekvens av att inga nya investeringsanslag begärs 2021-2022 är att redan planerade
och inte stoppade projekt inom utveckling av serviceorter ska finansieras av
kompletteringsbudgeten.
Proj nr 12200 - Upprustning parker

Investeringar för upprustning av parker tas upp med 500 tkr 2022. Under planperioden
2023-2025 upptas totalt 1 500 tkr. Investeringsanslaget för 2020 med 874 tkr kommer att
föras över till 2021 för att finansiera investeringar 2021. 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 upptas för 1 000 tkr år 2021
och 1 500 tkr år 2022. Under planperioden 2023-2025 tas totalt 4 500 tkr upp.
Investeringsanslaget för 2020 med 724 tkr kommer att föras över till 2021. 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.
Proj nr 12253 - Bad och besöksplatser

Investeringsanslaget ska användas till investeringar för upprustning av bad- och
besöksplatser. För 2021 och 2022 tas 1 000 tkr upp för vardera år och för planperioden
2023-2025 tas totalt 2 000 tkr upp. 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
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För reinvesteringar i belysning tas 2 000 tkr upp 2021 och 2 000 tkr år 2022. Under
planperionden 2023-2025 tas totalt 10 000 tkr. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar och
förbättringar i befintlig infrastruktur. I projektet för armaturbyten kvarstår ca 1400
armaturbyten och det är främst i Visby. Investering för detta beräknas till cirka 6 000 tkr.
Utöver projektet krävs också investeringsanslag för att Region Gotland ska kunna lämna
över anläggningar till Trafikverket enligt SKL och trafikverkets dokument ”Belysning där
det behövs”. Investeringsutgifter för kvarstående arbete beräknas till cirka 6 000 tkr. Denna
investering skjuts fram något då 2 000 tkr flyttas från 2022 till 2023 då anvisningar varit att
halvera investeringsutgifter 2021-2022 för mark-och stadsmiljöenheten.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten

Investeringsanslaget ska användas till reinvesteringar vid parkeringshuset Dovhjorten. Det
är bärighetsåtgärder för parkeringsdäcket som behöver genomföras. För planperioden
2023-2025 tas totalt 2 600 tkr upp. Ytterligare investeringsbehov finns efter planperioden
med ca 5 400 tkr.
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Anslutningar till flygplatsen

Investeringar för anslutningar till flygplatsen tas upp med 3 000 tkr för 2021 och 1 000 tkr
för 2022. För år 2020 är investeringar på totalt 5 200 tkr beslutat. 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 och regionala tillväxtmedel har också beviljats. Denna investering
skjuts fram något då 1 000 tkr flyttas från 2021 till 2022 då anvisningar varit att halvera
investeringsutgifter 2021-2022 för mark-och stadsmiljöenheten.
Parkering

Investeringar för parkering tas upp med 500 tkr år 2022 och för planperioden 2023-2025
med totalt 1 500 tkr. En parkeringsstrategi finns framtagen och genomförandet medför
behov av investeringar. Investeringsbehov kan även uppkomma utifrån andra
parkeringsfrågor.
Klintehamn 2030

Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna ”Program för Klintehamn 2030”.
Nästa steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i
det godkända programmet gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och
framkomlighet kommer kräva stora investeringar fram till 2030. I förstudien för
genomförande kommer framtida investeringsbehov att verifieras närmare. Investeringar för
Klintehamn 2030 tas upp med 800 tkr år 2022. För planperioden 2023-2025 tas 4 500 tkr
upp. Investeringsplanen kommer behöva revideras när förstudie är genomförd. Denna
investering skjuts fram något då 700 tkr flyttas från 2022-2023 då anvisningar varit att
halvera investeringsutgifter 2021-2022 för mark-och stadsmiljöenheten.
Trädplan

Framtagandet av en trädplan pågår. Investeringsanslag kommer behövas framöver för att
kunna genomföra åtgärder utifrån trädplan. Under planperioden 2023-2025 tas 1 200 tkr
upp.
Trafiksignaler inklusive kapacitetsförbättringar på Solbergagatan

Region Gotlands trafiksignaler har ett behov av upprustning. Under planperioden 20232025 tas totalt 4 000 tkr upp. Investeringsbehov kommer att behövas även efter
planperioden.

Kollektivtrafiken
Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Proj nr 22709 – Utveckling kollektivtrafik i Visby

Anslag för investeringar för utveckling av kollektivtrafiken i Visby tas upp med totalt
555 tkr år 2021 och för år 2022 tas 555 tkr upp. Under planperioden 2023-2025 upptas
totalt 1 655 tkr. 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 555 tkr
år 2021 och för år 2022 tas 555 tkr upp. Under planperioden 2023-2025 upptas totalt
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1 655 tkr. 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.
Nytt biljettsystem till kollektivtrafiken

Under 2020 anskaffas ett nytt biljettsystem till kollektivtrafiken. En ny upphandling
kommer genomföras till 2023. Ett nytt biljettsystem kommer då behövas anskaffas.
Bedömningen är att investeringen kommer att uppgå till ca 5 000 tkr.

Gata-Park avdelningen
Proj nr 22600 – Fordon o Maskiner

Investeringsanslag tas upp 2021 och 2022 med 4 700 tkr för anskaffning av fordon och
maskiner. Under planperioden 2023-2025 upptas 14 100 tkr. 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 12 000 tkr för 2021 och 2022. Under
planperioden tas 36 000 tkr upp. 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 med statsbidrag förbättringar

Investeringar för enskilda vägars förbättringar tas upp med 1 000 tkr för 2021 samt 1 500
tkr för år 2022. Under planperioden 2023-2025 tas 3 000 tkr upp. Investeringarna syftar till
att 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.

VA-verksamheten

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Under perioden 2021-2025 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för
att försöka säkra och delvis utöka Gotlands kommunala vatten- och avloppsförsörjning. En
liten del av dessa är investeringsprojekt som avser att utöka verksamhetsområdena. En
viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla dem i användbart
skick samt förnyelse av ledningsnätet.
Ett investeringsutrymme mellan 125,0-150,0 mnkr kommer årligen att tas upp under åren
2021-2024 för investeringar inom VA-verksamheten. För år 2025 uppgår
investeringsbehovet till ca 250,0 mnkr vilket inkluderar ett ev nytt vattenverk i
Visby/Tingstäde. Totalt investeringsbehov uppgår till 780,5 mnkr under åren 20212025.
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
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samt rening av avloppsvatten. Under våren 2020 sker en prioritering av åtgärder avseende
reinvesteringar, investeringar och arbete med VA-Planen.

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 2021 och 2022 tas 5 000 tkr upp i
investeringsanslag årligen och under planperioden 2023-2025 upptas totalt 15 000 tkr.
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 2021 och 2022 tas 11 000 tkr upp i
investeringsanslag årligen. Under planperioden tas totalt 33 000 tkr 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 2021 tas 58 575 tkr upp i investeringsanslag
och för 2022 totalt 58 000 tkr. Under planperioden 2023-2025 upptas totalt 186 000 tkr.
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 2021 tas investeringsanslag upp med 2 000
tkr. Under planperioden 2023-2025 tas 4 000 tkr upp.
Proj nr 16000 - Ombyggnad av avloppsreningsverk

Syftet med anslaget är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende omoch tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2021 tas investeringsanslag upp med
2 000 tkr. Under planperioden 2023-2025 tas 4 000 tkr upp.
Nyinvestering Va-anläggningar
I rubriktexten för VA- investeringarna anges referenser till VA-planen med benämning
DUFP (Drift och underhåll-samt förnyelse plan).
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Projekt 12525 Vattenskydd VA-plan

Investeringsanslag upptas år 2021 och 2022 med 1 000 tkr årligen. Under planperioden
2023-2025 tas investeringsanslag upp med totalt 6 600 tkr. Syftet med investeringen är och
ta ett samlat grepp om hur Region Gotland ska arbete för att säkerställa skyddet för sina
allmänna vattentäkter, både kvantitativt och kvalitativt. Flertal vattentäkter är helt utan
vattenskyddsområde.
Proj 12659 Avloppsreningsverk Fårö (DUFP17)
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Syftet med anslaget är att säkra medel i det fall att det inte bedöms möjligt att ansluta till
befintligt reningsverk i Fårösund. För år 2021 och 2022 upptas investeringsanslag med
5 000 tkr årligen .Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 15 000 tkr
för ett eventuellt nytt avloppsreningsverk på Fårö. De totala investeringsutgifterna för
projektet uppgår till 40,0 mnkr.
Vattenverk Fårö

Syftet med investeringsanslaget är att säkra Fårö vattenförsörjning, Vattentäkterna vid Ulla
Hau, Ava och Ajkes träsk, visar att ett nytt vattenverk behöver byggas. År 2022 tas 5 000
tkr upp och under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med totalt 9 000 tkr.
Nya anslutningar Fårö

Syftet med investeringsanslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett
större sammanhang på Fårö. År 2025 tas 2 000 tkr upp i investeringsanslag.
Vattenverk Kappelshamn (DUFP21)

Syftet med anslaget är att utreda en förstärkning av Kappelshamns vattenverk. I enlighet
med VA-planens tidsplan tas investeringsanslag upp med 1 000 tkr under år 2025.
Proj nr 12462 VA-ledningar Valleviken (DUFP25)

Syftet med investeringsanslaget är att säkra medel för reinvesteringar i ledningsnätet vid
Valleviken. År 2022 tas 1 250 tkr upp och under planperioden 2023-2025 tas totalt 7 500
tkr upp. Färdigställande beräknas bli år 2025.
Proj nr 12582 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. För budgetåren 2022 och 2023 tas 2 000 tkr upp
årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 11 500 tkr. Den
totala investeringsutgiften beräknas bli 15 500 tkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
Projekt 12463 VA-ledningar Norra Linan (DUFP26, DUFP27)
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Syftet med anslaget är möjliggöra sammankopplingar av både vatten- och
avloppsvattenanläggningar på norra Gotland. För år 2021 tas anslag upp med 2 000 tkr
och för år 2022 tas 500 tkr. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med
1 000 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 3 500 tkr och färdigställande
beräknas bli år 2025.
Projekt 12584 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. År 2021 och 2022 tas 18 800 tkr upp årligen. Under planperioden 2023-2025 tas
investeringsanslag upp 112 600 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas bli drygt 350400 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026 till 2030.
Projekt 12464 Visby råvattenledning (VA-Plan 2018, Sidan 47)
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Syftet med investeringen är att säkerställa vattenförsörjningen till Visby. För år 2021 och
2022 tas anslag upp med 5 000 tkr årligen. Under planperioden 2023-2025 tas
investeringsanslag upp 10 000 tkr. 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.
Visby reningsverk, ny placering

Syftet med investeringen är att utreda behovet av ett nytt reningsverk i Visby. År 2022 tas
500 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp
med 1 500 tkr för utredningar angående flytt eller komplettering av Visby reningsverk. På
grund av belastningstoppar under sommarmånaderna då många besöker Gotland och den
höga exploateringstakten så finns ett tydligt utredningsbehov.
Projekt 12465 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. För åren 2021 och 2022 tas 2 500 tkr
upp årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp 15 000 tkr. Den
totala investeringsutgiften beräknas bli drygt 20 000 tkr och färdigställt under år 2025.
Projekt 12660 Nytt avloppsreningsverk Hemse (DUFP41)

Syftet med investeringsanslaget är utröna behovet av ett nytt avloppsreningsverk och är en
grov uppskattning av investeringsutgiften. Idag läggs en ledning från Hemsedammarna till
Klintehamns reningsverk, vilket kan vara en tillräcklig åtgärd som renderar ett nytt
avloppsreningsverk mindre nödvändigt. För åren 2021 och 2022 tas 7 500 tkr upp årligen.
Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 45 000 tkr. Den totala
investeringsutgiften är beräknad till 60 000 tkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
Projekt 12466 VA-ledningar Burs-Stånga (DUFP47)

Syftet med anslaget är att på sikt sammankoppla VA-ledningar mellan Burs och Stånga.
Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp 7 500 tkr. Den totala
investeringsutgiften beräknas bli drygt 20 000 tkr och färdigställande beräknas bli år 2026.
Nya anslutningar Åminne

Syftet med anslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större
sammanhang. För år 2022 tas 3 000 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 20232025 tas totalt 5 000 tkr upp i investeringsanslag.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Roma vattenverk förstärkning

Syftet med anslaget är att säkra vattenförsörjningen i Roma med en eventuell ny täkt vid
Akebäck. Den ökade mängden grundvatten renderar i kapacitetsutbyggnad av Roma
vattenverk. För år 2022 tas 10 000 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 20232025 tas investeringsanslag upp med totalt 10 000 tkr.
Nya anslutningar Katthammarsvik

Syftet med anslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större
sammanhang. År 2025 tas 2 000 tkr upp i investeringsanslag.
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Projekt 12661 Dagvatten

Syftet med anslaget är marknadsföra problematiken avseende kommande
dagvattenhantering, både internt och externt. För år 2022 tas investeringsanslag upp med
550 tkr. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 1 650 tkr. Total
investeringsutgift beräknas bli 2 200 tkr och färdigställt till år 2025.

Projekt 12467 Innovation

Syftet med anslaget är underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala
plattformar för olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning mm. För år 2022 tas
300 tkr upp investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp
med 900 tkr. Total investeringsutgift beräknas bli drygt 1 200 tkr och färdigställande
beräknas bli år 2025.
Proj nr 22601 – Fordon- och maskinanskaffning

Syftet med anslaget är att kunna göra reinvesteringar enligt maskinanskaffningsplan. För år
2021 tas 2 500 tkr upp och för år 2022 tas 5 000 tkr upp. Under planperioden 2023-2025
tas investeringslag upp med 10 000 tkr.

Avfallsavdelningen
Under perioden 2020-2024 kommer ett antal projekt genomföras som är en följd av att
göra avfall till en resurs. En del av dessa är investeringsprojekt som behöver startas om den
av den tekniska nämnden föreslagna avfallsplanen beslutas och beräknas träda ikraft under
2020. En annan viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla dem i
användbart skick samt uppgraderas med avseende på inriktningsmålen i nyss nämnda
avfallsplan.
Totala investeringsanslag med 14 500 tkr år 2021 samt 16 000 tkr 2022. Under
planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp inom avfallsverksamheten med totalt
25 400 tkr. För år 2020 är totalt 53 959 tkr beslutad i investeringsbudget. I den kommande
avfallsplanen föreslås ett antal åtgärder utifrån de globala, nationella och regionala
miljömålen. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till
avfallsavdelningens resurser, vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften
och hanteringen av det kommunala avfallsuppdraget. Under våren 2020 sker en prioritering
av åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar och ytterligare arbete med avfallsplan.
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Avfallsverksamhetens kapitalkostnader kommer till år 2021 att öka med 3 150 tkr vilket är
driftkonsekvenser av investeringar 2020. Kapitalkostnadsökningen kommer att innebära att
avfallstaxan måste höjas med c:a 3 % år 2021. Avfallstaxan måste höjas med c:a 7 % fram
till år 2025 pga. investeringsverksamheten.
Proj nr 12703 - Återvinningscentraler

Under år 2021 tas 6 300 tkr upp i investeringsanslag och för år 2022 totalt 6 000 tkr. Under
planperioden tas totalt 12 000 tkr upp för att fortsätta arbetet med att säkra och utveckla
återvinningscentraler på Gotland. Syftet med investeringarna är att uppnå inriktningsmålen
i avfallsplanen.
Ny avfallsplan
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Ny avfallsplan kommer gälla från 2021. Avfallsplanen kommer innebära investeringar för
åren 2021-2024 med totalt 5 900 tkr. År 2021 tas 1 300 tkr upp och 2022 tas 2 300 tkr upp.
Under planperioden 2023-2025 tas 4 600 tkr upp. Investeringar härrörs till åtgärder och
utveckling för delmål som beslutats i avfallsplanen för exempelvis ökad andelen återbruk,
avfallshantering i offentliga miljöer, utveckla användande av slam för biogas och gödsel
m.m.

Fordonsanskaffning

Syftet med investeringsanslaget är att anskaffa fordon till avfallsverksamheten. Anskaffning
sker enligt fastställd plan och för år 2021 upptas investeringsanslag med 6 100 tkr och 2022
totalt 4 000 tkr. Under planperioden 2023-2025 tas totalt 9 750 tkr upp. Behoven som är att
byta ut befintliga fordon framgår i den fleråriga maskinanskaffningsplanen. Följande
fordon ska anskaffas enligt maskinanskaffningsplanen:







Flakväxlare (2021)
Två st Slambilar (2022 och 2025)
Grävmaskin Slite (2022)
Släp slambil (2023 och 2024)
Sopmaskin (2025)
Lastmaskin (2023)

De senaste upphandlingarna visar att fordonsanskaffningen blivit dyrare under senare år.
Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.
Utbyte av containers

För år 2021 och år 2022 tas 500 tkr upp för respektive år. Under planperioden 2023-2025
tas totalt 1 500 tkr upp för att anskaffa containers till återvinningscentralerna. Syftet med
investeringarna är att byta ut gamla containers till nya. Utvecklingen av verksamheten
kommer att ställa nya krav på framtida inköp av containers. Driftkostnaderna ska täckas via
avfallstaxan.

Hamnavdelningen
Proj nr 12803 – Förbättringsåtgärder Visby hamn

Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar.
Investeringsanslag tas upp med totalt 18 000 tkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År
2021 tas 2 000 tkr upp.
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Proj nr 12812 - Reinvestering reparation av sponter kajanläggningar

Reinvesteringen avser reparation av sponter vid kajanläggningar FL 5, 6, 7.
Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 17 000 tkr under perioden 2021-2025. 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 35 000 kr/m.
Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader, dock ligger det ett stort ekonomiskt
värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna finansieras via verksamheten.
Proj 12835 Fenderverk FL7

Reinvesteringsmedel upptas med 27 500 tkr för reinvestering i fenderverken i FL7. År 2023
tas 11 000 tkr upp och år 2024 tas 16 500 tkr upp. Fenderverken i FL 5 och 6 är utbytta
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och nu återstår att byta och uppdatera fenderverken i FL7. De direkta driftskonsekvenserna
blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Rensmuddring Visby hamn

Reinvesteringsmedel upptas med 11 000 tkr för rensmuddring av Visby hamn. År 2021 tas
3 000 tkr upp och under planperioden tas 8 000 tkr 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

Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar i
övriga hamnar. Investeringsanslag tas upp med totalt 10 000 tkr för förbättringsåtgärder i
övriga hamnar. År 2021 tas 2 000 tkr upp. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade
kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.
Proj nr 12872 – Logistikytor hamnområdet

Investeringsanslag upptas med 5 000 tkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År
2021 och 2022 tas 1 500 tkr upp årligen. 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.
Proj nr 12840 och 12874 – 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 8 000 tkr år 2024.
Redan beslutade anslag är 500 tkr för år 2020. För att förlänga den tekniska livslängden är
det avgörande att renovera den bärande konstruktionen. Driftkonsekvenserna 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
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Reinvesteringsmedel upptas med 4 000 tkr för rensmuddring av övriga hamnar. År 2023 tas
2 000 tkr upp och år 2025 tas 2 000 tkr 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 4 000 tkr. År 2024 tas 2 000 tkr upp och år
2025 tas 2 000 tkr 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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Fastighetsförvaltningsavdelningen
Investeringsutgifter för fastighetsförvaltningsavdelningen upptas med totalt 325 000 tkr
under budgetåren 2021-2022 samt planperioden 2023-2025.
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 energi- och miljöbesparingar göras i linje med målen för eko-kommun Gotland.
För perioden 2021-2025 äskas årligen 15 000 tkr. Total investeringsutgift under perioden 20212025, beräknas med 75 000 tkr. 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 tillgänglighetsanpassningar, upprustningar av skolgårdar, diverse
konverteringar av media försörjningar, byte av hissar, säkerhetsanpassningar, ställverk, brandoch 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 2021-2025 äskas årligen 50 000 tkr för fastighetsägaransvar och planerat
underhåll. Totala investeringsutgifter under perioden 2021-2025, beräknas med 250 000 tkr.
Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter
genom ett generellt pålägg på internhyran.
Renovering Hemsebadet 2021

Hemsebadet var planerad att renoveras våren 2020 med en total investeringsbudget på 24 700
tkr. Därför gjordes upp upphandling för renoveringen under hösten 2019. De inkomna anbuden
visade sig vara högre än budgeten varav upphandlingen avbröts. För att kunna genomföra
renoveringen behöver projektet tillföras ytterligare 5 000 tkr. Planen är att Hemsebadet
renoveras år 2021. Ökade kapitalkostnader för investeringen finansieras solidariskt av regionens
verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
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Reservvattenverk till sjukhuset

Sjukhuset förbrukar stora mängder dricksvatten under ett dygn. Försörjning av vattnen sker via
det kommunala vattennätet. För att säkerställa tillgången av vatten vid ett avbrott i det
kommunala vattennätet, finns det en reservvattentäkt som ska försörja sjukhuset med vatten.
Reservvattentäkten levererar idag otjänligt vatten pga. av inslag av Bor. Enligt
rekommendationer från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skall detta finnas
reservvatten för att upp nå kravet på det ”Det robusta sjukhuset”.
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För att säkerställa tillgången av vatten så behöver sjukhuset bygga ett reservvattenverkbräckvatten. Om investeringen inte genomförs blir det stora konsekvenser både för patienter och
verksamhet om ett driftavbrott på den kommunala vattenförsörjningen uppstår. Ökade
kapitalkostnader täcks via internhyran vilket medför behov av ramförstärkning.
Investeringsbehov för år 2021 kommer att beräknas.
Parkeringshus/garage Visby Lasarett

På Visby lasarett planeras för nybyggnad av akutmottagning där föreslagen placering medför att
ca 50 st. parkeringsplatser försvinner. Parkeringssituationen på och omkring sjukhuset är redan
idag ansträngd och har varit föremål för flertalet diskussioner genom åren. HSN och TN har
vidtagit ett antal åtgärder med för att komma till rätta med problemen, bl.a. har det införts
parkeringsavgifter för besökare och en särskild personalparkering.
Då området kring Visby lasarettet har begränsade möjligheter för expansion av nya
parkeringsplatser ser TKF möjligheten att bygga ett parkeringshus. Hur många parkeringsplatser
det ska innehålla är i dagsläget oklart samt till vilken investeringsutgift det kommer att innebära.
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Investeringsbehov för år 2021 kommer att beräknas.
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Driftkonsekvenser av investeringar

Enligt investeringsbudgeten för 2020 uppgår de totala investeringsutgifterna till 585 046 tkr
vilket kommer att innebära ökade kapitalkostnaderna år 2021 med 19 885 tkr. I
nedanstående tabell redovisas kapitalkostnader för respektive verksamhet.
Kapitalkostnader per verksamhet

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

År 2021,
tkr

År 2022,
tkr

År 2023,
tkr

År 2024,
tkr

År 2025,
tkr

35
619
1 888
1 491
10 690
3 150
253
1 221
538
19 885

66
2 507
3 668
1 362
16 331
4 281
241
1 754
722
30 932

97
2 957
5 278
1 220
22 833
5 477
228
2 107
897
41 094

128
4 620
6 693
2 141
29 057
6 356
215
2 616
1 078
52 904

159
5 983
7 915
1 758
34 534
6 766
203
3 105
1 522
61 945

Kapitalkostnader inom den affärsdrivande verksamheten finansieras via avgiftstaxor.
Kapitalkostnader inom den skattefinansierade verksamheten ska finansieras inom ramen
för anslagna medel. Ramtillskott har begärts 2021 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
Sjuktal och personalbemanning
Samtliga nämnder har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över
personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.
Sjuktal
Sjuktalet i Teknikförvaltningen har under lång tid varit relativt stabilt och under regionens
mål på 4,5 %. Sjuktalet 2019-11-30 var 4,1 %,
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När det gäller den fysiska arbetsmiljön kan konstateras att den upplevs som relativ god
bland medarbetarna. Detta, trots ibland belastande arbetsuppgifter. De skador, risker och
tillbud som ändå rapporteras bedömer vi åtgärdas efterhand direkt tillsammans med berörd
chef.
Processkartläggningsarbete är initierat inom samtliga avdelningar och kommer att fortgå
under planperioden. Därmed säkerställer vi att brister och förbättringsmöjligheter kommer
att identifieras. Detta kommer att säkra, inte bara effektiviteten, utan också arbetsmiljön
eftersom processarbete förutsätter aktivt deltagande från berörda medarbetare.
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När det gäller den psykosociala arbetsmiljön kommer insatser att fokuseras på
konflikthantering samt de åtgärder som arbetsgrupperna själva identifierat som sina behov
vid analys av medarbetarenkätens resultat.
Personalbemanning
Att arbetsmiljön ska ge möjlighet till att ge medarbetare förutsättningar att bibehålla god
hälsa i relation till personalbemanning är inom Teknikförvaltningen inte identifierat som ett
fokusområde. Förvaltningens tjänster är till absolut största delen heltidstjänster, inom de
flesta områden är dagtjänstgöring det gällande och de flesta arbetsgrupper har, objektivt
sett, ett relativt hanterbart antal medarbetare.

Eftersom många av förvaltningens driftverksamheter måste ha beredskapskedjor dygnet
runt och beredskapsgrupperna ibland består av endast ett fåtal medarbetare, är detta ett
sårbart område. Speciellt gäller detta under ledighetsperioder t ex vid sommarsemester.
Dessutom kan högt antal övertidstimmar vara en riskfaktor och förvaltningen behöver,
under planeringsperioden, säkerställa att beredskapskedjorna bemannas med tillräckligt
antal medarbetare för att undvika detta.
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Förvaltningen medverkar också i projektet ”strategisk hållbar bemanningsplanering” vid en
verksamhet. Detta för att finna hållbara bemanningslösningar för medarbetarna. Tanken är
också att projektet ska bidra till att minska kostnaderna för verksamheten.
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Bilaga - investeringsprojekt 2021-2025
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2021 och 2022 samt
investeringsplan för perioden 2023-2025. Budget år 2020 är inklusive
kompletteringsbudget.
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsstöd
22001

Pott
Summa investeringsutgifter
verksamhetsstöd

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

400

2 400

2 400

1 200

Projektavdelningen
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10407
10408
10411
10413
10416
10417
10419
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10503
10567
10577

Gråboskolan anpassning kök
Södervärnsskolan anpassn kök
Terra Novaskolan anpassn kök
Folkhögskolan ombyggnad
Lasarettet AMV C2 norr
Lasarettet ombyggnad akuten
Aborren förstudie
Solrosen ny eklkraftsförsörjning
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 och 5 renovering
Grönsiskan ny reception
Korpen 5 omb centralkassan
Korpen 5 PU centralkassan
Hemsebadet renovering
Lasarettet omb gas redundans
Korpen nytt korttidsboende
Baggen
Alléskolan
Ställverk lasarettet
Sävehuset under garantitiden
Lasarettet driftoptimering
Abborren ny reservkraft
Summa investeringsutgifter

4 920
615
5 330
14 428
188
59 198
-477
-166
178
857
10 950
162
568
24 778
2 130
9 703
-724
12 000
15 000
298
83
2 453
162 472

12000

Mark och stadsmiljö
Ospec gator o vägar

12011

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

4 653

12036

Enkelt avhjälpta hinder

1 987

1 000

1 000

500

12040

Säkra skolvägar

3 146

1 600

1 600

800

12047

Cykelplan Visby

4 888

4 000

3 000

3 000

12049

Innerstadsutveckling

500

500

500

12050
12051
12055

Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur och park
Utveckling serviceorter

491
0
1 014
5 674

2 500

2 500

2 500

183
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

12060
12064
12200
12209
12253
12254
12100

Trafik kryssningskaj
Kvarnåkershamn vägbeläggning
Upprustning parker
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändrin
Utveckling stadsmiljö, kryssning
Reinvestering belysning
Nya projekt
Dovhjorten Parkeringshus
Anslutning flygplatsen
Parkering
Klintehamn 2030
Trädplan
Trafiksignal o kapf. Solbergagat
Summa investeringsutgifter
Mark och stadsmiljö

12065

Budget
2020
3 000
493
874
774
1 916
142
0

Budget
2021

5 200

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

1 000
1 000

500
1 500
1 000

500
1 500
1 000

500
1 500
500

500
1 500
500

2 000

2 000

4 000

3 000

3 000

200

700

1 700

3 000

1 000
500
800
300

500
1 500
300
2 000

500
1 500
300
1 500

500
1 500
300
500

34 435

7 000

8 000

23 500

21 000

18 500

4 700
11 297
1 068
17 065

4 700
12 000
1 000
17 700

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

751
1 541
1 293
51
5 000

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

8 636

1 110

1 110

1 110

Gata-Park avd
22600
12001
12007

Fordon o maskiner reinvest Pott
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättringar
Summa investeringsutgifter
gata parkavdelningen
Kollektivtrafik

22709
22710
22711
22712
22708

Utveckling kollektivtrafik Visby
Hållplatsstolpar landsbygden
Utveckling Serviceorter inkl hpl
Busstrafik X-kaj
Nytt biljettsystem
Summa investeringsutgifter
Kollektivtrafik

5 000
1 110

6 110

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
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Reinvesteringar
12400

Ledningsutbyggn ospec/serviser

17000

Sanering VA-lednings nät

12452

Vatten regionala nätet

13000

Reinvesteringar VA-anläggning

15000
16000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4 743

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

88 377

58 575

58 000

58 000

58 000

70 000

Ombyggnad vattenverk

6 607

2 000

2 000

2 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

7 635

2 000

2 000

2 000

2 802

Beslutade investeringar
12427

Västergarn-Klintehamn ledn

12431

Västerhejde Botmunds1:90

1 939

12435

VA-ledning Södra linan

8 837

813
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

12454

Gotlands vattenförsörjning

2 160

12459

Vattenförsörjning Lojsta

2 927

12460

Vattenförsörjning Fårö

2 878

12461

Testbädd Storsudret

12468

Drift underhåll och förnyelse

9 520

12516

Lickershamns vattenverk

3 620

12524

Bräckvattenv Kvarnåkershamn

12581
12623

Herrviks VA-verk utökad kapacite

Fårösunds avloppsreningsverk

7 016

12655

Klintehamn avloppsreningsverk

12657

Katthammarsviks avloppsrening

-3 911
17 332

12525
12659

12462
12582
12463
12584
12464
12465
12660
12466

12661
12467
22601

Nya investeringar
Vattenskydd VA-plan
Avloppsreningsverk Fårö
Vattenverk Fårö
Nya anslutningar Fårö
Vattenverk Kappelshamn
Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggn norra linan
Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Visby reningsverk, ny placering
Dricksvattenled Hemse-Ljugarn
Nytt Avloppsreningsverk Hemse
Ledningsbyggnad Burs-Stånga
Nya anslutningar Åminne
Roma Vattenverk förstärkning
Nya anslutningar Katthammarsv
Dagvatten
Innovation
Fordons och maskinanskaffning
Summa investeringsutgifter
VA-verksamheten

Budget
2020
988

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

14 138

-6 956
3 790

950

1 000
5 000

2 000
2 000
18 800
5 000
2 500
7 500

1 000
5 000
5 000

2 200
5 000
9 000

2 200
5 000

2 200
20 000
2 000
1 000
5 000
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

3 000
10 000

3 000
5 000

2 000
5 000

550
300
2 500

550
300
5 000

2 000
550
300
2 500

75 000
500
10 000
30 000
7 500

5 000

2 500

550
300
5 000

192 205

124 875

141 900

143 600

132 100

256 050

6 300

6 000

4 000

4 000

4 000

6 100

5 000

5 500

3 250

4 000

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Avfallsverksamheten
12702

Slite deponi

30 040

12703

Återvinningscentraler

13 301

12717

Hygieniserings-anläggning Fårö

12729

Farligt avfall skarphäll

12730

Slamtömningsplatser ARV

12731

Dagvatten Slurry Roma

12733

Insamling

22602

Maskiner och fordon avfall

1 791
27
2 500
750
500
5 050
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Nya projekt
NY
NY

Avfallsplan
Utbyte av containers
Summa investeringsutgifter
Avfallsverksamheten
Hamnverks affärsdrivande

1 300

2 300

2 300

2 300

500

500

500

500

500

53 959

14 200

13 800

12 300

10 500

8 500

12803

Förbättringsåtg Visby hamn

-20

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

12812

Visby rep spont kaj anläggn

3 500

3 500
11 000

3 500
16 500

3 500

Visby hamn, omb. Fenderv Fl 7

7 425
46

3 000

12835
12836

Landanslutning el FL 5,6,7

12837

Byte av 2 st rulltrappor; Hamnt.

1 922

12808

Omb terminal - nytt hamnavtal

2 500

12840

Renovering spont Holmen

11 508

250

4 000

Nya projekt
Rensmuddring Visby hamn
Summa investeringsutgifter

12850
12870
12872
12871
12873
12874

3 000
23 631

Hamn avdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
1 696
Servicebyggnad Rone
-165
Logistikyto hamnområdet Klinte
2 644
Rensmuddring Ronehamn
4 549
Renovering vågbrytare Fårösund
2 000
Renovering Spont Holmen
250
Nya projekt
Rensmuddring övriga hamnar
Utveckling Visby Gästhamn
Reinvest asfaltering Klintehamn
Summa investeringsutgifter
10 974
Totalsumma invest hamnar
34 605

4 000

4 000

8 000

7 500

22 500

32 500

7 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 500

1500

1000
4 000
2000
2000

2 000
2000

3 500
11 500

3 500
11 000

4 000
26 500

9 000
41 500

7 000
14 500

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25 112

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000
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Fastighetsförvaltningsavdelningen
11100

OVK

11015

Lasarettet lokalåtg OVK

11016

Korpen 5 omb Visby norr

11017

Västerhejde kök och matsal

-3 161

11018

Hackspetten 14 renovering

-2 399

11020

Högbyskolan fritids nya kök

11023

Hackspetten 08 barnkortis

300

11024

Hytten renovering kontor SOF

442

11025

Solrosen 07 verksamhetsanp kök

316

11026

Lyckåkerskolan verksanp kök

11028

Hemsegården verksanp

-230

11030

Solrosen 02 ateljé

-232

-265

4
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

11031

Sanda skola tillbyggnad

11032

Fårösundsskolan 04 nytt kök

11364

Reinvesteringar biobränseanlägg

1 075

11406

Offentliga toaletter X-kaj

3 896

11543

Oljekonvertering fastighet

1 919

11579

Visby anslutning fiber

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11800

Investeringar fastighetsansvar

22103

IT fastighetsavdelningen

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Summa Fastighetsförvaltningsavdelningen

Budget
2020
-9

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

150

-10
2 314
52 094
53

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

81 369

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

TOTALSUMMA FÖR
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Varav skattefinansierad verks

585 046

245 185

258 560

295 510

285 210

382 160

315 251

94 110

95 360

117 110

114 610

110 110

Varav affärsdrivande verksam

269 795

151 075

163 200

178 400

170 600

272 050
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Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden godkänner reviderat förslag till Strategisk plan och
budget 2021-2023 efter ytterligare justeringar från nämnden för fortsatt
hantering vid budgetberedningen hösten 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

I bifogad handling överlämnas strategisk plan och budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden godkänner reviderat förslag till Strategisk plan och budget
2021-2023 efter ytterligare justeringar från nämnden för fortsatt hantering vid
budgetberedningen hösten 2020.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
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1. Verksamhet och resurser för 2021-2023
1.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Skapar värde och nytta för hela Region Gotland och för platsen Gotland.
 Bidrar till hållbar miljö, tillväxten på Gotland, ökad befolkning och att lagkrav följs.
Miljö- och byggnämndens ansvarsområde hanteras av enhet Miljö- och hälsoskydd, enhet
Livsmedel- och alkoholtillstånd, enhet Bygg, enhet Översiktsplan, enhet Plan, enhet
Geografisk information, enhet Stadsarkitekt.
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. 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. Genom att satsa på digitalisering och effektivare
processer, vill nämnden se ett minskat klimatavtryck från Region Gotlands interna
processer.

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

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.
Effektiv ärendehantering som präglas av rättssäkerhet är i linje med att säkerställa offensivt
bostadsbyggande på ön. Samhällsbyggnadsförvaltningen har viktig roll i att stärka
näringslivet på Gotland, genom att jobba emot bostadsbristen och då även ge möjligheter
för näringslivet att exploatera mark och bygga vidare på redan befintlig byggnation.
Under åren 2017, 2018 och 2019 har Samhällsbyggnadsförvaltningen fått en minskad
budgetram med ca 33 procent. Detta har självklart påverkat de verksamheter som ligger
under Miljö- och byggnämnden.
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Nämnden har idag en självfinansieringsgrad på 70 %, vilket är en rimlig nivå med hänsyn
till vad myndigheten enligt lag får ta betalt för, resterande del av arbetet som nämnden
bedriver behöver finansieras av ram. Vid framtagande av besparingsuppdraget år 2016 gavs
nämnderna i uppdrag att ta fram analys kring vad som vad möjligt och rimligt att kunna
minska sin ram med under de tre åren. Nämnden lämnade ett underlag år 2016 som visade
att om man lyckas uppnå 70 % i självfinansieringsgrad skulle detta innebära att nämnden
klarar minskad ram med 6 miljoner kronor under 3 år. Regionstyrelsen tog beslut om en
besparing på 10 miljoner, det är detta nämnden ser effekten av idag, det vill säga nämnden
går med underskott.
Arbetet med kombinationstjänster faller inom ramen för projektet heltid som norm där
Regionen har som mål att alla medarbetare ska ha en heltidssysselsättning 2021. Inom
förvaltningen är det endast ett fåtal som har en deltidsanställning och av dessa är det ingen
som har en oönskad sysselsättningsgrad. Förvaltningen tar del av information och deltar i
de seminarier som genomförs via projektet heltid som norm.

2. Verksamhet och måluppfyllelse 2019
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 2019 mellan
uppdrag, resurser och mål.
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 ( exempelvis rådgivning )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 2020
Miljö- och byggnämnden har inför 2020 ett besparingsbeting som innebär en minskad
budgetram på 400 000 kronor. Detta innebär att nämnden har 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.
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Enhet tillsyn kommer även år 2020 att finansieras via nämndens egna kapital. Detta medför
att nämndens egna kapital minskar med 2 miljoner per år, det är inte hållbart på sikt.
Region Gotland ser över samhällsbyggnadsprocessen som helhet, där
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i allra högsta grad. Detta kommer på
sikt dels skapa en bättre process inom Region Gotland och för våra medborgare.
Översynen av samhällsbyggnadsprocessen beräknas vara klar under 2021.
Enhet Förvaltningsstöd arbetar enligt en ny process där förvaltningens förbättringsförslag
skickas in till enheten i en intern e-tjänst. Detta underlättar koordinering, spårbarhet och
dokumentation av det arbete som enheten och förvaltningen gör. Den nya processen tar
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också tillvara på förvaltningens förändringspotential och förväntas ge goda resultat
kommande år. Enheten finansieras till stora delar via externa EU-medel, med syfte att
förvaltningen skall ha möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling.
Enhet Stadsarkitekt har påbörjat ett arbete med framtagande av en arkitekturstrategi på
uppdrag från Regionfullmäktige. Arbetet sker under kommande år och följs upp i
Verksamhetsplanen för 2020.
DiSa – digital samhällsbyggnad
Projektet DiSa, Digital Samhällsbyggnad, har under året gått in i produktionsfas och
därmed påbörjat implementeringen av de utvecklade tjänsterna i förvaltningen. Ett arbete
som ledningsgruppen är ansvarig för. Under kommande år kommer SBF gå över till en helt
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess till följd, vilket kommer få en positiv påverkan på
ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten. Under början av året tillträder en
implementeringsansvarig som ska fungera som en brygga mellan DiSa och förvaltningen
för att säkerställa att tjänsterna DiSa tar fram tas tillvara.

4. Nuläge samt verksamhet och resurser för 2021-2023
4.1 Enhet miljö- och hälsoskydd

Enhet Miljö- och hälsoskydd omfattar idag 26 medarbetare och ansvarar för tillsyn enligt
Miljöbalkens ansvarsområde. Enheten ansvarar också för miljörelaterade frågor i planer
bygglov och övriga remissförfrågningar. Verksamheten bedrivs dels via tillsyn men också
via ärendehantering, rådgivning, samverkan inom och utanför regionen.
Tillsynsarbetet styrs av lagstiftning 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.
Debiterbar tillsyn/skattefinansierade insatser
Enhetens arbete framåt kan delas in i olika delar där det finns olika möjligheter att ta betalt
för arbetet. Enligt SKR´s nya modellen för behovsutredning kan uppdelningen ske enligt
följande: styrd tillsyn, behovsstyrd tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.
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Styrd tillsyn innebär den del av tillsynen som är lagstiftad. Här återfinns större
verksamheter/anläggningar som B-, och C-verksamheter. Denna tillsyn är helt
avgiftsfinansierad.
Behovsstyrd tillsyn omfattar mindre verksamheter men som ändå kan ha en stor
miljöpåverkan, så kallade U-verksamheter. Inom denna verksamhet har nämnden
tillsynsansvaret men volymen av tillsyn är inte bestämt. Den behovsstyrda tillsynen kan
prioriteras av nämnden, men först efter riskbedömningar. Här återfinns Klart vattenarbetet, tillsyn på U-verksamheter, särskilda tillsynsinsatser som tillsyn inom
vattenskyddsområden. Denna del av tillsynen är delvis avgiftsfinansierad. De delar som är
knutna till en specifik verksamhet eller en fastighet kan debiteras fullt ut. Moment som görs
på branschnivå eller ”socken nivå” kan bara delvis debiteras. Tillexempel kan inte alltid
utsökningar av fastigheter/verksamheter debiteras. Det vill säga moment som behöver
göras för att i slutändan kunna göra en tillsynsinsats.
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Händelsestyrd tillsyn är ett samlingsbegrepp över ärenden som skickas in till
myndigheten och förväntas handläggas. Det är en uppsjö av ärendetyper och beroende på
vad det är för ärendetyp finns det olika förutsättningar att ta betalt. Finns det en
verksamhet eller fastighetsägare finns möjlighet att ta betalt men inte alltid.
Ansökningar/anmälningsärenden från företag och fastighetsägare debiteras fullt.
Skattefinansierad tillsyn är sådan tillsynsverksamhet som helt betalas av skattekollektivet.
Det kan omfatta arbete med att lämna information och upplysningar, med
sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, ogrundade klagomål, remisser till andra myndigheter,
internt planarbete och uppföljningar. Skattefinansierad tillsyn kan också vara särskilda
tillsynsprojekt eller satsningar som under 2021-2023 inte kan avgiftsfinansieras men som
kommer allmänheten till nytta och som nämnden då väljer att använda skattemedel till:
Kundtjänst, uppföljning klart vatten, vattenprovtagning, entreprenörsträffar, möten med
företagare inför etablering, PM 10, nedskräpningar, pollenfällan, allergikommittén och
samverkan i samband med exploateringar.
Under 2021-2023 ser enheten ett fortsatt ärende flöde när det gäller remisser från
domstolar i samband med miljöprövningar och föreskrifter från statliga verk. Bygglov,
rapporteringar till olika myndigheter så som Naturvårdsverket, Hav och vattenmyndigheten
med flera, remisser/verksamhetsgrupper i olika planeringsuppdrag (tillexempel ÖP,FÖP,
VA-plan, miljöprogram, vattenförsörjningsplan), vilket då fortsatt kräver skattefinansierade
resurser 2021-2023.
Avvikelser 2021-2023
I samband med budgetarbetet inför 2020 stod det klart att MBN med utförande enhet
miljö och hälsoskydd stod med uppdrag som det inte fanns medel för att genomföra. De
primära uppdragen är genomförande av Åtgärdsprogrammet för luft (pm10) och tillsynen
på rökfria miljöer som skall ingå i den ordinarie uppdraget för verksamheten år 2021 och
framåt.
PM10
Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är
implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen.
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Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår miljökvalitetsnormen
för luft och då för partiklar (pm10). Ett Åtgärdsprogram är framtaget och beslutat i
Regionfullmäktige. Av beslutet framgick även att MBN kommer vara ansvarig nämnd och
därmed hantera rapportering, sammanställningar, samordning av arbetet. Resurser för detta
arbete kommer att tas från enheten och eftersom ingen ram har tilldelats för arbetet
kommer det gå ut över den planerade tillsynen. Konsekvensen blir att nämnden inte
kommer att leverera den tillsyn som planerats och att det kommer bli ett intäktsbortfall i
form av mindre debiterad tillsyn. Enligt planen kommer 300 h läggas på arbetet med PM10.
Alternativet att inte prioritera detta arbete är inte aktuellt då det både har med
gotlänningens folkhälsa att göra men också att Sverige har skyldigheter mot EU att lösa
frågan om luftkvalitet. Miljödepartementet följer löpande arbetet med luftkvalitén på
Gotland.
Utöver kostnader för arbetstid under åren 2021och framåt, kommer nämnden att
genomföra extra mätningar av luftkvalitén som kommer generera kostnader. Mätningarna
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genomförs i syfte att skapa en bättre bild av luftsituationen i Visby och är medtaget i
Åtgärdsprogrammet. Men en bättre bild av luftsituationen kommer Regionen som helhet
kunna fatta klokare, mer kostnadseffektiva beslut i ex. driften. Denna kostnad kommer att
hanteras med begäran om tilläggsanslag till Regionstyrelsen under år 2020, då det är en
engångsåtgärd för att skapa en nulägesanalys och bild av luftsituationen i Visby. Kostnaden
uppgår till ca 550 tkr.
Tillsyn rökfria miljöer
År 2018 kom en ny lag om tobak och andra liknande produkter(LTLP). Enligt LTLP kap. 3
§ p. 4 är det kommunen som har tillsynsansvaret för denna lagstiftning. Kommunens
tillsynsansvar innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt
lämna information och råd till den ansvarige.
Enligt det nya reglementet som togs i samband med bildandet av MBN ligger
tillsynsansvaret för rökfria miljöer på MBN. Dock medger denna lagstiftning ingen
debitering i form av tillsynsavgifter och måste därför finansieras av skattemedel. I nuläget
finns ingen ram för detta arbete men en skyldighet att både bedriva tillsyn och
tillhandahålla vägledning och information. MBN räknar med att behöva lägga ner ca 100 h
på ämnesområdet från år 2020 och framåt vilka kommer tas från det ordinarie
tillsynsarbetet.

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

Klart vatten
Klart vatten-arbetet fortgår under åren 2021-2023 som en del av den ordinarie
verksamheten. Arbetet 2021-2023 innebär en kvalitets höjning av alla öns enskilda avlopp
är inne i en fas där det kommer behöva göras mer och mer uppföljningsarbete under 20212023. Tillexempel utfärdas viten tillsammans med förbud, informationsinsatser för att få in
ansökningar mm. Dessa arbetsuppgifter kommer att vara tidskrävande under 2021-2023
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 under åren 2021-2023.
Konsekvenser
Vissa delar av det skattefinansierade uppdraget måste fortsatt under åren 2021-2023 utföras
och ligger i MBN´s uppdrag som myndighetsnämnd. Förvaltningslagen är tydlig vad gäller
service, tillgänglighet och kommunikation med den sökande, det finns inget som tyder på
några lagändringar under åren 2021-2023, vilket betyder att det skall fortsatt läggas resurser
på detta arbete. Dessa arbetsuppgifter är direkt delegerade från Regionfullmäktige via
reglementet. Sammantaget bedöms konsekvensen av tillkomna uppdrag och en för liten
ram i förhållande till uppdrag bli att MBN inte kommer kunna leverera den tillsynsvolym
som är planerad och att intäkter för planerad tillsyn kommer minska under åren 2021-2023.
Skall nämnden följa Region Gotlands styrkort och övergripande mål - att ekonomin styr
verksamheten, innebär detta om ingen ramutökning sker att nämnden behöver skicka
uppdrag åter till Regionfullmäktige, alternativt inte utföra dessa.
Uppskattningen görs att enheten kommer under åren 2021- 2023 sakna medel för 1,3
tjänster i den ordinarie verksamheten. Merparten av tiden nämnden kommer behöva
minska utan dessa resurser, utgör medverkan i Regionens strategiska miljöarbete i
exploateringsfrågor, detaljplaner, översiktsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar, VA-plan,
vattenskyddsområden mm.
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Utöver ordinarie verksamhet tillkommer resursbehov under åren 2021-2023 till följd av
redan nämnda, ofinansierade uppdrag från regionfullmäktige(PM10, rökfria miljöer). Här
har resursbehovet bedömts till 0,5 tjänst för pm10 och 0,2 tjänster för rökfria miljöer.
Konsekvensen om inte luftkvalitén klarar luftkvalitetsnormen är att Sverige kan dras inför
EU-rätt och höga böter utdelas. En ytterligare konsekvens är också Länsstyrelsens
möjlighet / skyldighet att upphäva detaljplaner om inte miljökvalitetsnormerna för
bostäder följs, vilket skulle drabba Region Gotlands hela exploateringsprocess.
Den direkta konsekvensen av den minskade ramen blir att primärt begränsa de ovan
nämnda delarna som inte är direkt tillsyn på verksamheter, alltså skattefinansierad tillsyn.
Då handlar det om att begränsa enhetens förmåga att arbeta förebyggande genom att ge
bra service, vara tillgängliga för frågor, ha en bra kundtjänstfunktion/kunddialog. Enheten
tvingas avstå att jobba med riktad information till branscher eller geografiska områden.
Med andra ord arbete som ska göra det lätt för verksamhetsutövare och fastighetsägare att
göra rätt. Deltagandet i Regionens övergripande arbete med översiktliga planer eller
strategiskt arbete behöver som en konsekvens också minskas. Verksamheten styrs mot
endast intäktsfinansierade moment.
Regionstyrelsen har vidare beslutat om en översyn av samhällsbyggnadsprocessen, det
arbetet kommer att ha betydelse för hela förvaltningen. Enhet Miljö- och hälsoskydd är
centrala i samhällsbyggnadsprocessen och det är av yttersta vikt att det finns resurser till att
delta i arbetet med att förbättra denna.
4.2 Enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd

Enheten har åtta anställda inom team livsmedel och tre anställda inom team alkohol.
Livsmedelskontrollen ligger under Miljö- och byggnämndens ansvar och
tillståndsmyndigheten ligger under regionstyrelsens ansvar.
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Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd har inte en ekonomi i balans. Då
Tillståndsmyndigheten har en självfinansieringsgrad på 100% beror detta uteslutande på
team livsmedel och en underfinansierad livsmedelskontroll. Självfinansieringsgraden är
cirka 60% för enhet livsmedel och bedömningen är att vi eventuellt kan förbättra detta
något men inte i någon större utsträckning. Man kan ta ut avgifter för den faktiska
kontrollen men en rad saker som exempelvis rådgivning, matförgiftningar som visar sig
vara obefogade, remisser mm måste finansieras med skattemedel. Här är rådgivning den
absolut största frågan men det är också så att myndigheten har ett omfattande krav på sig
att erbjuda rådgivning. Livsmedelsverket kom senast ut med vägledning 2019 och de målar
upp ett stort ansvar för livsmedelskontrollen.
Sedan EU:s nya kontrollförordning började gälla så har också diskussioner i riket börjat
föras huruvida vi nu har rätt att ta betalt för stora delar av arbetet med sanktionsavgift,
faktiskt beslutsskrivande, stora delar av arbetet med dricksvatten, riskklassning mm.
Sveriges Kommuner och Regioner arbetar aktivt med frågan och en vägledning kring vad
som kan ingå i taxan för livsmedelskontrollen väntas under 2021.
Samtidigt har det i dagarna gått ut en remiss om material i kontakt med livsmedel och en
snabb analys ger att livsmedelskontrollen kommer att få ett större ansvar även här och då
handlar det om detaljister som inte nödvändigtvis säljer livsmedel men däremot exempelvis
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matlådor, keramik etc. Remissen tar upp möjlighet att använda avgifter till detta arbete men
det kommer säkerligen inte att handla om en hundraprocentig självfinansieringsgrad.
Länsstyrelsen slog i sin revision 2018 i princip fast att Region Gotlands livsmedelskontroll
är underfinansierad och att åtgärder behöver göras för att nå det lagstadgade kravet på
utförd kontroll, ett mål som enheten inte nått de senaste fyra åren.
Konsekvenser
Länsstyrelsen bedömde 2019 att Region Gotland inte gör tillräckligt för att säkerställa att
samtliga livsmedelskontroller utförs enligt kontrollplanen och lämnade därför över ansvaret
för tillsyn av Region Gotland till Livsmedelsverket. Anledningen var att Livsmedelsverket
kan förelägga en kommun vilket Länsstyrelsen inte kan. Efter att Miljö- och byggnämnden
svarat Livsmedelsverket med resultatet av förbättringsarbetet inom livsmedelskontrollen
fram till pandemins utbrott har Livsmedelsverket bedömt att Länsstyrelsen kan återta
tillsynsansvaret för Region Gotlands livsmedelskontroll.
Enhetschefens bedömning är fortfarande att enheten behöver ett ramtillskott på cirka
500 tkr för att täcka befintligt underskott och möjliggöra ytterligare rekrytering samtidigt
som enheten fortsätter sitt utvecklings- och effektiviseringsarbete.

4.3 Enhet Förvaltningsstöd

Enhet Förvaltningsstöd arbetar enligt en ny process där förvaltningens förbättringsförslag
skickas in till enheten i en intern e-tjänst. Detta underlättar koordinering, spårbarhet och
dokumentation av det arbete som enheten och förvaltningen gör. Den nya processen tar
också tillvara på förvaltningens förändringspotential och förväntas ge goda resultat under
åren 2012-2023. Under första halvåret 2020 har det inkommit 55 st förbättringsförslag.
Inom enheten Förvaltningsstöd kommer under 2021 fortsatt Region Gotlands största
digitaliseringsprojekt DiSa (digital samhällsbyggnad) att fortgå. En uppföljning i årsskiftet
19/20 visar att alla delprojekt har goda förutsättningar att nå sina mål. Två av delprojekten
förlängs med 8 månader för att hinna klart på befintlig budget – detta då rekrytering och
resursbesättning initialt var svårt. Under 2019 har projektet också satt igång ett stort
kvalitetsarbete med fokus på implementering av rekommendationerna som Ramböll,
projektets externa utvärderare, har lagt fram. Detta innebär ett fokus under åren 2020-2021
på framför allt hållbarhet, tillgänglighet och intern kommunikation och implementering.
Förvaltningen har tillsatt en implementeringsansvarig som kommer arbeta som en brygga
mellan projektet och förvaltningen.
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Enhet ser även under åren 2021-2023 en ökad efterfrågan från övriga förvaltningen, dels
genom inkomna förbättringsförslag, men också i form av stöd, support och processledning
utemot enheterna. Då enheten kommer tappa en medarbetare under 2020, ser enheten det
som troligt att rekrytering kommer ske, för att möta behovet åren 2021-2023.
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4.4 Enhet Bygg

Enhet Bygg omfattar 39 medarbetare fördelat på handläggare, inspektörer, koordinatorer
och assistenter samt energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadsjurist, biträdande
enhetschef och enhetschef.
Enheten har det senaste året haft stort fokus på implementering och effektivisering av
processer efter de förändringar i Plan- och bygglagen, avseende avgiftsreducering samt
utskick av information, som trädde i kraft vid föregående årsskifte. Parallellt med detta har
enheten gjort ett riktat arbete avseende äldre ärenden och ärendebalans. Enheten flyttade i
början av januari 2020 till nya lokaler i Havde på Visborg.
Enheten kommer under 2021 att ha fortsatt fokus på att stärka medarbetare i
tjänstemannarollen och samt att nå en långsiktigt hållbar ärendebalans. Ett annat
fokusområde är att utveckla samarbetet med andra enheter inom både den egna
förvaltningen och teknik förvaltningen, för att öka servicenivån gentemot sökande, men
även för att säkerställa att samarbetet inom SBF inte påverkas av enhetens flytt till lokaler
skilt från övriga förvaltningen.
Enheten upplever en stor efterfrågan på rådgivning både före och under ärendehantering,
som går utöver vad som idag ingår i taxan. Enheten har successivt arbetat för att öka
servicenivån under de senaste åren, och behöver framöver att arbeta med att hitta rätt
servicenivå för den rådgivning som är en självklar del av uppdraget men som går utöver
vad som kan ingå i taxa och därmed skall finansieras av ram.
Alla ansökningar om bygglov hanteras digitalt. Detta är en mycket viktig del av den
successiva utökningen till digital hantering av handläggning och lagring i e-arkiv. Under
2020-2021 kommer ytterligare delar av handläggningsprocessen att digitaliseras, och
ytterligare e-tjänster att introduceras, i samband med att arbetet med DiSa pågår. 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.
Finansieringen av vår tillsynsgrupp har under 2018, 2019 och 2020 gjorts med eget kapital
(Byggbonus). Detta är inte hållbart i längden utan en finansiering inom ram måste bli
möjlig för kommande år. Tillsyn är en förutsättning för att målen om en god bebyggd miljö
ska kunna uppfyllas. Syftet med nämndens tillsynsarbete är ytterst en demokratifråga, lagen
ska tillämpas på samma sätt i hela landet inom ramen för det bedömningsutrymme som
finns i de olika reglerna. Avsteg och undantag ska endast kunna ske om reglerna tillåter det.
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Konsekvens
Nämndens egna kapital kommer vara slut år 2023 och därmed finns inte något eget kapital
kvar för riktade insatser för exempelvis utveckling eller investeringar inom förvaltningen.
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4.5 Enhet Stadsarkitekt

Stadsarkitektenheten består av 4 medarbetare och leds av stadsarkitekten som är sakkunnig
i miljö- och byggnämnd tillsammans med biträdande stadsarkitekten och deltar i
förvaltningsledning. Stadsarkitektenheten ansvarar för förvaltningens bedömningar och
tolkning enligt PBL samt gestaltnings- och kulturmiljöbedömningar. 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 deltar strategiskt i de
stadsutvecklingsprojekt för Visborg, Östercentrum och Inre hamnen som kommer att
genomföras under närmaste treårsperioden.
Stadsarkitektenheten ser framåt under åren 2021-2023 fortsatt arbete med
omvärldsbevakning samt för Miljö- och byggnämndens hantering av remisser, motioner,
överklaganden och medborgarfrågor. Enheten kommer fortsatt samordna och leda
verksamhetsövergripande processer mellan planenhet och byggenhet. Under åren 20212023 kommer enheten arbeta som tidigare, med tydliga gränssnitt mot exploatering, markoch stadsmiljö och deltagande i övergripande projekt och samarbeten inom
stadsbyggnadsområdet. Enheten kommer även under 2020 och förmodligen 2021- 2023
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.
Utmaningar framåt
Enheten ansvarar för framtagande av arkitekturstrategi, ett uppdrag som givits av
regionfullmäktige hösten 2018. För detta arbete har medel reserverats, dock finns inga
säkerställda personella resurser. Arbetet kommer att påbörjas under 2020 under
förutsättning att personella resurser säkerställs. Takten i framtagandet ska vägas av mot
övriga prioriterade uppdrag och internt behov av stöd från enheten. Sammantaget har
enheten inom innevarande period de resurser som krävs för att genomföra sitt uppdrag i
övrigt. Något särskilt nyinvesteringsbehov föreligger inte under innevarande åren 20212023.
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4.6 Enhet Översiktsplan och enhet Plan

Består av 11 medarbetare totalt. Arbete sker både med översiktligt arbete samt
detaljplanearbete. När det gäller arbete med översiktsplan Gotland som Regionstyrelsen
beslutat, inleds det under år 2020 med beräknat antagande årsskiftet 2022/2023, detta
arbete ska finansieras genom ramtilldelning, vilket även gäller arbetet med RUS (regionalt
utvecklingsplan). Enhet Översiktsplan är helt skattefinansierad verksamhet, enheten har i
samband med nämndens besparingskrav behövt minska sin ram, vilket medför vikten av att
man följer Region Gotlands projektmodell, det vill säga med direktiv skall även en budget
medfölja.
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Regionstyrelsen har vidare beslutat om en översyn av samhällsbyggnadsprocessen, det
arbetet kommer att ha betydelse för hela förvaltningen, sammantaget är det i detta
sammanhang viktigt att enhet Plans delaktighet i dessa övergripande processer taktar med
ramtilldelningen. Genom att delta i denna översyn, dels i projektgrupp, Regionala
exploateringsrådet och i referensgrupper vill förvaltningen säkra att förvaltningens
ambitioner finns med under framtagandet till hur samhällsbyggnadsprocessen bör se ut
inom Region Gotland under åren 2021 och framåt.
Trenden att Regionstyrelsen vill starta nya kommunala detaljplaneprojekt kommer troligtvis
att gälla även för åren 2021-2023. Enheterna är fortsatt involverade i projektet DiSa, där
man bland annat efter år 2021 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 samt vid framtagande av budgetar inför exploatering. Detta möjliggör att
enheten kan nå en ekonomi i balans under åren 2021-2023 och därmed bidra till att också
nämnden får en ekonomi i balans.
4.7 Enhet Geografisk information

Består av 14 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. Samtliga
tjänster på enheten är tillsatta och inga ytterligare rekryteringar kommer att genomföras
annat än för att ersätta kommande pensionsavgångar.
Kartproduktion
Geografisk information kommer fortsatt under åren 2021-2023 ha fyra medarbetare som
jobbar med kartproduktion och 3d-visualisering. Produkterna är underlag som enligt PBL
ska tas fram vid bygglovsprövningar och framställning av detaljplaner.
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Mätningsuppdrag
Under åren 2021-2023 kommer tre mätningsingenjörer utföra flera typer av
mätningsuppdrag. Framför allt handlar det om finutstakning och lägeskontroll som det
ställs krav på i bygglovsprocessen. Utöver det sker mätning för framställning av
kartprodukter samt även övriga mätuppdrag på uppdrag av andra förvaltningar inom
Region Gotland. Vi har utöver den ordinarie verksamheten även fyra projektanställda
mätningsingenjörer som jobbar inom DISA-projektet vilket beräknas vara klart under 2021.
GIS-förvaltning
Den fortsatta driften under 2021-2023 av Region Gotlands alla kartsystem och olika
GIS-programvaror kommer fortsatt våra tre GIS-ingenjörer ansvarar för. Medarbetarna
kommer fortsatt även ta fram olika karttjänster och kartmaterial både inom och utanför
förvaltningen. Verksamheten är hårt belastad både på grund av den ökade inströmningen
av GIS-uppdrag samt att ju fler andra verksamheter som digitaliseras desto större krav ställs
det på drift och utveckling av GIS-programvaror. En av GIS-ingenjörerna har hela sin
tjänst inom DISA, men kommer efter 2021 kunna gå in i ordinarie verksamhet.
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Resurser och ekonomi
Mät och kartverksamheten är idag näst intill helt avgiftsfinansierad, där nästan samtliga
uppdrag sker inom ramen för bygglovsprocessen eller detaljplaneframställning. Utöver
kärnverksamheten har vi under DISA-projektet haft möjlighet att utveckla våra metoder
för inhämtning av data och utökat vår produktkatalog av 3d-visualiseringar.
Utöver kartproduktionen ansvar Geografisk Information för adressättningen på Gotland,
ett regeringsuppdrag som fortsätter under 2021-2023 och som nämnden inte har möjlighet
att ta betalt för.
GIS-verksamheten är i motsats något som inte går att avgiftsfinansiera utan ökad
interndebitering. Prognosen är dessutom att GIS-användandet kommer att öka i takt med
att fler och fler verksamheter inom Regionen digitaliseras, vilket i sin tur kommer att öka
pressen på en idag redan belastad verksamhet.
Det är dessutom svårt att förespråka interndebitering då utökad GIS-användning i Region
Gotland är en del av digitaliseringen, något som inte borde hindras eller motarbetas av
ökad intern administration. Önskvärt vore istället om finansieringen skedde på en högre
nivå för att uppmuntra ökat användande av våra GIS-program och tjänster utanför SBF.
Koncernledningsgruppen (KLG) beslutade 2017-10-12 om en ny kostnadsfördelning för
nyttjande av geodata. Istället för att som tidigare fördela kostnaderna på de enheter där
användarna arbetar kom kostnaderna för att 2019 fördelas ut på förvaltningsnivå. Genom
att utgå från antalet användare på respektive förvaltning under 2017 gjordes en beräkning
av hur mycket respektive förvaltning ska bekosta kommande år. I och med denna
fördelning kan det säkerställas att Region Gotlands kostnader täcks in och därmed kan
användandet av geodata släppas fritt inom Region Gotland, det vill säga obegränsat antal
användare.
Inför 2020 görs en genomgång av hur användarna av systemen är fördelade mellan
förvaltningarna och om behov finns görs en ny kostnadsfördelning mellan förvaltningarna
för att säkerställa en rättvis fördelning, alternativt har en mer övergripande finansiering
tagits fram i form av justering via ram.

4.8 DiSa – digital samhällsbyggnad

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

Under år 2020-2021kommer implementeringen av de i projektet DiSa,
Digitalsamhällsbyggnad, utvecklade tjänsterna till största del ha skett, vilket kommer få en
positiv påverkan främst under år 2022 och framåt på ekonomin, produktiviteten och
rättssäkerheten. Då processer är mer digitala, tillgängliga samt effektivare, medför det lägre
kostnader.
Nytta
Nämndens kostnader när det gäller papper, porto och brev kommer minska genom att vi
använder mina meddelanden, minskad kostnad, 230 tkr per år, minskad licenskostnad, 250
tkr per år, på grund av endast behov av ett gis-system, digital översiktsplan 400 tkr per år,
samt att administrativ personal kan minskas initialt med 2-3 tjänster, ger 1,5 mnkr lägre
kostnad per år. Till detta kommer även aspekten med tidsbesparing för respektive
handläggare, genom prestandaförbättringar i system o processer. En positiv påverkan för
Region Gotland som helhet har också skett, minskad belastning för registraturen och för
ekonomiassistenter, då processerna är mer digitala idag. Samt att DiSa har möjliggjort att
Region Gotland idag kan använda och nyttja tjänsten mina meddelanden.
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Kvalitativa nyttor
Den demokratiska processen stärks genom tidiga, visuella, medborgardialoger.
Medborgardialogerna inkluderar fler grupper av människor och tjänsterna är tillgängliga för
fler personer trots ev. funktionshinder som exkluderat dem från den pappersbaserade
processen. Informationen tillgängliggörs på ett sätt som gör att även små företag och
entreprenörer kan få bättre villkor, vilket i sin tur förbättrar deras möjligheter att använda
informationen för att skapa nationella innovationer.
För förvaltningens handläggare stärks beslutsstödet för att säkerställa långsiktigt hållbara
lösningar, genom faktabaserade analyser ,det möjliggörs för automatiska processer och
återanvändbarheten av information stärks, samt större rättssäkerhet då den geografiska
grundinformationen är korrekt och all kommunikation i samhälsbyggnadsprocessen blir
spårbar.
Konsekvens
Därmed kommer nämnden kunna minska ramen för år 2022 och framåt som även nämns
och visas i stycket driftbudget 2021-2023).
4.9 Kompetensutveckling

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

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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5. Driftbudget 2021-2023
Trots Region Gotlands samlade ekonomiska läge samt beslut kring att
nettokostnadsbudgeten skall minskas med 1 procent år 2021 ( 252 tkr ), gör nämnden
bedömningen att förvaltningens verksamheter behöver ramförstärkning inom vissa
områden för att fortsatt kunna skapa goda effekter i övriga nämnder och förvaltningar. Om
förstärkningen inte görs påverkas både andra förvaltningar negativt och i förlängningen
påverkas vår livsmiljö och möjligheten till en ökning av Region Gotlands befolkning och
därmed skatteunderlag.
I nedanstående tabell redovisas budgeten för 2020, samt prognostiserad driftbudget åren
2021 - 2023.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2020,
tkr

Budget 2021,
tkr

Budget 2022,
tkr

Budget 2023,
tkr

72 716
-103 632
-28 966

72 716
-102 132
-27 964

72 716
-101 132
-26 964

74 816
-100 032
-25 216

5.1 konsekvenser och analys

Miljö och byggnämnden kommer år 2021 enligt prognos och utifrån nedan
beskrivning av nämndens åtaganden och verksamhet 2021, ha en nettokostnad på
28 964 tkr, vilket innebär utifrån nedanstående bedömningar, en större ram med 3
750 tkr inför år 2021 (förstärkningen och minskningen av nettobudget på 1 % )
5.1.1 Tillsyn inom Plan och bygglagen (PBL)

Nämnden har fortsatt finansierat tillsynsverksamheten med medel från eget kapital årligen.
Nämnden har valt att lägga det som en fiktiv intäkt i budget 2020, i verkligheten hamnar
det som en ramförstärkning och kostnad. Då nämnden inte anser att eget kapital skall gå till
finansiering av ordinarie verksamhet, därmed behövs ett ramtillskott med 1 000 tkr.
Tillsyn inom Plan- och bygglagen är nämnden skyldiga att utföra, och är en verksamhet
som aldrig kan få en bra kostnadstäckning i förhållande till den nedlagda arbetsinsats som
krävs inom detta myndighetsområde eftersom intäkterna och hur det skall debiteras är
lagstyrda och inget som enheten kan styra över. Idag har enheten en kostnadstäckning på
ca 30 %, en rimlig nivå för tillsynsarbete där intäkterna är lagstyrda.

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

5.1.2 Enhet Livsmedel

Länsstyrelsen slog i sin revision 2018 i princip fast att Region Gotlands livsmedelskontroll
är underfinansierad och att åtgärder behöver göras för att nå det lagstadgade kravet på
utförd kontroll, ett mål som enheten inte nått de senaste fyra åren. Länsstyrelsen bedömde
2019 att Region Gotland inte gör tillräckligt för att säkerställa att samtliga
livsmedelskontroller utförs enligt kontrollplanen och lämnade därför över ansvaret för
tillsyn av Region Gotland till Livsmedelsverket. Anledningen är att Livsmedelsverket kan
förelägga en kommun vilket Länsstyrelsen inte kan. Enhetschefens bedömning är att
enheten behöver ett ramtillskott på cirka 500 tkr för att täcka befintligt underskott och
möjliggöra ytterligare rekrytering samtidigt som enheten fortsätter sitt utvecklings- och
effektiviseringsarbete.
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5.1.3 PM10

Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är
implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen.
Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår miljökvalitetsnormen
för luft och då för partiklar (pm10). Ett Åtgärdsprogram är framtaget och beslutat i
Regionfullmäktige. Av beslutet framgick även att MBN kommer vara ansvarig nämn och
därmed hantera rapportering, sammanställningar, samordning av arbetet. Resurser för detta
arbete kommer att tas från enheten och eftersom ingen ram har tilldelats för arbetet
kommer det gå ut över den planerade tillsynen. Konsekvensen blir att nämnden inte
kommer att leverera den tillsyn som planerats och att det kommer bli ett intäktsbortfall i
form av mindre debiterad tillsyn. Enligt planen kommer 300 h läggas på arbetet med
PM10.
Alternativet att inte prioritera detta arbete är inte aktuellt då det både har med
gotlänningens folkhälsa att göra men också att Sverige har skyldigheter mot EU att lösa
frågan om luftkvalitet. Miljödepartementet följer löpande arbetet med luftkvalitén på
Gotland. Konsekvensen om inte luftkvalitén klarar luftkvalitetsnormen är att Sverige kan
dras inför EU-rätt och höga böter utdelas. Ytterligare en risk är att detaljplaner kan
upphävas av Länsstyrelsen.
Utöver kostnader för arbetstid under åren 2021och framåt, kommer nämnden att behöva
byta ut den befintliga mätutrustningen. Nuvarande utrustning är föråldrad och ej godkänd
av Naturvårdsverket. Befintlig utrustning ger inte heller möjlighet att momentant följa upp
åtgärder i vägrummet med resultat av mätningar. Detta är av vikt för att bedöma om
insatser ger eftersökt effekt. För närvarande pågår en process där Miljö och byggnämnden
har beslutat att föreslå Regionfullmäktige att ansöka om medlemskap i Östra Sveriges
luftvårdsförbund. Syftet med medlemskapet är att skapa en robust och kostnadseffektiv
hantering av luftmätningar som Regionen är tvingade att utföra. Kostnaden för
medlemskapet kommer att uppgå till ca 650 tkr per år. I dagsläget lägger nämnden ca 200
tkr på befintlig luftmätning. Ny mätmetod kommer därmed kosta ca 450 tkr mer än tidigare
mätning. Vilket kan resultera i att tilläggsanslag kommer behövas sökas.
5.1.4 Tillsyn rökfria miljöer

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

2018 kom en ny lag om tobak och andra liknande produkter(LTLP). Enligt LTLP kap. 3 §
p. 4 är det kommunen som har tillsynsansvaret för denna lagstiftning. Kommunens
tillsynsansvar innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt
lämna information och råd till den ansvarige. Arbetet med rökfria miljöer utökades i
samband med förändringen av tobakslagen, det måste diskuteras på både politisk och
tjänstemannanivå vilken ambition Region Gotland ska ha i frågan.
Enligt det nya reglementet som togs i samband med bildandet av MBN ligger
tillsynsansvaret för rökfria miljöer på MBN. Dock medger denna lagstiftning ingen
debitering i form av tillsynsavgifter och måste därför finansieras av skattemedel. I nuläget
finns ingen ram för detta arbete men en skyldighet att både bedriva tillsyn och
tillhandahålla vägledning och information. MBN räknar med att behöva lägga ner ca 200 h
på ämnesområdet vilka kommer tas från det ordinarie tillsynsarbetet. En första
bedömning är att det rör sig om en kostnad / intäktstapp på ca 200 tkr.
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5.1.5 Enhet Miljö- och hälsa

Den minskade ramen nämnden hittills erhållit, 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. Att framöver
delta i exempelvis topp 100 och andra företagardagar kommer behöva dras ned på. Detta
kommer påverka näringslivsindex och går emot den strategi Region Gotland har om att öka
dialogen och kundnöjdheten på regionens tjänster, men med mindre ram måste nämnden
prioritera arbete som kan generera intäkter.
Konsekvenser
Möjligheten för politiska prioriteringar kommer utan ramtillskott att begränsas för att
endast koncentreras på den lagstyrda myndighetsutövning nämnden ansvarar för. En
naturlig följd kan komma att bli att nämnden behöver se över uppdragen som nämnden
idag genomför, exempelvis kommer rådgivning minskas och remisser, både interna och
externa, kommer inte kunna prioriteras.
Utöver ordinarie verksamhet tillkommer resursbehov till följd av redan nämnda,
ofinansierade uppdrag från regionfullmäktige(PM10, rökfria miljöer). Här har
resursbehovet bedömts till 0,5 tjänst för pm10 och 0,2 tjänster för rökfria miljöer. Detta
resulterar i äskande av ramtillskott på 500 tkr.
5.1.6 Enhet Bygg

De delar av verksamheten inom enhet Bygg som behöver finansieras av ram är kundtjänst
och kundmottagning, samt övrig service, tillgänglighet och samverkan som inte är kopplat
till enskilt ärende;
Kundtjänst besvarar frågor via telefon och e-post och omfattar totalt 2
heltidstjänster per år. Under 2019 hanterade kundtjänst ca 8000 inkomna samtal.
Kundmottagningen har mottagning i Visby och Hemse och omfattar ca 0,5 tjänst
per år.

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

Handläggning och beredning av överklagade ärenden omfattar ca 0,2 tjänst per
år.
Utöver ovanstående finansierar ramen även utlämning av handlingar. Detta är en
service som skulle kunna finansieras via avgift, om det inte vore så att
administrationen av fakturering av denna avgift överstiger intäkt från avgiften,
varpå vi skulle ha kostnad för administrationen istället. Utlämning av handlingar
omfattar 1 heltidstjänst per år.
Sammanfattningsvis innebär detta 3,7 tjänster vilket resulterar i äskande av
ramtillskott på cirka 1 800 tkr.
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5.1.7 Framtagande av ny översiktsplan för Gotland

Arbetet med framtagande av ny översiktsplan för Gotland, innebär för
samhällsbyggnadsförvaltningen att resurser från flera av förvaltningens verksamheter är
inblandade. Det är totalt 19 personer på olika procent av heltid som är involverade, för
förvaltningen blir det cirka 4-5 heltidstjänster. Resurser som vanligtvis arbetar externt, det
innebär att mindre arbete kan utföras externt, det kommer påverka tillsyns- och
aktivitetsplaner samt ekonomin negativt. Framtagande av översiktsplan skall finansieras
inom befintlig ram, vilket innebär att cirka 2,5 mnkr av nämndens ram kommer gå till
framtagandet av översiktsplanen.
5.1.8 Sammanställning förslag till ramjustering 2021

Miljö- och byggnämnden har inför år 2020 en total ram på 25,2 mnkr, nedan diagram visar
utifrån tidigare avsnitt vilka enheter inom nämndens verksamhet som har ett behov av en
utökad ram. I diagram nedan framkommer det som tidigare avsnitt nämnts i text, att
behovet för att kunna bedriva nämndes verksamheter samt delegerade uppdrag som
exempelvis PM10 och rökfria miljöer, behöver nämndens ramtilldelning ökas med 3,7
mnkr år 2021. Det ger en total ram på 28,9 mnkr för Miljö- och byggnämnden år
2021.Utan denna ökade ram kommer nämnden tvingas dra ned på rådgivning, remisser,
deltagande i möten som främjar relationen till näringslivet och ändå ha mycket svårt att
klara den lagstadgade verksamheten.

Förslag på förstärkning av ram år 2021
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5.1.9 År 2022-2023

Förvaltningen satsar fortsatt på nya arbetssätt, satsar på att digitalisera blanketter till etjänster, utveckla tjänster man idag tillhandhåller utifrån användarperspektivet och
samtidigt på att skapa högre effektivitet. Projektet Disa, Digital Samhällsbyggnad, kommer
under dessa år ha implementerat de utvecklade tjänsterna i förvaltningen till största del,
vilket kommer få en positiv påverkan under år 2022 och framåt på ekonomin,
produktiviteten och rättssäkerheten. Då processer är mer digitala, tillgängliga samt
effektivare, medför det lägre kostnader. Nämndens kostnader när det gäller papper, porto
och brev kommer minska genom att vi använder mina meddelanden, minskad kostnad, 230
tkr per år, minskad licenskostnad, 250 tkr per år, behov av endast ett gis-system från 2022,
digital översiktsplan minskad kostnad med 400 tkr per år, samt att administrativ personal
kan minskas initialt med 2 tjänster, ger 1 mnkr lägre kostnad per år. Till detta kommer även
aspekten med tidsbesparing för respektive handläggare, genom prestandaförbättringar i
system o processer.

Därmed kommer nämnden kunna minska ramen för år 2022 och framåt.
5.2 Taxor och avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser en justering av taxor inför 2021, vilket sker varje år och
oftast genom Prisindex kommunal verksamhet (PKV). Index för 2021 är prognostiserat till
3 %.Taxan är ett levande dokument som ständigt behöver ses över, i och med förändrade
lagstiftningar och processer samt kostnader. Här följer nämnden kommunallagens principer
som gäller för taxa, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Nämnden har även
förvaltningslagen, plan och bygglagen och miljöbalken att förhålla sig till, vilket styr vad
som får debiteras och hur debitering får ske.
5.3 Kompensation för externa avtal

Miljö- och byggnämnden har inga externa avtal.
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6. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
För anskaffning av inventarier, utrustning och övriga investeringar har Miljö- och
byggnämnden en årlig pott på 1 000 tkr. Denna pott skall i enlighet med beslut inför
budgetberedning hösten 2020, revideras och sänkas med hälften inför 2022 och framåt.
Detta innebär att nämnden har ett mindre utrymme kommande år för investeringar i
verksamheten.
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7. Uppdrag
Sjuktalet vid SBF ligger på 5,8 för perioden jan-dec 2019, kvinnor 6,7 och män 5,3.
Sjuktalet har ökat under året jämfört med samma period förra året. Jämfört med samma
period förra året totalt 3,41, kvinnor 4,4 och män 2,8. Det beror främst på att
långtidssjukskrivningarna har ökat. Den upprepade korttidsfrånvaron har däremot minskat
jämfört med föregående år.
Sjuktalet följs upp av cheferna som arbetar aktivt med arbetsmiljön för att förebygga ohälsa
samt arbetar aktivt med rehabilitering vid behov och har en nära dialog med sina
medarbetare.
I samband med att sjuktalet analyseras går det inte att finna någon direkt koppling till
arbetsmiljön. Medarbetarundersökningen visar dock på att det är färre som upplever att de
har en rimlig stressnivå i arbetet samt om man har de förutsättningar som behövs för att
göra ett bra jobb. Det finns behov att arbeta med hantering av konflikter, stress och även
hur arbetsfördelningen ser ut på operativ nivå. På övergripande nivå finns det behov av att
se över hur ledningen kommunicerar och att de övergripande målen blir tydliggjorda inom
förvaltningen. Cheferna arbetar med att aktivt arbeta med rehabiliteringsutredningar för de
medarbetare som är sjukskrivna och arbetar löpande med det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Korttidssjukfrånvaro följs kontinuerligt upp och där är systemstödet
som erbjuds centralt till stor hjälp för att se mönster och behov av åtgärder. Systemstödet
gör det enkelt att dokumentera och följa upp frånvaro. Det aktiva arbetet med den korta
sjukfrånvaron bidrar till att det blir färre långtidssjukskrivningar på lång sikt.
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Under år 2019 har förvaltningen stått inför en del utmaningar bland annat att få ekonomin
i balans, arbetet med att nämndsammanslagning samt att det har skett en del chefsbyten.
Dessa utmaningar och förändringar kan ha bidragit till att medarbetarnas upplevelse av att
arbetsmiljön har blivit sämre.

20 (20)

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 83

BUN § 83

Strategisk plan och budget

BUN 2020/6
BUN AU §72

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 Strategisk plan och budget för 2021 - 2023 fastställs, inklusive bilagorna 1 – 3
 Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med en beskrivning
av hur en procents besparing på driftbudgeten skulle kunna se ut samt
konsekvensbeskriva den.
Med anledning av pandemin Covid-19 har regionstyrelsen tagit beslut om att skjuta
fram budgetberedningen till hösten 2020 detta har medfört att nämnden behöver
inkomma med en justerad strategisk plan. Den justerade strategiska planen ska
innehålla en beskrivning om hur en procents1 besparing i driftbudgeten hanteras av
nämnden. Planen ska även innehålla en justerad investeringsbudget och -plan med
målet att halvera nivån de kommande åren för att undvika stora upplåningsbehov.
I arbetet med den justerade strategiska planen och budgeten har utbildnings- och
arbetlivsförvaltningen valt att behålla stora delar av den tidigare fastställda strategiska
planen med vissa redaktionella och textmässiga justeringar beroende på de
förändringar som uppstått på grund av den nu rådande situationen2 för nämndens
verksamhetsområden.
Strategisk plan och budget ger besked om barn- och utbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2021 - 2023.
Det ökade antalet barn och elever totalt på Gotland i kombination med en ökad
inflyttning till Visby är positivt men samtidigt en utmaning. Behovet av att anpassa
utbudet för framtida behov blir mer och mer tydligt.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion och gav förvaltningen i uppdrag att
återkomma till nämndens sammanträde i september med en konsekvensbeskrivning
av det utökade sparbetinget på central förvaltning utifrån att barn- och elevhälsan
undantas från sparkravet.
Forts…

1
2

Nettobudgeten minskas
Pandemi Covid-19 men även på grund av sparbeting och justeringar i investeringsbudget
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 83

Forts BUN §83
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström.
Yrkanden
Jonathan Carlsson (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till
arbetsutskottet med en beskrivning av hur en procents besparing på driftsbudgeten
skulle kunna se ut och konsekvensbeskriva den.
Ordförande Stefan Nypelius (C), yrkar avslag på Jonathan Carlssons förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt och Jonathan Carlssons förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja för
bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Jonathan Carlssons förslag.
Omröstningsresultat
Votering genom förs med resultatet 6 jaröster och 7 nejröster.
Eva Gustafsson (C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Margareta Persson (M),
Linnéa Högberg (KD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja.
Linus Gränsmark (S), Jonathan Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S),
Lisbeth Bokelund (MP), Jennie Jarve (V) och Hilda Frick (SD) röstar nej.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att Strategisk plan och budget för 2021 2023 fastställs, inklusive bilagorna 1 – 3
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04
Justerad Strategisk plan och budget 2021 – 2023
Justerad Bilaga 1 Investeringar lokaler BUN 2021-2025
Justerad Bilaga 2 Investeringsplan BUN 2021-2025
Justerad Bilaga 3 Investeringar IT BUN 2021-2025
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/?
22 september 2020

Lena Gustavsson
Avdelningschef förskola

Barn- och utbildningsnämnden

Konsekvensanalys av resultatkrav samt att nå en budget i
balans 2020
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar i följande rapport konsekvenser av barn och
utbildningsnämndens beslut om resultatkrav samt konsekvenser av att för
nästkommande budgetår, 2021, sätta ett sparkrav på förskolan på en procent.
Resultatkravet innebär drygt 2,3 miljoner kronor vilket blir ca 1000 kronor per
barn/intäkt. För att nå en budget i balans krävs fortsatt arbete med att öka
barn/årsarbetare, dvs öka storleken på barngrupperna.
Ärendebeskrivning

Förskolan Gotland har inför år 2021 ett sparkrav på en (1) procent vilket ger en
totalsumma på drygt 2,3 miljoner kronor. I minskning per barn skulle detta bli ca
1076 kr jämfört med den minskning som legat under 2020 på 3000 kr per barn.
I samband med att barn och utbildningsnämndens vid sitt sammanträde 2019-09-15
gällande strategisk plan och budget…. beslutades det om resultatkrav på en procent.

I den fortsatta tjänsteskrivelsen beskriver förskolan konsekvenser och åtgärder.
Förskolan
1. Resultatkrav
1.1 Åtgärder som genomförts

Under året 2020 har följande stora förändringar gjorts i arbetet kring en ekonomi i
balans:
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Organisationsförändringar:
o Stängt Visborgsstadens förskola
o Förskolor utökade barnantalet under våren. Detta för att säkra
barntillgången till förskolorna inför hösten och inte tappa till de
fristående verksamheterna.
o Flera förskolor har även stängt ner en avdelning för att anpassa sig till
rådande barnantal inför hösten 2020.
o Några förskolor som haft lägre tal på barn/årsarbetare har fortsatt att
omorganisera sina grupper och dess sammansättning åldersmässigt
för att bättre kunna möta barnkön.
o Förskolor har omorganiserat tjänster för att få utrymme för fasta
vikarier vilket gjort att kostnader för timvikarier har minskat.
o Sammanslagning av förskoleområdena Tjelvar FO och Norrbacka
FO för att minska på ledningsresurs.
o Alla lediga tjänster har inte tillsatts på förskolorna, en del har man valt
att omfördela i en omorganisation.
o Intendentstjänsten har under endast varit tillsatt till 50% av en rektor
inom förskolan. Detta har gett en besparing på 50% intendent samt
50% rektor.
o Fole/Stenkyrka förskoleområdes rektor har tagit 50% tjänst som
intendent under året, 2020. Under sommaren lämnade rektor för
området sin tjänst vid pensionsavgång för att endast fortsätta med
intendentssysslorna. Området har tillfälligt slagits ihop med Gråbo
förskoleområde för att göra en besparing under tiden som
förvaltningen avvaktar beslut kring ”Framtidens förskola och
grundskola”. För Fole/Stenkyrka har det anställts en tf bitr rektor
året ut. Detta gör en besparing på 50% skolledning inom området.



Ekonomi, fortsatt utvecklingsarbete under 2020:
o Gemensamma workshops kring ekonomi för att kunskapsdela mellan
rektorerna
o Prognosmöten varje månad med intendent och rektorer för varje
förskoleområde. Detta har ökat de ekonomiska kunskaperna hos
rektorerna och gjort att insatser kunnat göras i tid för att minska
eventuella kostnader.
o Ekonomimallar för beräkning av barnvolymer (intäkter) och för
personalvolymer (kostnader) för att få en ekonomi i balans.
o Gemensam framtagen powerpoint om grundläggande ekonomitänk
som visats på APT för alla medarbetare inom Förskolan Gotland för
att öka den ekonomiska medvetenheten och öka engagemang och
möjligheter till att påverka tillsammans.

1.2 Konsekvenser:

År 2021 och framåt för förskolan Gotland

Utöver de förändringar som gjort under 2019 och 2020 så är nedanstående att
fortsätta arbeta med för att hålla i ekonomin och skapa en besparing på en (1)
procent. För att klara detta är det främst ett arbete med att fortsätta att öka antalet
barn/årsarbetare. Nedan följer vilka åtgärder/konsekvenser som behöver
genomföras för att nå en besparing på 2,3 miljoner kronor:
 Att ytterligare utöka antalet barn/årsarbetare:
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o Inom vissa förskoleområden kommer det bli svårt då barngrupperna
redan är stora och ligger på 5-6 barn/årsarbetare.
o Förskolan har en tillströmning av barn under hela året och behöver
kunna ha luft för att tillgodose den statliga platsgarantin. Med
ytterligare förtätning så kan det vara svårt att klara av att tillgodose
platser inom ramen för platsgarantin. Detta på grund av att det i
perioder kommer att behöva inrättas tillfälliga akutförskolor vid
platsbrist på befintliga förskolor.
o För att säkerställa platsgarantin hela året behöver förskolan Gotland
se över strukturer som kan ge en högre flexibilitet. Det skulle t.ex.
kunna innebära att skapa växthus som skulle fungera som extra
avdelningar när trycket är högt. Initialt ger det investeringskostnader
men på sikt större möjligheter att arbeta flexibelt kring barnkön. En
hållbar lösning som även ger möjligheter att arbeta kring växter och
grödor att använda i verksamheterna.
o Som det ser ut nu är det landsbygden som kan förtäta till viss del men
där är tillgång och efterfrågan det som avgör möjligheterna.
Svårigheterna på landsbygden ligger i att kunna möjliggöra den
rörlighet som skulle behövs på personalsidan för att matcha tillgången
till barnantalet under året.






Stabilare ledningsorganisation som även kan vara mer kostnadseffektiv
genom att leda i team vilket skapar en bättre och hållbarare arbetsmiljö för
cheferna och medarbetare. Förskoleområdena blir då större och färre.
Fortsätta att utveckla arbetet med bemanningsekonomi för att öka trygghet,
minska stress och sänka sjukfrånvaron.
Fortsätta arbetet med att höja den ekonomiska kompetensen både för
rektorer och medarbetare så att utvecklingsarbetet kring organisation och
ekonomi kan fortsätta i en gynnsam riktning.
Öppna förskolan, hur ska den drivas, i vilken form? I övriga landet har man
samordnat utbildning, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten för att skapa
bättre förutsättningar men även för att minska kostnader senare i barnens liv.
Kväll- och helgverksamhet, bör ses över och fundera på hur och om det ska
finnas.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse
BUN 2020/6
23 september 2020

Jörgen Norström
Avdelningschef Grundskola

Barn- och utbildningsnämnden

Besparing med konsekvensanalys för budgetåret 2021
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning/ärendebeskrivning

Grundskolan Gotland har inför år 2021 ett sparkrav på en procent vilket ger en
totalsumma på ca 1,6 miljoner kronor, det motsvarar drygt tre tjänster i grundskolan.
Under året 2020 har stora ansträngningar gjorts i arbetet kring en ekonomi som
närmar sig referenskostnaden och en budget i balans. I kostnadsjämförelse med
andra kommuner har grundskolan på Gotland över tid närmat sig jämförbara
kommuner.
Vid nämndens sammanträde1 i april och i samband med delårsrapport 1 beslutade
nämnden att införa ett krav om ett förbättrat resultat för grundskolan motsvarande
6,9 miljoner kronor. Beslutet hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för
grundskolan vid delårsrapport 1 visade den samlade årsprognosen för grundskolan på
en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor. Nämndbeslut om förbättrat
resultat medger att grundskolan tillåts göra ett negativt resultat på 6,8 miljoner kronor
för 2020.
Berörda rektorer har efter delårsrapport 1 redovisat åtgärdsplaner hur de skall uppnå
ett förbättrat resultat för 2020, dåvarande grundskolechef Karl Erik Söderberg
samlade in och sammanställde alla åtgärder som redovisades. Grundskolans analys
och åtgärdsplan 2020 redovisades för barn och utbildningsnämnden den 9 juni.
Nu vid delårsrapport 2 pekar grundskolans prognostiserade underskott på ca 7,6
miljoner kronor för 2020 vilket är nära nämndens krav om ett förbättrat resultat.
Underskottet på 7,6 miljoner kronor omräknat i personal motsvarar cirka 14 tjänster.
Orsakerna till underskottet finns beskrivna i tjänsteskrivelse daterad 20 04 29.
Det är en stor utmaning att spara ytterligare ca 1,6 miljoner på grundskolans budget
2021. Ingångsläget för budgetåret är bekymmersamt med tanke på att det
prognostiserade underskottet för år 2020 är på 7,6 miljoner kronor. Sammantaget ska
grundskolan reducera sin kostnad med motsvarande 9,2 miljoner kronor för 2021.
1

Sammanträde 2020-04-14, BUN § 42
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För att få önskad ekonomisk effekt för sparbetinget på 1,6 miljoner kronor behövs
förmodligen ytterligare neddragning på drygt tre tjänster.
År 2021 och framåt för grundskolan Gotland










Skyndsam konsekvensanalys från samtliga rektorer vad ytterligare besparing
2021 innebär i deras verksamhet.
Täta uppföljningsmöten med varje skolområde i ekonomisk obalans för att i
tid kunna genomföra eventuella åtgärder för att minska kostnader till 2021.
Översyn hur statsbidraget ”likvärdig skola” kan fördelas inom grundskola
2021 för bästa effekt på ekonomi med bibehållen kvalitet.
Gemensam intendent för samtliga skolenheter för att skapa likvärdighet i
budgetarbetet från 2021.
Föreslagen organisationsförändring i grundskola ”framtidens förskola och
skola”.
Eventuell översyn av ledningsorganisation som även kan vara mer
kostnadseffektiv. Att leda i team skapar en bättre och hållbarare arbetsmiljö
för cheferna.
Översyn gällande resursskolor
Fortsätta arbetet med att höja den ekonomiska kompetensen både för
rektorer och medarbetare så att utvecklingsarbetet kring organisation och
ekonomi kan fortsätta i en önskad riktning.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslagen besparing på 1,6 miljoner kronor kan få
konsekvenser i form av minskat stöd till eleverna på grund av en minskad
bemanning.
Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Not

Exempelvis konsekvensanalys m.m.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 86

BUN § 86

Överföring av budget från BUN till GVN
avseende lokalkostnader 2021

BUN 2020/534
BUN AU §76

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden (BUN) hemställer hos regionstyrelsen om att
överföra 400 000 kronor från nämndens lokalbudget till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) för ungdomsgårdarnas del av lokalkostnaden i
Gråboskolan samt Fårösundskolan.

I samband med ungdomsverksamhetens utflyttning av ungdomsgården från
kustateljén i Fårösund och inflyttning i Fårösundskolan, samt en genomförd
omfördelning av lokalkostnader i Gråboskolan, mellan skolan och ungdomsgården
Puma, föreslår förvaltningen att BUN överför 400 000 kronor av budgeten för
lokaler till GVN. Det belopp som överförs till GVN kommer att belasta
hyreskostnaden för ungdomsverksamheten - ungdomsgårdarna. För BUN innebär
detta att lokalkostnaden för verksamheten grundskola minskas med samma belopp
det vill säga 400 000 kronor.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att barn- och utbildningsnämnden
hemställer hos regionstyrelsen om att överföra 400 000 kronor från nämndens
lokalbudget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för ungdomsgårdarnas del
av lokalkostnaden i Gråboskolan samt Fårösundskolan.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-12
Skickas till
Regionstyrelsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/6
4 september 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021 – 2023, justerad
Förslag till beslut

•

Strategisk plan och budget för 2021 - 2023 fastställs, inklusive bilagorna 1 - 3

Sammanfattning/ärendebeskrivning

Med anledning av pandemin Covid-19 har regionstyrelsen tagit beslut om att skjuta
fram budgetberedningen till hösten 2020 detta har medfört att nämnden behöver
inkomma med en justerad strategisk plan. Den justerade strategiska planen ska
innehålla en beskrivning om hur en procents1 besparing i driftbudgeten hanteras av
nämnden. Planen ska även innehålla en justerad investeringsbudget och -plan med
målet att halvera nivån de kommande åren för att undvika stora upplåningsbehov.
I arbetet med den justerade strategiska planen och budgeten har utbildnings- och
arbetlivsförvaltningen valt att behålla stora delar utav den tidigare fastställda
strategiska planen med vissa redaktionella och textmässiga justeringar beroende på de
förändringar som uppstått på grund av den nu rådande situationen2 för nämndens
verksamhetsområden.
Strategisk plan och budget ger besked om barn- och utbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2021 - 2023.
Det ökade antalet barn och elever totalt på Gotland i kombination med en ökad
inflyttning till Visby är positivt men samtidigt en utmaning. Behovet av att anpassa
utbudet för framtida behov blir mer och mer tydligt. Region Gotland beslutade under
2018 om en strategi för serviceutbudet som ska ge vägledning för hur servicenivån
ska vara i de olika delarna av ön. Den är ett viktigt underlag för förvaltningens
fortsatta planering och arbete.
Inför budget år 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) den 4 juni
2019 att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med
ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och
grundskoleorganisationen. Därefter beslutade regionfullmäktige den 17 juni 2019 att
ge BUN i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Detta utifrån
1
2

Nettobudgeten minskas
Pandemi Covid-19 men även på grund av sparbeting och justeringar i investeringsbudget
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en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet och
då med minst en bibehållen kvalitetsnivå. Kompetensförsörjning och lokaler skall
särskilt belysas. Målbilden är att bygga upp en kostnadseffektiv förskole- och
grundskoleverksamhet av likvärdig och god kvalitet på hela ön som är möjlig att
kompetensförsörja.
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
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att justerad strategisk plan och budget är upprättad
enligt de anvisningar som getts och i upprättandet av planen har hänsyn tagits till de
ekonomiska utmaningar som såväl regionen som nämnden står inför framöver.
Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Not

Exempelvis konsekvensanalys m.m.

Beslutsunderlag
Justerad Strategisk plan och budget 2021 – 2023
Justerad Bilaga 1 Investeringar lokaler BUN 2021-2025
Justerad Bilaga 2 Investeringsplan BUN 2021-2025
Justerad Bilaga 3 Investeringar IT BUN 2021-2025

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

GVN § 78

GVN § 78

Strategisk plan och budget

GVN 2020/6
GVN au § 62

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Strategisk plan och budget 2021–2023 fastställs inklusive bilagorna 1-3
 Information tas emot gällande Wisbygymnasiet konsekvensbeskrivning
 Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning hur den
föreslagna besparingen skulle påverkar de elever som har svårt att uppnå målen i
skolan. Konsekvensbeskrivning ska skickas med som underlag till
budgetberedningen för Region Gotland i oktober.


Med anledning av pandemin Covid-19 har regionstyrelsen tagit beslut om att skjuta
fram budgetberedningen till hösten 2020 detta har medfört att nämnden behöver
inkomma med en justerad strategisk plan. Den justerade strategiska planen ska
innehålla en beskrivning om hur en procents1 besparing i driftbudgeten hanteras av
nämnden. Planen ska även innehålla en justerad investeringsbudget och -plan med
målet att halvera nivån de kommande åren för att undvika stora upplåningsbehov.
I arbetet med den justerade strategiska planen och budgeten har utbildnings- och
arbetlivsförvaltningen valt att behålla stora delar utav den tidigare fastställda
strategiska planen med vissa redaktionella och textmässiga justeringar beroende på de
förändringar som uppstått på grund av den nu rådande situationen2 för nämndens
verksamhetsområden.
Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2021 - 2023.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att ärendet lämnas öppet till nämnden i september samt
att förvaltningen ges i uppdrag att inkomma med en konsekvensbeskrivning
avseende besparingsbetingen på 1 % på Wisbygymnasiet till nämnden i september.
Forts…

1
2

Nettobudgeten minskas
Pandemi Covid-19 men även på grund av sparbeting och justeringar i investeringsbudget
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16
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Inledning
Med anledning av pandemin Covid-19 har regionstyrelsen tagit beslut om att skjuta fram
budgetberedningen till hösten 2020 detta har medfört att nämnderna behöver inkomma
med justerade strategiska planer till höstens budgetberedning. I den särskilda anvisning för
arbetet med justerad strategisk plan och budget för 2021 – 2023 anges att de planer som
lämnades in i april kan utgöra underlag för nämnderna, men att budgetberedningen som
underlag kommer att använda de justerade planerna som lämnas in i september. Den
justerade strategiska planen ska innehålla en beskrivning om hur en procents1 besparing i
driftbudgeten hanteras av nämnden. Planen ska även innehålla en justerad
investeringsbudget och -plan med målet att halvera nivån de kommande åren för att
undvika stora upplåningsbehov.
I arbetet med den justerade strategiska planen och budgeten har utbildnings- och
arbetlivsförvaltningen valt att behålla stora delar utav den tidigare fastställda strategiska
planen med vissa redaktionella och textmässiga justeringar beroende på de förändringar
som uppstått på grund av den nu rådande situationen2 för nämndens verksamhetsområden.
Inledningsvis i planen belyses nedan de delar som är speciellt utpekade.
Investeringar - lokaler

Lokalinvesteringsbehovet gällande nya investeringar är blygsamma då de stora
investeringarna är beslutade och ligger enligt plan. Det totala investeringbehovet för 2021
är 1,5 miljoner kronor avser i huvudsak projekteringskostnader. Medel för elevboendet
Nygårds är överfört till tekniska nämnden 25,5 miljoner kronor beslut av genomförande är
i dagsläget ej fattat.
Investeringar - IT

Det är inte en framkomlig väg att minska investeringstakten inom digitaliseringsområdet.
Under 2020 har digitaliseringens olika områden hamnat än mer i fokus med anledning av
coronaviruset. Förståelsen, intresset och behovet av digitaliseringen och de möjligheter den
bidrar med har ökat betydligt. Det är viktigt att ta tillfället i akt, tillvarata erfarenheterna och
medarbetarnas engagemang och planera för att investera i den egna utvecklingen och
framtiden. Initialt innebär det en ökad kostnad men är en mycket god investering in i den
gemensamma framtiden.
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Vuxenutbildning

Då strategisk plan och budget upprättades i mars 2020 fanns ett behov av en
ramförstärkning med en miljon kronor. I och med covid-19 så gör vuxenutbildningen en
ny bedömning där ytterligare ramförstärkningar bör göras för Svenska för invandrare (SFI)
och regionalt yrkesvux. Bedömningen baseras på en ökad arbetslöshet där riktade
utbildningsinsatser behövs samt minskad etableringsersättning till SFI-undervisning. För
SFI behövs ramförstärkning med 3 miljoner kronor. Yrkesvux beräknas att behövas
förstärkas med en miljon kronor utöver de förväntade statliga satsningar som säkerligen
kommer till kommuner p.g.a. Covid.
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Lönebildning

Den tydligaste förskjutningen inom medarbetarperspektivet sedan tidigare beslut avseende
strategisk plan och budget, gäller lönebildningen. Vi får allt svårare att matcha
förväntningar på lönenivåer vid nyrekryteringar, framförallt då det gäller sökande från
fastlandet. Lönerna pressas uppåt vilket påverkar den inre balansen där egna erfarna lärare
hamnar ”för lågt” i jämförelse. Att hålla kvar vid tidigare nivåer innebär att vi riskerar att
inte kunna nyrekrytera lärare och det är inte ett alternativ. Lönefrågan har också ytterligare
försvårat möjligheten att rekrytera skolledare, framförallt biträdande rektorer, där
lönenivåerna hamnar i närheten av lönenivåer förstelärare inom förvaltningen får idag.
Besparing en procent

Besparingen på en procent motsvarar för nämnden 3,1 miljoner kronor. Besparingen
hanteras som generell3 och påverkar nämndens verksamhetsområden enligt följande:
Organisation 5-6 pos

Besparing, tkr

46000 Ordförande

-9

46101 Avdelningschef

-67

46103 Vuxenutbildning

-190

46104 Folkhögskolan

-153

46105 Ungdomsgårdar

-143

46107 Arbetsmarknad Integration

-159

461062 Wisbygymnasiet
Övergripande kostnader gymnasiet

-1 086
Not

7106 Försörjningsansvarig, gemensamt
7109 IT-strateg, gemensamt

-468
-7
-22

Summa verksamhet

-2 303

Borttagande av buffert

-551

Reducering grundbelopp, annan huvudman
Totalt spar
Not

-246
-3 100

Avser Lokaler, måltider m.fl.

Tabellen visar besparingsbetinget per enhetsnivå. För att mildra effekten för
verksamheterna tas nämndens bokförda buffert för år 2020 bort.

1. Verksamhet och resurser för 2021 – 2023
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1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag, mål 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
och vuxenutbildningen, men även 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
3 Motsvarar en procent på nettobudget för samtliga enheter. För gymnasiet beräknas det på tilldelad budget enligt antal elever, i
arbetsmarknad integration ingår även bruttobudget för ungdomskraft.
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Andra avgörande utmaningar är hur nämnden 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.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska
näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och
sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder, förvaltningar
samt externa aktörer.
Under 2019 har statsbidragen minskat med 14,8 miljoner kronor. Statsbidragen är en
betydande del av nämndens omslutning, närmare 26 procent av omslutningen täcks av
statsbidrag. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende
av riktade statsbidrag.
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. Mål och resurser utifrån resultat 2019

Nämndens resultat för budgetåret 2019 blev negativt på 5,7 miljoner kronor. Nämndens
negativa resultat förklarades av att obalans fanns i resursfördelningen (rörliga flöden elevvolymer) som varit underfinansierad under året och som härrör från att förväntade
ersättningar från Migrationsverket avseende elever i asyl inte hade inkommit i den
utsträckning som budgetmässigt hade planerats. Nämnden har under 2019 infört
resultatkrav samt använt delar av det egna kapitalet för att så långt som möjligt kunna
reducera prognoserna om ett negativt årsresultat. Effekten av resultatkraven har för
verksamheterna blivit en återhållsamhet i förening med att klara det verksamhetsmässiga
uppdraget.
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland. Resultaten har
fluktuerat en hel del över tid, men i slutänden är resultaten bättre än vid mätningarnas start
2016. För målet God kvalitet i skolan är den samlade bedömningen densamma, att
nämnden i hög utsträckning bidrar till måluppfyllelse.
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För nämndmålen Kunskapslyft för barn, unga och vuxna och Kunskapslyft i arbetslivet är
bedömningen att målen delvis är uppfyllda och att resultaten har förbättrats under året. För
nämndmålet Lyckad integration är bedömningen att målet är uppnått utifrån de indikatorer
verksamheten har valt att mäta målet med. När de nya målen för 2020 träder i kraft är det
av yttersta vikt att nämnden håller i de förbättrade resultaten samt fortsätter att arbeta med
de resultat som minskat.
På Gotland var andelen av gymnasieeleverna som tog examen inom 4 år (kommunala
skolor) 68,2 procent 2019, vilket är en minskning på 0,2 procent mot 2018. I jämförelse
med liknande kommuner (76,6 procent) ligger Gotland sämre, men högre jämfört med alla
kommuner i landet (62,5 procent). Skillnaden mellan könen fortsätter att öka.
Antalet ungdomar 16-20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret fortsätter att minska.

5 (18)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

Från 416 ungdomar våren 2018 till 228 ungdomar våren 2019. Det minskade antalet
ungdomar antyder att riktade åtgärder har givit effekt och bidrar därför till en ökad
måluppfyllelse. Utvecklingen av minskade statsbidrag från Migrationsverket i kombination
med statsbidrag från Skolverket påverkar nämndens nettokostnadsutveckling som för
perioden 2018 till 2019 har ökat med 8,4 procent (24,2 miljoner kronor).
1.3. Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2020

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 ökar något.
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.
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.
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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.
Lärcentrum på vuxenutbildningen är viktig för att klara en del av kompetensförsörjningen
och har stärkts upp av utvecklingsmedel i form av statsbidrag från Skolverket. På sikt
kommer troligt en avveckling av utvecklingsmedlen att ske vilket innebär att
ramförstärkning för Lärcentrum behöver göras.
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 till exempel 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.
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En utmaning framåt är etablering, meningsfullt arbete - studier 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. Ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN är Vuxkomp, vilket kommer att
utvärderas under 2020.
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 för att kunna nyttja lokalerna effektivare,
dock förutsätter detta en förändring och samordning av den lokala kollektivtrafiken.
De enheter som har störst utmaning att klara budget för 2020 är folkhögskolan och
vuxenutbildningen. Besparingsuppdragen är kända och kommunicerade för
verksamheterna, arbetet med effektiviseringar har påbörjats under 2019 och då framförallt
inom folkhögskolan, för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2020. Andra
åtgärder som har genomförts för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2020 är
att budgeten avseende intäkter från Migrationsverket har reducerats med 9,2 miljoner
kronor – till en nivå som motsvarar inkomna ersättningar 2019. Grundbeloppet för
skolformen gymnasiet har reducerats med 3,2 miljoner kronor, det är en anpassning till den
effektivisering som gymnasieskolan gjort sedan 2017. Även om grundbeloppet har
reducerats så finns möjlighet för expansion inom fastställt grundbelopp för gymnasieskolan
2020.
1.3.1 Kompetensförsörjning

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.
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Även andra kategorier inom nämndens ansvarsområde är svårrekryterade, t ex studie- och
yrkesvägledare. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och att
förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också stora delar av
medarbetarkåren gå i pension inom de närmaste åren. Enligt Skolverkets beräkningar
kommer drygt 127 gymnasielärare att behöva rekryteras på Gotland inom tio år, vilket
motsvarar ca 89 procent av dagens lärarkår. 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
alltså även behöver riktas till skolledarna.
Tillväxtverket har tilldelat Region Gotland medel för att främja kompetensförsörjning inom
ramen för Kompetensplattformen. Vuxenutbildningen har en stor roll i planeringen av
utbildningar kopplade till kompetensförsörjningsarbetet. En förhoppning är att
Kompetensplattformen bidrar med den analys som är nödvändig för vuxenutbildningens
planering av yrkesutbildningar i syfte att möta näringslivets behov.
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1.3.2 Löpande och strukturella förändringar

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
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.
I lagrådsremissen Komvux för stärkt kompetensförsörjning föreslås ändringar i skollagen
(2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i
högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av
utbildning i olika skeden av livet.
1.3.3 Elevflöden och demografi kommande år

Elevvolymen, antal årselever, är ökande de närmaste tio åren och motsvarar i genomsnitt
624 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 under planperioden cirka 82,7 procent av
årseleverna, den resterande delen av årseleverna fördelar sig mellan fristående huvudmän
och andra kommunala huvudmän.
Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas4 storlek.
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1.4. Nämndens behov och prioriteringar 2021-2023

Det ekonomiska läget för regionen inför 2021 - 2023 är uttryckt som – i dagsläget stabilt –
under förutsättning att verksamheterna klarar av de effektiviseringskrav som beslutats.
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
4
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Regionens budgeterade resultatet för 2020 är 120 miljoner kronor. För 2021 är det
budgeterade resultatet nära 106 miljoner kronor och för 2022 är det 160 miljoner kronor. I
detta ingår effektiviseringskrav på 60 miljoner kronor år 2020 och 70 miljoner kronor per
år de två efterföljande åren. Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan
enbart ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme.
1.4.1 Digitalisering

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och 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,
att samverkan och bli en än mer tillgänglig förvaltning. Den nationella
digitaliseringsstrategin5 har inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge
varje barn och elev en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den digitala
kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
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.
Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamhetens processer.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.2 Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett behov av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att
förvaltningens alla verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året.
Prioriterat under kommande år blir att hålla i och fortsätta med följande utvecklingsarbete;
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
genom 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.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och
finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Medlemskapet tecknas på huvudmannanivå förskola till vuxenutbildning är inkluderade. För Region Gotland innebär detta att man har
tecknat avtalet för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och projektet är igång
sedan 2019. Kostnaden i deltagaravgifter är totalt 839 000 kronor fördelat på tre år.
”Hållbara Gotland” kopplat till statliga ersättningsmedel6 pågår med namnet ”Kompetenta
Gotland” Projektet har som långsiktigt mål att öka studiemotivationen för gotländska
elever, öka kunskapen om olika yrken och utbildningar samt ombesörja
kompetensförsörjningen på Gotland. Detta för att möta det ökande behovet av studie- och
yrkesvägledning samt även fungera som ett nav för samarbetet skola och arbetsliv.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under perioden 2017–2020 03 27 genomfört
ett särskilt projekt kring tillgängliga lärmiljöer med stöd av Specialpedagogiska
Skolmyndigheten. Syftet har varit att öka måluppfyllelsen och öka kunskapen om olika
5
6

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
Statliga ersättningsmedel för minskad kalkbrytning, sk ”Peter Larsson-pengarna”
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pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Fokus på att skolan
skall vara tillgänglig för alla och alla skall ges möjlighet att lyckas. I samband med projektets
slutförande sammanställdes en slutrapport som redovisats för Barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och UAF:s
förvaltningsledning. Inom det systematiska kvalitetsarbetet har en uppföljning av
verksamheternas pågående arbete genomförts vilket sedan sammanställts som en del av
analysrapport VÅR 2020. Flera viktiga delar lyfts fram som förvaltningen behöver utveckla
vidare och som verksamheterna behöver stöd inom.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.3 Samverkan mellan, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen

Ett samarbete, kallat Vuxkomp, har utvecklats mellan socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen 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 med Vuxkomp under 2019 var ofinansierat vilket föranledde att
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen7 lämnade ett negativt resultat. 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. Rapport gällande utvärdering av Vuxkomp och samarbete
mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen håller på att arbetas
fram. I rapporten beskrivs behov av finansiering, arbetsmetoder och organisation.
GVN avser att begära en ramförstärkning motsvarande fyra heltidstjänster för detta.
1.4.4 Svenska för invandrare (Sfi)

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. Det är viktigt att betona att andelen
nyanlända elever även resulterar i ökade kostnader för pedagogiskt stöd och
studiehandledning i verksamheten.
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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.
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
7

Vuxenutbildningen finansierade kursen ”Steget in” som är en del av Vuxkomp.
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mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad. Antalet
personer som omfattas av utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka. Det bör
betonas att etableringsersättningen inte täcker alla kostnader som är förenade med
utbildningsplikten.
GVN avser att begära en ramförstärkning motsvarande tre miljoner kronor för detta.
1.4.5 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 400 000 kronor.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
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 SYVadministratörer. Bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan erhålla
statsbidrag för delar av dessa satsningar samt att eventuella extra kostnader kan finansieras
inom given budgetram.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
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 120 000 kronor.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

1.4.6 Heltidsresan

SKL och Kommunal har träffat en central överenskommelse om att heltidsarbete för
anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 januari 2021. 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 förutsättningar för att organisera för heltid, men också att Region
Gotland som helhet har en organisation för att samordna behoven för verksamheter som
tillhör olika förvaltningar. Om en gemensam struktur för att erbjuda heltider inte finns på
plats fr o m 1 januari 2021 riskerar verksamheterna att få kostnader som inte ryms inom
budgeterad ram. I nuläget finns 3 medarbetare inom GVN:s ansvarsområde som enligt
Heltidsresans kriterier kommer att ha rätt att arbeta heltid. Om dessa väljer att göra det och
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om budgeterade utrymmen för detta saknas, innebär det en extra kostnad motsvarande 400
000 kronor per år beräknat på 2020 års lönenivå.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.7 Lärarlönelyftet

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket alltså också påverkat skolledarkåren där det så kallade
respektavståndet har minskat. Inom GVN:s ansvarsområde kan Lärarlönelyftet endast
tilldelas gymnasieskolans lärare men detta har påverkan på samtliga lärarkategorier, alltså
även för lärare inom vuxenutbildningen och inom folkhögskolan. Även
karriärtjänstsystemet har påverkat lönebilden och därmed bidragit till ökade förväntningar
på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren. Fortsatta
lönesatsningar behöver göras, både för att behålla och för att kunna rekrytera duktiga lärare
och skolledare.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.5 Driftbudget 2021 – 2023
1.5.1 Ramförändringar i sammandrag inklusive motivering

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2021–2023, tkr
Jämförelse med budget år 2020
Gymnasieskola

2021
6 936

2022
8 809

2023
10 241

Arbetsmarknad och integration

2 200

2 200

2 200

Vuxenutbildning

4 000

4 000

4 000

Finansieringsprincipen

-

-

Driftskonsekvenser investeringar i
lokaler
Summa, (+ökat behov, - minskat behov)

-

656

1 376

13 136

15 665

17 817

-3 100

-3 100

-3 100

10 036

12 565

14 717

Besparing 2021
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Summa, tkr

-

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2020–2022 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2021–2023, då beräknades
det vara en liten minskning i antalet elever för budgetåret 2021. Vid omräkning av antalet
elever inför strategisk plan och budget 2021–2023 finns behov av ramförstärkning. För
budgetåret 2021 beräknas det vara närmare 81 elever fler än vad som angivits i tidigare
plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen som begärs till resursfördelningen är 6,1
miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer begärs även
kompensation för externa avtal med 800 000 kronor, vilket i huvudsak avser ersättning till
extern huvudman. I vuxenutbildningens äskande ingår SFI och regionalt yrkesvux.
Justering har gjorts för det sparbeting nämnden fått motsvarande en procent av
nettobudgeten för 2020, vilket för nämnden medför ett reducerat äskande från 13,1
miljoner kronor till 10 miljoner kronor för 2021.
1.5.2 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:
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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.
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 generella statsbidrag för kommuner åren 2019–20228” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya generella statsbidrag som tillfaller Region Gotland
inom nämndens verksamhetsområden för 2021 och framåt. Möjligen kan det utifrån
nämndens verksamhetsområden beaktas att regeringens fördelning av välfärdsmiljarderna
avseende nämndens verksamheter kommer att ingå i de generella statsbidragen från och
med år 2021.
Regeringens ”vårändringsbudget” för 2020 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 2020.
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1.5.3

Jämförelse med andra kommuner

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade
programutbudet på Gotland 10,3 procent högre än i riket år 2020. I jämförelse med
föregående år har den budgeterade kostnaden minskat med 10,4 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 2018 var
kostnaden 5,4 procent i avvikelse mot referenskostnaden9, vilket motsvarar 11,7 miljoner
kronor. Avvikelsen som gymnasieskolan har mot referenskostnaden kan förklaras av höga
lokalkostnader per elev. Lokalkostnaden omräknad som en del av referenskostnaden är
cirka 15 miljoner kronor, det vill säga att om den egna lokalkostnaden låg i paritet med
jämförbara kommuners lokalkostnad för gymnasiet så skulle gymnasiet i Region Gotland
ligga under referensvärdet. Gymnasiet har under de senaste fyra åren haft en hög grad av
effektivisering, vilket bland annat kan redovisas som antalet elever per lärare.

Publicerad 2019-09-18 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten
bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
8
9
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Diagrammet visar att Region Gotland sedan 2014 har en ökning av antalet elever per lärare
medan de jämförbara grupperna, från år 2016, går mot att minska, ökningen från 2016 till
2018 motsvarar 13 procent.
Den kommunala vuxenutbildningen10 har sammantaget lägre kostnad i jämförelse med
kommungruppen och samtliga kommuner. Utbildningskostnaden för grundläggande
vuxenutbildning för 2018 är 13 procent högre än de nedan redovisade
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 7 754 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 för år 2018 är 12,9
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 6 290
kronor mindre per heltidsstuderande. Den lägre kostnaden förklaras bland annat av att den
upphandlade vuxenutbildning av såväl interna som externa utförare medräknas.
Utbildningskostnaden har från 2017 till 2018 ökat med 37,7 procent.
2017
2018
Grundläggande

Vuxenutbildning
Gotland
Jämförelser

2017
2018
Gymnasial

61 410

67 413

30 948

42 614

Samtliga kommuner

53 003

66 020

46 617

50 374

Kommungruppen

50 154

53 298

46 410

47 433
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Avser nettokostnad år, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi

Svenska för invandrare (sfi) har i en jämförelse en låg kostnad. Kostnadsnivån för år 2018
är 20,3 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 74,5
kronor mindre per studerande. Antalet elever på Sfi har under de senaste åren ökat kraftigt
vilket har medfört en ökad kostnad, från 2017 till 2019 har elevtalet ökat från 292 elever till
402 elever, en ökning med 110 elever.

10

Avser här redovisade kostnader för år 2018 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).
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Svenska för invandrare
Gotland
Jämförelser
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2018

153

292

Samtliga kommuner

345

360

Kommungruppen

344

373

Avser kostnad kronor per invånare, samtlig regi

1.5.4

Resursfördelningsmodell

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden (+ökat behov, - minskat behov)
Jämförelse med budget år 2019, tkr
2021

2022

2023

5 248

6 421

8 014

2 247

2 247

2 247

Från annan kommun

-131

-131

-131

I annan kommun, kommunal skola

-524

-524

-772

I annan kommun, fristående skola

457

457

83

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Statliga ersättningar

Återsökta ersättningar

-1 161

-461

Summa

6 136

8 009

9 441

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2018, tkr

2020

2021

2022

Kommunala skolan

-

-

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800

800

800

Summa

800

800

800

6 936

8 809

10 241

Netto

Inför år 2021–2023 minskas prognosen för de återsökta ersättningarna från
Migrationsverket, avseende elever i asyl.
Elevflöden för perioden
År
Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

2021

2022

2023

1 621

1 635

1 654

241

241

241

Kommunal skola, annan kommun

58

58

56

Fristående skola, annan kommun

45

45

42

1 965

1 979

1 993

Summa
Not

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

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2020
År

2021

2022

2023

Kommunal skola, egna kommunen

62

76

95

Fristående skolan, egna kommunen

15

15

15

Kommunal skola, annan kommun

-1

-1

-3

Fristående skola, annan kommun

5

5

2

81

95

109

Summa
Not

I den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun.
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1.6 Taxor och avgifter, interna och externa

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige
1.7 Kompensation för externa avtal

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
2021 beräknas uppgå till 800 000 kronor.

2. Investeringsförslag med motiveringar 2021–2025
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.
Arbetet med lokalplanering och behov beskrivs utförligt i ”Investeringsplan lokaler 20212025”. Förvaltningen har tillsammans med hyresvärden och verksamhetsansvariga kartlagt
dagens lokaler och beräknat framtida behov efter Statisticons befolkningsprognos som tar
hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade
bostadsbyggen. Förvaltningen har även tagit särskild hänsyn till förväntade reformer inom
vuxenutbildningen för att få en så riktig prognos som möjligt.
För Gotland tillkommer under åren 2019–2027 cirka 349 ungdomar som kan söka
gymnasieskola medan befolkningen in åldrarna 19-64 kommer att minska med 185
personer.
För mer information, se bilagor 1 - 2
2.2 IT-investeringar

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
kontinuerligt och skall 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 2022. Andra exempel kan vara att utveckla den digitala miljön i
klassrummet men även det pedagogiska arbetet i klassrummet.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

De administrativa stödprocesser som krävs behöver också utvecklas med hjälp av
digitaliseringen. För en effektiv förvaltning av fler digitala system och tjänster kommer en
central hantering av processerna att krävas och att resurser avsätts.
GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att

administration, kontroll och säkerställande av hur arbetet genomförs ökar. Detta innebär i
förlängningen ett utökat behov av administrativa resurser inom förvaltningen
För mer information, se bilaga 3
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3. Uppdrag
särskilt uppdrag sänka sjuktal och se över personalbemanningen
2016 11 30

2017 11 30

2018 11 30

2019 11 30

Förändring i
procentenheter
från 2018

4,72 %

4,76 %

4,56 %

4,64 %

0,08

Wisbygymnasiet

-

2,97 %

1,98 %

2,13 %

0,15

Vuxenutb

-

8,18 %

4,14 %

3,04 %

-1,1

Integration

-

2,08 %

5,88 %

4,38 %

-1,5

Arbetsmarknad

-

8,59 %

7,62 %

7,89 %

0,27

Ungdomsenheten

-

-

4,52 %

5,46 %

0,94

Folkhögskolan

-

3,01 %

3,42 %

6,77 %

3,35

Sjuktal

GVN totalt

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Sjuktalet ökade 2019 inom hela GVN:s ansvarområde, med +0,08 enheter i förhållande till
2018. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där folkhögskolan uppvisar den största
ökningen med 3,35 enheter. Den största sjukfrånvaron relativt sett finns inom
Arbetsmarknadsenheten. Vuxenutbildningen och integrationsenheten är de verksamheter
som tydligast minskat sin sjukfrånvaro. Bl a i syfte att minska sjuktalet, och därmed minska
kostnader relaterade till sjukfrånvaro, har arbetsgrupper bildats med ett brett angreppssätt
på temat arbetsmiljö och med fokus på lärares arbetsmiljö. En särskild arbetsgrupp som
arbetar med skolledares arbetsmiljö har också bildats. Tanken är att resultatet av
gruppernas arbete sedan får bäring på arbetsmiljöarbetet inom samtliga verksamheter inom
förvaltningen. Angreppsättet vad gäller lärares arbetsmiljö har varit att först skapa en
gemensam bild som utgångspunkt och sedan arbeta per skolform, där varje avdelningschef
arbetar tillsammans med berörda fackliga företrädare med att identifiera
verksamhetsanpassade behov av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och för att främja
hälsan. Åtgärderna som nu ingår i en gemensam handlingsplan handlar bl a om att anställa
alternativa kompetenser, att se över mötesstrukturer och att se över ledningsorganisationen
kopplat till antalet medarbetare per chef. Möjligen kan erfarenheterna från
coronapandemin under våren 2020, då gymnasie- och – vuxenutbildningen snabbt
tvingades ställa om till distansundervisning, ge effekter på hur vi använder våra
lärarresurser. En lärare kan ”räcka till fler” och på det viset få en minskad upplevelse av
stress? Att digitala mötesformer blivit vanligare även på medarbetarnivå kan också påverka
organiserandet av möten framåt. Det har blivit tydligare att man kan prioritera deltagande
och tidsåtgång på ett annat sätt än det som tidigare varit praxis, d v s man kan välja att delta
i ”rätt möten” så att en större del av arbetstiden kan användas till kärnuppdraget.
Inom Wisbygymnasiet prövades ett alternativt arbetstidsavtal under läsåret 19/20 inom eloch energiprogrammet, avtalet är nu förlängt att gälla även under läsåret 20/21.
Intentionen är bl a att uppnå en bättre arbetsmiljö för lärarna genom att säkerställa tid för
gemensamt arbete. Erfarenheter från andra kommuner är att en minskad
förtroendearbetstid till förmån för en ökad gemensam tid på arbetsplatsen upplevs som
stressavlastande.
För chefernas/skolledarnas del är antal medarbetare en faktor som har betydelse för
förutsättningarna att utföra uppdraget och för arbetsmiljön. För skolledarnas del kan
nämnas att i medarbetarenkäten 2019 svarade 56 procent av cheferna positivt på frågan om
möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 2019, vilket alltså innebär att 44 procent av
chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Detta innebär sannolikt att
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det finns ett samband mellan uppdragets omfattning och upplevelser av ohälsosam stress
för en stor del av UAF:s chefskår.
Behovet av en samordnad bemanning mellan förvaltningar kopplat till arbetet med
heltidsresan är viktig att lyfta i sammanhanget. För att undvika överkostnader från 1 januari
2021, då heltid som norm kommer att gälla, behöver en samordning ske mellan
verksamheter inom hela Region Gotland för att möjliggöra heltider, framför allt gäller detta
utanför Visby.

Bilageförteckning

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Bilaga 1: Investering lokaler GVN 2021 - 2025
Bilaga 2: Investeringsplan GVN 2021 - 2025
Bilaga 3: Investering IT GVN 2021 - 2025
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Investeringsäskanden
2021-2025
Nämnd/Förvaltning: GVN/UAF
GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3 2021 2022 2023 2024 2025

Driftkonsekvens, (kapitalkostna
kostnader) tkr
2022
2023
2024

Total

Pott
Maskiner, inventarier

Pott maskiner, verktyg, inventarier

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

16 000

256

512

768

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

3 000
1 700

240
40

240
64

240
88

9 000

0
0

400
0

720
0

500
300
500
1 000
800
1 000

0
24
40
16
40
0

0
24
40
32
64
0

0
24
40
48
64
80

0

0

0

656

1 376

2 072

Investeringar enligt plan

Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet/Vux

Nygårds elevhem, totalt 25,5 mnkr beviljade 2017 2020. GVN utreder konsekvenser av om Nygårds
avvecklas. I avvaktan på detta planeras inga
åtgärder.
Renovering, anpassning VF, EE, RX och BA. 5
mnkr beviljat 2020, 3 mnkr beviljat 2021. Stryks
beviljat 10 mnkr enligt plan överförs till TKN
Säkerhet. Belysning, kortläs, kameror, larm

1
1

3 000
500

300

300

Vuxenskolan

Renovering och anpassning. 10 mnkr beviljat 20202021. Genomförs 2022-2023
1

0

5000

4000

Nya investeringsförslag
Wisbygymnasiet
Fenix Ungkulturhus
Polhemhuset (Fordon)
GVN
Wisbygymnasiet
Vuxenskolan

Projektering av samlad gymnasieskola
Projektering och förstudie
Projektering och förstudie
Tillgänglighet, taktila stråk, ljud, dörrar, ramper
Möbler, inventarier efter ombyggnad
Möbler, inventarier efter ombyggnad

Folkhögskolan

Totalt investeringar

1. lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2. övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas

2
1
1
1
1
1

500
300
500
200
500

200
300

200

200

200

1000
8 200

9 000

8 700

3 700

4 200

33 800

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

ens, (kapitalkostnader + övr
kostnader) tkr
2025
2026
1 024

1 280

0

0

240
112

240
136

720
0

720
0

0
24
40
64
64
80

40
24
40
80
64
80

0

0

2 368

2 704

PLAN

Investeringsplan
Lokaler
2021 – 2025
Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden
Fastställd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2020-02-24
Gäller 2021-2025
Ärendenr RS 2019/1213
Version 2.1
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Investeringsplan lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Bakgrund
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.)
2. Prognos och sammanfattning
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Prognos 2020-03-03

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan
expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för
verksamheternas tillväxt. Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till
Wisbygymnasiet kommer att öka med 369 mellan år 2019 till 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19-64 kommer att minska med 68 mellan år 2019 och 2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen
framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att
höja utbildningsnivån för kortutbildade, nyanlända och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
men även yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Lärcentrum-verksamheten inom
Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.
3. Utrikesfödda
Antalet nyanlända beräknas vara oförändrat eller minska de närmaste åren då ett minskat antal
flyktingar hänvisas till Gotland. Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 20202030. 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.
Dock har andelen SFI-elever och SVA-elever ökat med anledning av att fler lämnar
etableringsprogrammet.
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4. Tillgänglighet
Under 2019 har omfattande investeringar gjorts på Wisbygymnasiet för att underlätta för elever
med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i Sävehuset och på gångbanor. Översyn
av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För att kunna möta behoven
oavsett var inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet som de uppstår äskas 200
tkr per år.
5. 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. 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.

Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom övervakning, elektroniska lås
samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt
säkerheten och tryggheten för personal och elever. Nästa steg är matsalen och därefter kommer
Vuxenutbildningen samt ett antal grund och förskolor att prioriteras.
För dessa säkerhetsåtgärder finns beviljat 1 mnkr 2019 och för fortsatt säkerhetsarbete äskas 500
tkr 2021 och 300 tkr de följande åren.
6. Wisbygymnasiet (WG)
6.1. Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om byggnation.

Prognos 2020-03-03

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse
hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att så många som möjligt av lokalerna är
flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen
begränsas till endast det som är specifikt för dessa yrkeskurser.
6.2. Förstudie för att samla alla program till Solrosenområdet alternativt att
stanna kvar på norr.
Tidigare fanns en ambition att samla all verksamhet för WG på Solrosenområdet i södra Visby och
på detta sätt skapa en geografiskt samlad skola. Det förslag som utarbetades blev tyvärr alldeles för
kostsamt (180 MSEK) varför WG kommer att finnas kvar i både norra och södra Visby.
Ett arbete pågår att utreda hur Vuxenutbildningen och WG kan samutnyttja lokaler och verkstäder.
GVN har 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.
Nedanstående är vad som genomförts och planeras.
 El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och kommunikation har flyttat till Ehuset 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.
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Naturbruksprogrammets yrkeskurser kommer även i framtiden att upphandlas av en
leverantör med tillgång till djur och åkrar. Gymnasiegemensamma kurser genomförs på
Solrosenområdet.
VVS- och fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen (RX), El och
Energiprogrammets (EE) inriktning för Elteknik och Bygg- och anläggning (BA) kommer
att ha kvar sina yrkeskurser på Herkulesväg och Broväg i Norra Visby.
Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Solrosenområdet.

6.3. Lokalerna på Broväg och Herkulesväg.
Förvaltningen har startat ett arbete för att kunna fortsätta verksamheten i norra Visby under
överskådlig tid.
Lokalerna på Herkulesvägen 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.
Delar av lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
6.4. Lokalerna på Solrosenområdet.
De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.

Polhemhuset (Fordons- och transportprogrammet (FT). Beslut att starta en ny inriktning mot
lastbil- och mobila maskiner. För detta har huset delvis återställts till ungefär den planlösning som
varit tidigare. Byggnaden är i stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. För att kunna ta
emot elever till den nya inriktningen görs en skyndsam anpassning (våren 2020) och utjämning av
golvytan.
För att få en kvalitetssäkrad förstudie och kostnadsuppskattning på resterande arbeten äskas 500 tkr
under 2021.
Hansahuset har behov av nytt golv där det idag är belagt med trä alternativt behövs åtgärder för
behandling av trägolvet. Golvet är mycket svårstädat. Behov finns av grupprum.
Desideriahuset. Huset är i gott skick. Underhållsarbete genomfört. Inga åtgärder planeras.
Steffenhuset planeras inga åtgärder. Brandskyddet har förbättrats för att kunna övernatta vid
uthyrning. (önskemål från Almedalsveckan).
Sävehuset, planeras inga åtgärder. Problem med säkerhet vilket redovisas som en separat punkt.
E-huset. Omfattande underhåll och ombyggnad genomfört inför flytten av Elprogrammets
datainriktning. Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök, RSF-kök planerar mindre ombyggnad av kök. En översyn av lokalytan där ev.
borttagande av befintligt kapprum görs under 2020 till förmån för ökad sittyta och mat- och
diskstationer. Problem med säkerhet vilket redovisas som en separat punkt.
Idrottshallarna, Omfattande periodiskt underhåll (PU) genomfördes sommaren 2017 inför Island
Games varför inga nya åtgärder planeras.
7. Gotlands folkhögskola (GFH)
Folkhögskolan finns idag i Hemse och Fårösund. I Hemse förväntas antalet elever att vara
oförändrat de närmaste åren. I Fårösund förväntas en minskning. Detta innebär att de åtgärder som
planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler.
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7.1. Hemse
Enheten har idag brist på undervisningslokaler och använder andra icke anpassade lokaler för detta.
Foto och textilhuset har förändrat sin utbildning och önskar därför en ombyggnad som skulle ge en
större samlingslokal.
De studerande har behov av uppehållsrum, elevkök samt tvättstuga.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning.
Region Gotland genomför en utredning av sin framtida måltidsorganisation varför förvaltningen
vill avvakta en eventuell ombyggnad av kök/matsal/elevkök/tvätt etc.

7.1.1.
Refererande till:

Elevhemmet Nygårds



Förstudierapport, TKF, arbetsnummer 1616-10413 daterad 2017-11-21. (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 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
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt en förnyad utredning på konsekvenserna av
om elevhemmet avvecklas utan att ersättas. Inga åtgärder planeras förrän det tagits förnyade beslut.
7.2. 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 2020.
GFH hade tidigare behov av ytterligare lokaler i Fårösund i form av studentbostäder. Förhandling
har startats om att renovera en före detta kasern i utbyte mot ett förlängt hyreskontrakt.
8. Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen på Gotland omfattar grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, regionalt
yrkesvux och lärlingsvux, SFI (svenska för invandrare), YH (yrkeshögskoleutbildningar), studie- och
yrkesvägledning samt Lärcentrum (tentamensservice, pedagogiskt stöd och skolbibliotek). Totalt ca
70 medarbetare och 1900 elever samt de medborgare som nyttjar tentamensservice, studietek samt
studie och yrkesvägledningen över året.
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Elevantalet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i lektionssal förväntas öka. En del
av undervisningen genomförs på distans men den förändrade elevgruppen kräver mer lärarledd
undervisning. En stor del av eleverna har annat modersmål än svenska.
För SFI beräknas en minskning av antalet elever inom etableringsprogrammet. Detta uppvägs av en
stor anhörig-, kärleks- samt arbetskraftsinvandring. Ett ökat antal elever på SFI med kortare
utbildningsbakgrund innebär ett ökat behov av mer genomgripande insatser.
Regionalt yrkesvux och lärlingsvux förväntas få fortsatta statliga satsningar. Yrkesutbildningar inom
vuxenutbildning kommer att öka. 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 och Länsstyrelsen) 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 och
Vuxkomp.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag innebär att de inte längre erbjuder
arbetsmarknadsutbildningar i samma omfattning som tidigare och de har även direktiv om att
anvisa till reguljär utbildning i högre utsträckning vilket kommer innebära en ökning av antalet
elever.
Den förväntade konjunkturnedgången kommer troligen innebära en ökning av antalet elever.
Ett av förslagen inom Komvuxutredningen är att Särvux kommer att bli en del av
vuxenutbildningen som ”Särskild utbildning” 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 bedrivas – förmodligen kommer det bli en
kombination av Campus Gotland och Vuxenutbildningens lokaler.
Vuxenutbildningen är även en del av Teknikcollege med 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.
Antalet platser på yrkeshögskoleutbildningar har ökat och förväntas öka även framåt.
En satsning på valideringsinsatser är under uppbyggnad vilket kommer innebära behov av fler
funktioner och personal inom Vuxenutbildningen.

Behov och investeringar
Vuxenutbildningen finns på Broväg, Lundbygatan, Solrosen (vid Wisbygymnasiet) Gesällgatan och
Norra Hansegatan.
Vuxenutbildningen på Norra Hansegatan finns i lokaler som inte är optimala för dagens
verksamhet. 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. Samtidigt planeras en effektivitets- och tillgänglighetsöversyn för att
bättre utnyttja ytorna.

6 (9)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Investeringsplan Lokaler
2021 – 2025

Vuxenutbildningen behöver idag 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. Platser för distansstudier.
För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar vuxenutbildningen behov av ytterligare
cirka 5 klassrum, 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. Idag bromsas uppstart och utveckling av yrkes- och
lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. För att kartlägga
behovet pågår ett arbete gemensamt med Wisbygymnasiet för att analysera beläggningen av salar
och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete med
Wisbygymnasiet. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är
beroende av samma arbetstider eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna
använda samma lokaler under olika tider. 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.
Det bör tas hänsyn till att lokalerna på Gesällgatan 7 består av en huvudbyggnad som ägs av Region
Gotland och en paviljong som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland
annat i temperaturreglering och ljudmiljön.
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.
Då evakueringslokaler behöver skapas för renoveringen och ombyggnaden av Södervärnskolan och
senare för Alléskolan och önskan är att därefter använda samma lokaler för Vux så planeras
renoveringen av Vux lokaler till 2022-2023.
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.

Lotsen,
mottagningsenhet för
nyanlända

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Vuxenutbildningen
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9. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten
Från 1 januari 2020 bildade tidigare Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenhet en gemensam
enhet som ansvarar för:













Studie och yrkesvägledning
Ungdomskraft, det kommunala aktivitetsansvaret
Praktik och anställningar (arbetsmarknadspolitiska insatser)
Förmedling av regionens feriearbeten
Mottagande av anvisad flykting,
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Att erbjuda 100 tim. samhällsorientering,
Bostadskoordinering tillsammans med andra förvaltningar
Samordning samhällslotsar
Medborgarplatsen
Aktiviteter för inkludering i samhället.

Totalt 50 medarbetare och ca 100 anställda via BEA-avtal, (BEredskapsAvtal) varav ett 20-tal vistas
på enheten samtidigt.
Verksamheten är relativt stabil och har inte behov av ytterligare lokaler. Lokalerna behöver
anpassas till en förhöjd säkerhetsrisk. (insynsskydd för fönster, etc.). Behov av överfallslarm på
medborgarplatsen. Enhetens behov av lokaler kan komma att förändras utifrån ett eventuellt
förändrat uppdrag med anledning av Arbetsförmedlingens reformering.
10. Ungdomsenheten
Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som högstadieskolorna.

Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma byggnad som
Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall. Köket behövs byggas om och
väggar i anslutning till kök och hall målas om, även belysning behöver ses över. Kostnad 200 tkr.
Inga övriga åtgärder planerade.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan Ungdomsgård ligger i
Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planeras.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler och inga övriga åtgärder planeras.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på
övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Belysning och
trygghetsskapande åtgärder behövs i närheten av lokalen. Kostnad cirka 50 tkr.
Klintehamn (KUFF), samverkar 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 planeras.
Visby, Gråbo (PUMA), 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.
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Visby, Solberga (Citygården), samverkar 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, Korpen, (Fenix ungkulturhus) 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 är 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 2021.
Behövs även ses över brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka 300 tkr
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Investeringsäskanden
2021-2025
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

2021

2022

2023

2024

2025

Total

Pott
IT-kringutrustning

Klassrum, nät,
licenser
1

300

300

300

300

300

1 500

1

100

100

100

100

100

500

1

100

100

100

100

100

500

1

70
50

70
50

70
50

70
50

70
50

350
250

1

50

50

50

50

50

150

1
1

450
300

600
300

600
300

600
300

600
300

1 650
900

1

100

100

100

100

100

300

1
1

100
50

0
50

50

50

50

100
250

50

50

50

50

50

250

1 420

1 470

1 470

1 470

1 470

6 700

Investeringar
Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning
Mac Book Air/PC lärare folkhögskola

Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Ipad till SPRINT

Datorer/lärplattor studerande folkhögskola

Utbyte MAcBook Air/PC lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI
Utbyggnad nya nätverk
Nytt administrativt system
Ungdomsgårdar, datorer/lärplattor
Arbetsmarknadsenheten/integrationsenheten
Totalt investeringar

MacBook alt
PC
Mac Book alt
PC
Datorer för
utlåning till
elever
Inköp 2015
Datorer för
utlåning till
elever
300 st inköpta
2018, utbyte
efterhand ca
100/år/ utköp
elevdatorer
100 st/år
Ny standard
för nätverk,
Integrationer,J
AMF

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/534
12 augusti 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av budget från BUN till GVN avseende
lokalkostnader 2021
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) hemställer hos regionstyrelsen om att
överföra 400 000 kronor från nämndens lokalbudget till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) för ungdomsgårdarnas del av lokalkostnaden i
Gråboskolan samt Fårösundskolan.

Sammanfattning

I samband med ungdomsverksamhetens utflyttning av ungdomsgården från
kustateljén i Fårösund och inflyttning i Fårösundskolan, samt en genomförd
omfördelning av lokalkostnader i Gråboskolan, mellan skolan och ungdomsgården
Puma, föreslår förvaltningen att BUN överför 400 000 kronor av budgeten för
lokaler till GVN. Det belopp som överförs till GVN kommer att belasta
hyreskostnaden för ungdomsverksamheten - ungdomsgårdarna. För BUN innebär
detta att lokalkostnaden för verksamheten grundskola minskas med samma belopp
det vill säga 400 000 kronor. Konsekvensen av föreslagen överföring blir för de
bägge nämnderna ett så kallat nollsummespel1
Ärendebeskrivning

Bakomliggande orsak till förvaltningens förslag om överföringen av budgetmedel är
att få en mer korrekt bokföring det vill säga att rätt verksamhet belastas för de
kostnader som de generar. En annan mer komplex orsak är att den lokalbudget som
ungdomsverksamheten tidigare har haft för sin verksamhet i kustateljén i Fårösund,
ska överflyttas till Folkhögskolan som idag är den enhet som har hela kostnaden för
hyran utav kustateljén. Grunden för detta bygger på att tidigare kultur- och
fritidsnämnden (KFN) år 2018 fick ett budgetanslag på 500 000 kronor2 för en ökad
1
2

Bildlig betydelse: Där den ena sidans vinst är lika stor som den andra sidans förlust
Enligt beslut i regionstyrelsen 2017-10-26 samt regionstyrelsen 2017-11-23
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Tjänsteskrivelse
BUN 2020/534

hyra för Kustateljén, där tilläggsanslaget till KFN fördelades ut på bland annat
biblioteket och ungdomsverksamheten3 i Fårösund. I och med att
ungdomsverksamheten överför lokalbudget till Folkhögskolan för kustateljén,
520 000 kronor, medför det i praktiken att ungdomsverksamheten inte har
budgetmedel att betala hyra för lokalerna i Fårösundskolan och Gråboskolan.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att nämnden hos regionstyrelsen hemställer om en
överföring av lokalbudget på 400 000 kronor till GVN avseende
ungdomsverksamhetens del i Gråboskolan (Puma) 300 000 kronor samt i
Fårösundskolan 100 000 kronor.

Barn- och elevperspektiv – beaktats
Jämställdhetsperspektiv – beaktats
Landsbygdsperspektiv – beaktas
Ekonomisk konsekvensanalys - beaktas

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till

3

Vid tidpunkten för fördelningen tillhörde ungdomsverksamheten KFN
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Ärende GVN 2020/6
22 september 2020

Peter Lerman
Rektor

Konsekvensbeskrivning
Konsekvenser för de elever på Wisbygymnasiet som har svårt att nå målen i skolan,
vid en neddragning av budgeten år 2021 med 1%, motsvarande 1 086 kkr.
Inledning

Ambitionen att närma sig de nationella kostnaderna för den kommunala
gymnasieskolan innebär att de gotländska ungdomarna riskerar att inte kunna ges
likvärdiga förutsättningar som elever på skolor i jämförbara kommuner i landet.
Detta eftersom:


kostnaden per elev successivt har minskats sedan 2016 och idag ligger
signifikant under motsvarande kostnad i kommungruppen1



möjligheten till samverkan med andra kommuner t.ex. i form av
gymnasieförbund saknas



kostnaden för lokaler är nära dubbelt så hög jämfört med motsvarande
verksamheter i liknande kommuner

Konsekvenser

Efter flera år med underskott har Wisbygymnasiet sedan 2017 en ekonomi i balans.
Såväl effektivitet som produktivitet har ökat utan att någon negativ påverkan på
undervisningens kvalitet har uppstått. Ytterligare neddragningar kommer dock
innebära en reducering av den pedagogiska personalvolymen och motsvarande
ökning av undervisningsuttaget, vilket för eleverna riskerar få följande konsekvenser:
1. Ökad ohälsa
2. Minskad genomströmning
3. Försämrade resultat
Wisbygymnasiet har över tid fått allt svårare att uppfylla det nationella reglementet
kring extra anpassningar och särskilt stöd. Antalet överlämningar från grundskolan
har under de senaste åren ökat kraftigt och omfattar idag 46% av eleverna till åk 1
(222 st). Fler elever än någonsin har behov av kompensatorisk undervisning, detta
bland annat till följd av vårens distansstudier och förhöjda sjuktal. Kopplingen
mellan studieresultat och hälsa är väldokumenterad. En ökad psykisk ohälsa hos
ungdomar som ej slutför sina studier kan komma att bidra till en ökad utslagning.
Med ytterligare besparingar inom den kommunala gymnasieskolan riskerar
ohälsotalen att öka och färre elever kan antas få en yrkesexamen eller bli behöriga för
vidare studier. Lägre meritvärde innebär en konkurrensnackdel för gotländska
ungdomar vid ansökan till utbildningar på högskolor och universitet.
En gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Ett arbete behöver
inledas kring framtidens gymnasieskola på Gotland.
1

Bilagan till missiv GVN 2020/214
1 (1)

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

PLAN

Strategisk plan
och budget 20212023
Socialförvaltningen
Fastställd av socialnämnden
Framtagen av socialförvaltningen
Datum 2020-09-16
Gäller 2021-2023
Ärendenr SON 2020/6
Version 2.0

Strategisk plan och budget 2021-2023

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

Socialförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

Innehåll
1.

Verksamhet och resurser för 2021-2023 .............................................................4
1.1.

Balans mellan uppdrag och resurser .....................................................................................4

1.2.

Fokusområden – Strategiskt viktiga frågor.............................................................................6

1.2.1.

Psykisk hälsa ..............................................................................................................6

1.2.2.

Våld i nära relation ......................................................................................................7

1.2.3.

Den digitala utvecklingen .............................................................................................7

1.2.4.

Översyn socialtjänstlagen ............................................................................................8

1.2.5.

Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård ....................................................9

1.2.6.

Utveckling av nära vård inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen ...9

1.2.7.

Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning .............................................................................9

1.2.8.

Finansiering LSS-verksamheten ..................................................................................10

1.2.9.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder .............................................................10

1.2.10.

Barn- och ungdomsvård .............................................................................................11

1.2.11.

Första linjen utvärdering ............................................................................................12

1.2.12.

Beroendevård ...........................................................................................................12

1.2.13.

Sociala bostäder ........................................................................................................13

1.2.14.

Behov av boenden .....................................................................................................13

Medarbetare ................................................................................................................................14

2.

1.2.15.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling ..........................................................14

1.2.16.

Frisknärvaro och sjukfrånvaro ....................................................................................15

1.2.17.

Utveckling chefer.......................................................................................................15

1.2.18.

Förändrade arbetssätt................................................................................................16

1.2.19.

Stabil bemanning - minska beroendet av tillfällig personal ............................................16

Driftbudget 2021-2023 ......................................................................................16
2.1.

3.

2.1.1.

Ekonomiska förutsättningar äldreomsorg och personer med psykisk funktionsnedsättning
17

2.1.2.

Ekonomiska förutsättningar LSS-verksamhet ...............................................................17

2.1.3.

Ekonomiska förutsättningar individ- och familjeomsorgen .............................................17

2.1.4.

Ekonomiska förutsättningar flyktingmottagning............................................................18

2.2.

Taxor och avgifter, interna och externa ...............................................................................18

2.3.

Kompensation för externa avtal ..........................................................................................18

2.4.

Statsbidrag .......................................................................................................................18

2.5.

Löneprioriteringar 2021 ......................................................................................................18

2.6.

En procents besparing .......................................................................................................19

2.7.

Effekter av pandemin .........................................................................................................20

Investeringsäskande 2021-2025 med motiveringar ..........................................21
3.1.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Övergripande ekonomiska förutsättningar ...........................................................................16

Byggnadsinvesteringar .......................................................................................................21

3.1.1.

Korttidsenhet äldreomsorg .........................................................................................21

3.1.2.

Fler äldreboenden .....................................................................................................21

3.1.3.

Bostad med särskild service LSS .................................................................................23

3.1.4.

Bostad med särskild service SoL .................................................................................23

3.2.

IT-investeringar: Välfärdsteknik, e-tjänster och systemutveckling ..........................................23

3.2.1.
WiFi i alla äldreboenden, bostäder för personer med funktionsnedsättning och på
mötesplatser för seniorer (2020-2024) .......................................................................................24
3.2.2.

E-tjänster och automatisering .....................................................................................24

3.2.3.

Brukare ska erbjudas digitala lösningar och välfärdsteknologi .......................................24

2 (32)

Socialförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

3.2.4.

Digital tillsyn på särskilda boenden .............................................................................25

3.2.5.

Taligenkänning ..........................................................................................................25

3.2.6.

Digital underskrift ......................................................................................................25

3.2.7.

E-arkiv ......................................................................................................................25

3.2.8.

Verksamhetssystemet Lifecare (individ- och familjeomsorgen) ......................................25

3.2.9.

Verksamhetssystemet Treserva (SoL och LSS) .............................................................26

3.2.10.

Mobila enheter till medarbetare ..................................................................................26

3.2.11.

Planeringsverktyg ......................................................................................................26

3.2.12.

Övrig välfärdsteknik verksamheter ..............................................................................27

3.2.13.

Sammanställning investeringsbehov IT-utveckling........................................................27

3.3.

4.

Verksamhetsanpassning och utrustning ...............................................................................27

Uppdrag att sänka sjuktalet ...............................................................................27
Bilaga 1 Våld i nära relation ...........................................................................................................28
Bilaga 2 Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) – behov av
ytterligare medel ..........................................................................................................................29

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Bilaga 3 Kompensation för externa avtal ........................................................................................32

3 (32)

Socialförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

1. Verksamhet och resurser för 2021-2023
I mars beslutade socialnämnden om strategisk plan och budget för 2021-2023 som skulle
gått till central budgetberedning i maj. Med anledning av pågående pandemi flyttades
budgetberedningen till hösten varför strategisk plan och budget har justerats och nu tas
upp igen. Justeringarna som skett avser främst två områden, dels redovisning av uppdrag
med 1 procents besparing, dels förändringar vad gäller investeringar i särskilda boenden
samt gruppbostad. I övrigt är det endast smärre justeringar som främst rör pandemin.
1.1.

Balans mellan uppdrag och resurser

Pandemin påverkar socialförvaltningens samtliga verksamheter i nuläget och troligen även
de närmaste åren. Socialförvaltningen tillhör de funktioner i samhället som får ta ansvar
utifrån de konsekvenserna pandemin orsakar. Primärt handlar det om att skydda
riskgrupper kopplat till socialförvaltningen. Det kan handla om barn som far illa, risk för
ökat våld i hemmet, familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och
kanske en växande psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre. Om besöksförbudet
tas bort på särskilt boende för äldre kan det behövas ökad bemanning. Denna ökning
bedöms sedan behövas fram till vaccinering sker och även i viss mån där efter. I samband
med pandemin så har behovet av en egen hygiensjuksköterska i socialförvaltningen blivit
tydligt.
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, samt påverkan av pandemin, gör att
det är svårt att bedöma omfattningen och riktning 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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

I och med att det blir fler äldre personer ökar behoven av insatser från socialförvaltningen.
Ökningen finansieras med tillskott från en resursfördelningsmodell. Med nya platser inom
särskilt boende och fler hemtjänstinsatser blir utmaningen att klara både
kompetensförsörjningen och ekonomin. Samtidigt kan nuvarande pandemi påverka
människors beteenden och inställning till äldreomsorgen vilket kan påverka behovet.
Det är stora underskott för LSS-verksamheten trots att socialförvaltningen har mycket låga
kostnader nationellt sett samt bra kvalitet. Volymerna har ökat de senaste åren och då det
rör sig om en rättighetslagstiftning är det svårt att påverka kostnaderna. Socialförvaltningen
behöver tillskott för att klara finansieringen.
Barn- och ungdomsvården har stora utmaningar med stort inflöde av ärenden, högt
kostnadsläge och stort underskott mot budget. Samtidigt pågår flera insatser för att minska
placeringarna varav många insatser sker i samarbete med hälso- och sjukvården samt
skolan. Det är hög förekomst av psykisk ohälsa på Gotland och förhållandevis många barn
och unga har kontakt med socialtjänsten och/eller barn- och ungdomspsykiatrin.
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Behovet av försörjningsstöd ökar både på Gotland och nationellt. Den främsta orsaken är
att statliga myndigheter ändrat förhållningssätt och minskat ersättning samt insatser till
behövande vilket gör att kommunerna istället får tillgodose behoven. Pandemin bedöms
också öka behovet av försörjningsstöd.
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar. Många av
anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Förvaltningen skulle behöva utöka
verksamheten för att bättre kunna möta upp de behov som ökar kring våld i nära
relationer.
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.
De höga sjuktalen inom förvaltningen måste sänkas och därför är aktiviteterna för att öka
frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar mycket viktigt. Att
på olika sätt stärka den psykiska hälsan kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron,
ett exempel är ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga chefsområden som ger
förutsättningar för ett nära ledarskap.
Förvaltningen har tillsammans med Kommunal tagit fram en tidplan för införandet av
heltid som norm och från januari 2021 har förvaltningen heltid som norm.
Resultat 2019

Socialförvaltningen arbete med aktiviteter utifrån verksamhetsplanen bidrog till att uppfylla
regionens mål 2019 avseende perspektivet samhälle. Målen inom perspektivet verksamhet
uppfylls för målområdena kvalitet och ekonomi (det var ett överskott på 5,2 mnkr). Vad
gäller målområdet medarbetare uppfylls samtliga mål förutom målet Arbetsmiljön ger
förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa då sjuktalen fortfarande är höga.
Prognos 2020

För helåret 2020 prognostiserades ett underskott på 25 mnkr i aprilrapporten men med
hänsyn till rådande läge med pandemi är detta resultat osäkert.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

En procents besparing

En procents besparing innebär att socialförvaltningen ska minska kostnaderna med 14
mnkr. Med tanke på förvaltningens ekonomiska läge med stora underskott inom både LSSverksamheten och individ- och familjeomsorgen pågår redan aktiviteter som syftar att nå en
ekonomi i balans. Något som kommer att ge minskade kostnader är arbetet med strategisk
bemanning. Dessutom pågår konkurrensutsättning av två äldreboenden men effekten av
detta beräknas komma först 2022 och framåt. Ytterligare kostnadsminskningar är svåra att
genomföra då verksamheten till absolut största del är lagstadgad. Den del som avser icke
lagstadgad verksamhet är av förebyggande karaktär med insatser som leder till minskade
kostnader. Att göra en besparing på dessa innebär ökade kostnader framåt.
Ökade investeringar i särskilt boende samt gruppbostad LSS

Socialförvaltningen behöver investeringsmedel för att tillgodose behovet av särskilt boende
för äldre och gruppbostäder enligt LSS. För närvarande pågår projektering för ett nytt
korttidsboende på Korpen, investeringsmedel är beslutat med totalt 71,3 mnkr vara 61,3
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mnkr 2021. Med hänsyn till avbrutna hyresupphandlingar av särskilt boende med 60 platser
samt gruppbostad med sex platser behövs investeringsmedel redan 2021 för att kunna
bygga i egen regi. Hyresupphandlingarna avbröts i båda fallen på grund av för högt
kostnadsläge.

1.2.

Fokusområden – Strategiskt viktiga frågor

Socialförvaltningen har tillsammans med socialnämnden tagit fram ett antal strategiskt
viktiga frågor för perioden 2021-2023. Det avser bland annat kompetensförsörjning,
försörjningsstöd, finansiering av LSS-verksamheten och våld i nära relation.















Psykisk hälsa
Våld i nära relation
Digital utveckling
Översyn socialtjänstlagen
Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård
God och nära vård
Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning
Finansiering av LSS-verksamheten
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder
Barn- och ungdomsvården
Första linjen utvärdering
Beroendevård
Sociala bostäder
Behov av boenden

Medarbetare
 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 Frisknärvaro och sjukfrånvaro
 Utveckling chefer
 Förändrade arbetssätt
 Stabil bemanning - minska beroendet av tillfällig personal
Dessa strategiskt viktiga frågor kommenteras under respektive avsnitt nedan. I planen
beskrivs också planeringsförutsättningar per verksamhet, resurser samt investeringsbehov.
1.2.1.

Psykisk hälsa

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Utmaning: Den psykiska ohälsan ökar.
Aktivitet: Utbildning av medarbetare, stöd till chefer och arbete med första linjen.
Den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland barn och unga, men även bland den
yrkesverksamma befolkningen. Personer 85 år och äldre lever i större utsträckning
ensamma och har i mindre utsträckning en nära vän, jämfört med hela befolkningen.
Ofrivillig ensamhet kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa.
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Den statliga överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa 2020 är en
fortsättning på det långsiktiga arbete och finansieras för närvarande med statsbidrag.
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 2020 är psykisk hälsa ett prioriterat område för socialförvaltningen
där det finns flera aktiviteter:





Mäta effekten av införandet av första linjen.
Medarbetare har genomgått utbildning ”första hjälpen för psykisk hälsa” .
Utveckla ett kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen.
Enhetschefer har information om stöd som kan ges vid psykisk ohälsa.
1.2.2.

Våld i nära relation

Utmaning: Ökad psykisk ohälsa.
Aktivitet: Samla kompetens och arbete i en enhet med tydlig struktur. Säkra
samordningsfunktion och finansiering.
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar. Många av
anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Förvaltningen behöver förutsättningar för
att kunna möta upp de behov som ökar kring våld i nära relationer.
Den breda organisation kring våld i nära relation som socialförvaltningen har idag innebära
svårigheter att uppfylla de krav som råder inom området. Utifrån detta har
socialförvaltningen gjort en översyn av arbetet som bedrivs i förvaltningen kring våld i nära
relation. Från beslut till insatser. Översynen visar att det skulle vara fördelaktigt att samla
kompetenser och arbetet i en enhet med en tydlig struktur för ledning och styrning.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Den statliga Kvinnofridssatsning 2018-2020 finansieras en deltidstjänst med uppdrag att
skapa strukturer som optimerar nuvarande resurser så att effekterna av en specialistenhet
främjas. Risk föreligger att upparbetade strukturer inte kan upprätthållas när
stimulansmedel inte längre finns att tillgå. Att inte prioritera en samlad organisation för
våld i nära relation skulle i det fallet innebära att socialförvaltningen inte ges förutsättningar
att uppfylla ställda krav eller täcka ovan beskrivna behov.
Utifrån rådande omständigheter med ursprung i perspektiven organisation och ekonomi så
ser förvaltningen att vissa förutsättningarna behöver säkras under kommande år. Detta för
att lyckas att fortsätta bedriva och utveckla arbetet vidare utifrån planerad inriktning. Det
kräver att förvaltningen får möjlighet att säkra en samordnarfunktion samt resurser för
täcka ökade behov av insatser inom området. För att kunna ta ett större grepp och möta
ett påtagligt behov, exempelvis inom barn- och ungdomsvården, anser
förvaltningen att det behövs ytterligare två tjänster och ett tillskott på totalt 2,6
mnkr. Se vidare bilaga 1.
Målområde Social hållbarhet: målet befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
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1.2.3.

Den digitala utvecklingen

Utmaning: Utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet för att möta
förändrade behov.
Aktivitet: Förändrade arbetssätt genom digitalisering, utifrån digitaliseringsplan.
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. Förvaltningen har tagit
fram en digitaliseringsplan 2020-2022 där identifierade digitaliseringsaktiviteter finns
framtagna och prioriterade.
Det är hög tid att öka takten avseende införande av välfärdsteknik då ny teknik har
potential att öka både kvalitet och effektivitet.
Ett projekt finansierat av ESF (Europeiska socialfonden) pågår 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.
Målområde Kvalitet: mål Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt
att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen; mål Alla som nyttjar Region
Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta; mål. Hög kvalitet
och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
1.2.4.

Översyn socialtjänstlagen

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förändrad
lagstiftning.
Aktivitet: Följa processen och kunna påverka genom SKR samt eventuellt
remissförfarande.
Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av
regeringen. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas i början av hösten 2020.
I det nya uppdraget ingår bland annat att se över om socialtjänstlagens barnrättsperspektiv
behöver förtydligas. Direktiven som ska utredas är omfattande, varje område är omfattande
med en mängd komplexa frågor och ställningstagande. En vägledning som kan utgöra stöd
vid tolkningen av barnkonventionen kommer tas fram. Utredaren Margareta Winberg får
dessutom i uppdrag att analysera och över socialnämndens möjlighet att delegera
beslutanderätt i ärende som rör lagen med särskilda bestämmelser och vård av unga (LVU)
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och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I det utökade utredningsuppdraget
ingår även att ta ställning till om det behövs en särskild äldrelag.
Målområde Social hållbarhet: målet befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
1.2.5.

Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård

Utmaning: Ökad volym och utveckling av flödena mellan olika verksamheter.
Aktivitet: Tillskapa bra flöden mellan slutenvård på sjukhuset, hemtjänsten,
hemsjukvården/primärvården, korttidsenheten och särskilt boende.
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 process för brukaren att komma hem i ordinärt
boende efter vistelse i slutenvården, där hemtjänsten och hemsjukvården är viktiga. Även
flödet mot korttidsenhet är av stor vikt. Om det finns ett bra flöde mellan slutenvård på
sjukhuset, hemtjänsten, hemsjukvården/primärvården, korttidsenheten och särskilt boende
då löper det som det ska. Det är viktigt att verksamheterna alltid arbeta för att människor
är trygga i sina hem och kan få insatser där från hemtjänst, hemsjukvård och primärvård.
Alltså en god och nära vård och omsorg. Förvaltningens bostadsförsörjningsplan blir
oerhört viktigt och att de boenden som planeras verkligen byggs och sätts igång.
Målområdet Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

1.2.6.
Utveckling av nära vård inom socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Utmaning: Utveckling av den primära vården mellan socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Aktivitet: Fortsätta att utveckla processer och arbetssätt mellan socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som tillexempel integrerad beroendevård och första
linjenmottagningen.
Detta är kopplat till punkten ovan om Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård
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 inom primärvården mellan kommunal hemsjukvård och vårdcentralernas
primärvårdsuppdrag blir viktig att följa. Hur mycket ökning av resurser som krävs är
omöjlig att uppskatta i dagsläget.
Målområdet Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
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1.2.7.

Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förändrad
lagstiftning.
Aktivitet: Följa processen och kunna påverka genom SKR samt eventuellt
remissförfarande.
Ett år har gått sedan utredningen av LSS lagstiftningen presenterades för regeringen. 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. I övrigt har ingen mer information eller direktiv har kommit till kommunerna,
vilket gör att osäkerheten kring området kvarstår. 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 mnkr 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.
Målområde Social hållbarhet: målet befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
1.2.8.

Finansiering LSS-verksamheten

Utmaning: Underskott i LSS-verksamheten trots mycket låga kostnader nationellt sett.
Aktivitet: Säkra LSS-verksamheten finansiering framåt.
Behovet av LSS-insatser, så som daglig verksamhet, personlig assistans och bostad med
särskild service, har stadigt ökat över tid. Senaste året ser vi en förändring. Ökningen är inte
lika markant som tidigare och vissa insatser till och med minskar. Dock så har
Socialförvaltningen ett stort underskott mot budget för verksamheten och de senaste årens
budgettillskott täcker inte kostnaderna. Samtidigt bedrivs LSS-insatserna med mycket låga
kostnader jämfört med andra kommuner, sett till både kronor per invånare och kostnad per
brukare. Socialnämnden anser att verksamheten är underfinansierad och behöver medel för
att finansiera LSS-verksamheten. Se vidare avsnitt 2.1.2 samt bilaga 2.
Målområde Ekonomi: Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

1.2.9.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Utmaning: Ökat behov av försörjningsstöd i och med ökad befolkning och för att statliga
organisationer minskar stödet till den enskilde.
Aktivitet: En gemensam plan behöver tas fram för regionens samlade
arbetsmarknadsåtgärder. Införa automatiserad ärendehantering för att frigöra tid till
enskilda personer med stora behov.
En ökad befolkning, ger med automatik ett större antal hushåll som blir beroende av
försörjningsstöd. I en framtida lågkonjunktur riskeras en ökning av personer i behov
försörjningsstöd. Det är också en ökning av inflyttade familjer med fyra barn eller fler
vilket innebär stora summor som betalas ut till varje hushåll månadsvis.
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Arbetsförmedlingens neddragningar har i stor utsträckning gått ut över de grupper som är
beroende av försörjningsstöd. Tydligast märks det bland ungdomar 18-25 år som inte
längre har möjlighet att få hjälp via Ungkomp. Det finns idag begränsade möjligheter att
erbjuda sysselsättningsinsatser/arbetsmarknadsåtgärder vilket medför att det är stor risk
för inlåsning i behov av försörjningsstöd. Det finns behov av strategiskt plan för Region
Gotlands arbetsmarknadsåtgärder.
Försäkringskassan restriktivare hållning, främst när det gäller sjukpenning och aktivitetsoch sjukersättning, drabbar individen och socialtjänsten hårt. Dessa personer bli ofta
beroende av försörjningsstöd i stället, då de ofta, av Arbetsförmedlingen, bedöms inte ha
någon arbetsförmåga. Det är en grupp av yngre personer som drabbas av detta. Risken
finns att denna målgrupp blir beroende av försörjningsstöd under mycket lång tid, i värsta
fall till man nått ålder för ålderspension.
Digitalisering är ett medel för att kunna arbeta effektivare med åtgärder för de personer
som saknar sysselsättning och egen försörjning. I framtiden när robot kan sköta
beräkningarna så kan personal ägna sin tid åt att mer intensivt arbeta med åtgärder som
individen blir självförsörjande.
Målområde Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
1.2.10.

Barn- och ungdomsvård

Utmaning: Ökat antal orosanmälningar och därmed utredningar. Högt kostnadsläge
nationellt. Brist på personal ger behov av hyrsocionomer.
Aktivitet: Fortsätta med aktiviteter, som till exempel Första linjen, arbetsmetoden Signs of
saftey och familjerådslag, i syfte att minska antalet placeringar.
Verksamheten har mycket höga kostnader i ett nationellt perspektiv och kostnaderna måste
sänkas. Det pågår flera aktiviteter i syfte att minska kostnaderna genom att minska antalet
placeringar, till exempel arbetsmetoden Signs of saftey och familjerådslag. Flera aktiviteter
genomförs i samverkan med andra förvaltningar så som bland annat Första
linjenmottagningen och socialpsykiatriskt team som är samarbeten med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Det är en ökning av antalet orosanmälningar vilket leder till ökat antal utredningar, en
ökning med 39 procent mellan 2018 och 2019. Ändå har inte antalet placeringar ökat under
2019 då ett antal aktiviteter pågår i syfte att minska antalet placeringar. Bedömningen
framåt är att ökningen av orosanmälningar fortsätter. Aktiviteterna är metoder och insatser
som kan användas för att förhindra placeringar så långt som möjligt.
Det finns behov av att se över vilka förebyggande åtgärder som finns inom regionen. Detta
för att få en samlad bild av vilka insatser som finns och som är verksamma. Utifrån en
sådan översyn skulle också eventuella omprioritering kunna göras inom regionen alternativt
satsningar. De förebyggande insatserna behöver vara effektiva för att antal aktualisering
och utredningar ska minska framöver.
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Det är ett ansträngt läge i personalgruppen varför hyrsocionomer är nödvändigt under
2020. Framåt är bedömningen att rekryteringsläget vad gäller socionomer ser något bättre
ut och att hyrpersonal på sikt ska avvecklas.
På grund av det ökat antal aktualisering och utredningar och personal saknas på
tjänsterna är både arbetsmiljön och rättssäkerheten påverkad i mycket stor
uträckning. Handläggningstiden har ökat och för närvarande överskrids lagstadgad tid.
Verksamheten står inför en omorganisation för att förbättra processer, rutiner och kunna
handlägga inom lagstadgad tid.
Målområde Social Hållbarhet: Mål Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande samt mål Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Målområde Ekonomi: mål Region
Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
1.2.11.

Första linjen utvärdering

Utmaning: Ny verksamhet - fortsatt utveckling. Finansiering då statsbidrag upphör.
Aktivitet: Uppföljning av verksamheten och sedan ta ställning till om och hur
verksamheten ska fortsätta och i så fall finansieras.
Första Linjenmottagning öppnade 2019 och är ett samarbete mellan barn- och
familjeenheten och barnpsykiatrin. Under 2019 och 2020 finansieras mottagningen till stor
del av statliga stimulansmedel. Under 2020 ska verksamheten utvärderas och förslag till
finansiering tas fram.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Målområde Social hållbarhet: Mål Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande samt mål Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
1.2.12.

Beroendevård

Utmaning: Förbättra vård för vuxna missbrukare
Aktivitet: Översyn av boendeform samt lokaler i integrerad beroendevård
Den integrerade beroendevården som genomfördes 2019 har inneburit att kvalitet på
beroendevården har förbättrats markant för den enskilde. Det har även medfört en mer
kostnadseffektiv verksamhet. Det finns ytterligare åtgärder för att förbättra vården för
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denna målgrupp. Till exempel översyn av boendeformen som finns på Norra Hansegatan
och samt översyn av lokaler i den integrerade beroendevården. Detta skulle innebära initiala
kostnader för viss ombyggnation.
Det behöver tydliggöras hur arbetet med skolan ska se ut i avseende droginformation och
övrigt samarbete. Brukarmedverkan behöver utvecklas under de kommande åren.
Målområde Social hållbarhet: mål Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Målområde Kvalitet: mål Hög
kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång samt mål Alla som nyttjar
Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta.
1.2.13.

Sociala bostäder

Utmaning: Ordna bostäder till personer som inte kan få bostäder via vanliga
bostadsmarknaden.
Aktivitet: Utröna vilken verksamhet som har bostadssocialt ansvar inom Region Gotland
samt klargöra finansiering av uppdraget.
Bostadsbristen är stor i många kommuner och hårdast drabbas de hushåll som har svag
ekonomi, få kontakter och kort tid i bostadskön eller med någon typ av anmärkning.
Utvecklingen har pågått under en längre tid, och hotar att tränga undan socialtjänstens
primära målgrupper. Men utan fungerande vägar in på en ordinarie bostadsmarknad
riskerar även de så kallat strukturellt hemlösa att utveckla en social problematik. För att
möta behovet tar socialförvaltningen till sociala kontrakt och dyra akuta boendelösningar,
till exempel hotellrum, för att personen som blivit vräkta från sin bostad inte ska bli stå
utan tak över huvudet. Idag har vi en parallell social bostadssektor vid sidan om den
ordinarie.
Det är också ett ökat behov av bostäder för personer som av olika anledningar blir av med
sin bostad och riskerar att bli hemlösa. I socialförvaltningens uppdrag ingår att
tillhandahålla bostäder med biståndsbeslut.
De senaste åren har behovet av sociala bostäder ökat och frågan är hur långt
socialförvaltningens ansvar sträcker sig. SKR har lyft frågan om det utökade ansvar som
hamnat på socialtjänsten med avseende på vem som ska ha ansvaret och finansiering. Om
förvaltningen ska ha detta uppdrag krävs finansiering av investeringar och/eller inhyrning
av bostäder.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Målområde Social hållbarhet: mål Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Målområde Ekonomi: mål Region
Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
1.2.14.

Behov av boenden

Utmaning: Tillgodose behov av lokaler, framför allt för särskilt boende för äldre.
Verksamheterna har anpassade lokaler.
Aktivitet: Aktiviteter i bostadsförsörjningsplanerna och planerna följs och justeras.
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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 58 platser där
socialförvaltningen har ramavtal öppnades första halvåret 2020. Om samtliga platser 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. En utbyggnad av ett befintligt
boende som regionen äger skulle ge 26 nya platser och här behövs investeringsmedel 20212022. Enligt senaste prognosen behövs ytterligare 60 platser till 2024. Efter att ha avbrutit
en hyresförhandling för ett nytt boende kan konstateras att kostnaden blir betydligt lägre
om regionen bygger i egen regi och att det då behövs investeringsmedel. Se vidare avsnitt 3.
Investeringsäskande 20201-2025.
Vad gäller LSS-verksamheten var ett nytt gruppboende med sex platser beställt till 2021.
Hyresförhandlingen avbröts också här med hänsyn till för högt kostnadsläge. Idag är det
brist på gruppbostad då det finns personer med icke verkställda beslut vilket gör att det
behövs investeringsmedel för en ny gruppbostad. En ny gruppbostad är en utökning av
verksamheten och kostnadsökningen kan bli cirka 6 mnkr per år som det inte finns
finansiering för.
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 det bli köer till både äldreboenden och gruppbostäder. Kostnaderna för
köp av externa platser ökar och socialförvaltningen kan få betala höga viten då personer
med beslut om insatsen inte kan erbjudas boende. När det inte finns tillräckligt med platser
på boenden kan andra kostnader så som hemtjänst förväntas öka.
Målområde Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Medarbetare
1.2.15.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Utmaning: Säkra kompetensförsörjningen då medarbetarna har relativt hög
genomsnittsålder, brist på flera yrkeskategorier samtidigt som behovet av medarbetare ökar
i och med ökat antal äldre brukare. Medarbetare som har rätt kompetens.
Aktivitet: Avsätta medel till ersättning för medarbetare som går specialistutbildningar. Ge
omvårdnadspersonal kompetensutveckling. Omställning av tjänster och ökat administrativt
stöd. Arbeta med insatser som traineeprogram, praktikplatser och utbildningsinsatser.
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.
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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
kvalificerat administrativt stöd. 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 bland annat traineeprogram, praktikplatser och utbildningsinsatser för anställda
medarbetare, kommer initialt att leda till ökade kostnader men kommer på sikt att minska
beroendet av hyrpersonal och säkra kvaliteten i utförandet av uppdraget.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete.
1.2.16.

Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Utmaning: Hög sjukfrånvaro.
Aktivitet: Öka frisknärvaron genom att ge tydliga uppdrag, stärka psykosociala
arbetsmiljön och skapa rimliga chefsområden. Ge chefer goda förutsättningar för ett nära
ledarskap.
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). Att på olika arbetsrelaterade sätt stärka den
psykiska hälsan kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron.
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.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
1.2.17.

Utveckling chefer

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Utmaning: Kompetensförsörjning chefer.
Aktivitet: Skapa karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare.
Även framgent kommer chefsförsörjningen vara en tydlig grundbult för det hållbara
ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön. Inom omvårdnadsområdets olika
kvalitetskrav framgår det att rätt formell kompetens i form av relevant högskoleutbildning
är en nödvändighet för att kunna leda verksamheten på ett kvalitetssäkert sätt. Samtidigt
innebär kravet att medarbetare får svårt att ta steget till ett ledarskap. Satsningar behöver
därför göras för att möjliggöra ledarskapet som en karriär- och utvecklingsväg för
medarbetare inom omvårdnadsområdet. Satsningarna kan innebära såväl ekonomiskt stöd
vid studier som möjligheten att kombinera arbete med studier.
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Målområde Medarbetare: mål Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur; Region
Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete; Region Gotland är
en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
1.2.18.

Förändrade arbetssätt

Utmaning: Anpassning till nya arbetssätt.
Aktivitet: Utforma tillitsbaserade arbetsmetoder, processer och kompetensbaserat
arbetsinnehåll samt möjliggöra digital utveckling.
För att rusta medarbetare och trygga förvaltningens kompetensförsörjning krävs ett
genomgripande arbete med att utforma arbetsinnehåll så att de kan ge insatser med hög
kvalitet till brukarna. Det innebär att tillitsbaserade arbetsmetoder och processer etableras
där arbetsinnehållet för dem som utför arbetsuppgifterna kan behöva omformas eller
nyskapas. De förändrade arbetssätten behöver vara dynamiska och kunna samverka med
den digitala utvecklingen inom förvaltningens samtliga områden.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur; Region
Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
1.2.19.

Stabil bemanning - minska beroendet av tillfällig personal

Utmaning: Trygga en stabil bemanning.
Aktivitet: Utforma en arbetsmiljö med hållbar arbetstid och förändrade arbetssätt.
En stabil verksamhet med kompetenta medarbetare möjliggör en god kvalitet på utfört
arbete med en ekonomi i balans och en god arbetsmiljö. Således behöver verksamheternas
bemanning vara så pass stabil i grunden att den endast i nödfall behöver kompletteras med
tillfällig personal. En stabil bemanning innebär också ökade förutsättningar för flexibla och
förändrade arbetssätt. Kompetenta medarbetare kan ges ett större arbetsfält med bibehållen
kvalitet. För att nå stabil bemanning krävs fortsatt arbete med hållbar arbetstid och
förändrade arbetssätt. En högre kontinuitet kan också ge lägre sjuktal.
Förvaltningen har tillsammans med Kommunal tagit fram en tidplan för införandet av
heltid som norm som sträcker sig till och med 31 december 2020. Från och med januari
2021 har förvaltningen heltid som norm. Berörda verksamheter är hemtjänsten, särskilda
boenden och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete.
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2. Driftbudget 2021-2023
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 börjat ge effekt. Trots detta är bedömning att det
finns en obalans mellan uppdrag och resurser som förvaltningen inte kan åtgärda.
Socialförvaltningen behöver 23 mnkr för att finansiera LSS-verksamheten. LSSverksamheten är en rättighetslagstiftning med tio insatser som inte går att ta bort eller
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förändra. Förvaltningen har mycket svårt att lösa kompetensförsörjningen framåt och en
viktig faktor är bland annat lönenivåerna. Enligt en preliminär beräkning begärs 0,7 mnkr
för satsningar på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar. Arbetet med
projektet heltid som norm pågår och heltid beräknas vara infört till 2021.
I övrigt begärs medel för prisökningar avseende externa avtal med 8,9 mnkr, generella
löneökningar samt resursfördelningsmodell.
Behov av ytterligare driftmedel, tkr
LSS underfinansiering och volymökning
Summa
Löneökningar svårrekryterade grupper
Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre
Kompensation externa avtal

2021
23 000
23 000
680
enl avtal
enl
beräkning
8 900

2022
23 000
23 000

2023
23 000
23 000

enl avtal
enl
beräkning
9 100

enl avtal
enl
beräkning
9 300

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 2019 ökas socialnämndens budgetram med 26,1 mnkr 2021
och 49,4 mnkr 2022. Denna beräkning bygger på demografin våren 2019 och omräkning
kommer att ske under april 2020 varför siffrorna kommer att justeras. Nationellt sett är
kostnaderna i nivå eller något lägre för äldreomsorgen. Bedömningen är att ekonomin för
området kommer att vara i balans genom tillskott från resursfördelningsmodellen.
2.1.2.

Ekonomiska förutsättningar LSS-verksamhet

Socialförvaltningen har ett stort underskott mot budget för LSS-verksamheten.
Underskottet 2019 uppgick till 22,6 mnkr (2018 var underskottet 20,1 mnkr).
Det är fortfarande, trots att verksamheten har betydligt lägre kostnader än andra
kommuner, en obalans mellan behov och tilldelad budget. Detta då verksamheten sakta har
ökat de senaste åren. I väntan på förändrad LSS-lagstiftning är det svårt att bedöma
kostnaderna framåt. För att få rimliga ekonomiska förutsättningar utifrån nuläget
behöver 23 mnkr tillföras socialförvaltningen för att finansiera LSS-verksamheten.
Se bilaga 2.
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2.1.3.

Ekonomiska förutsättningar individ- och familjeomsorgen

Det är svårt att bedöma det ekonomiska läget framåt med tanke på att antalet
orosanmälningar för barn och unga fortfarande ökar. Det är ett mycket högt kostnadsläge
för barn- och ungdomsvården och förvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter som
sänker kostnaderna. Exempel på aktiviteter är första linjen, familjerådslag, signs of saftey
samt socialpsykiatriskt team. Bedömningen är också att behovet av socionomkonsulter ska
minska framåt.
Det är alltid en osäkerhet kopplat till droganvändning. För närvarande har beroendevården
ett bra kostnadsläge i och med att de lyckats ställa om från externa placeringar till arbete
med brukare på hemmaplan. Dock det kan snabbt ändras om det kommer nya droger
kopplat till behov av akut vård så som insats enligt lag om vård av missbrukare, LVM.
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Under 2020 ökar kostnaderna för försörjningsstödet då Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan ändrat förutsättningar så att fler personer behöver ekonomiskt stöd från
kommunerna. Försörjningsstödet ökar utifrån att konjunkturen mattas av och effekter av
pandemin vilket gör att fler personer bedöms bli arbetslösa. Bedömningen är också att
kostnaden per hushåll ökar samt att perioden blir allt längre.
2.1.4.

Ekonomiska förutsättningar flyktingmottagning

Ekonomin för flyktingmottagningen bedöms vara i balans utifrån dagens läge. Om det blir
ett stort inflöde av flyktingar ändras förutsättningarna. För att dra lärdom av den stora
flyktingmottagningen 2015 och 2016 bör regionen sammanställa och utvärdera de
aktiviteter som skedde då så att det finns en beredskap framåt för nya flyktingströmmar.
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 2020 uppgår till 2 125 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
uppgick till 1,6 mnkr 2019 vilket är i nivå med 2018.
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 438 mnkr 2019, exklusive flyktingmottagning. En tredjedel av
kostnaden för verksamheterna särskilt boende och hemtjänst dag/kväll avser privata
utförare. Det blir en ökning av andel privata utförare för särskilt boende under 2020 då det
tillkommer upp till 58 nya platser. För att kompenseras för ökade kostnader till privata
utförare och familjehem begär socialnämnden 8,9 mnkr med ett antagande om prisökning
på 2 procent för 2021.
De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI som tas
fram av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. OPI för 2020 är inte fastställt ännu (2019
2,7 procent). Ersättning till familjehemmen är också reglerade med index utfärdat från
SKR. För att få fram utgångsläget 2020 då det inte finns någon helårsprognos har antagits
en ökning på 2 procent på 2019-års utfall, exklusive flyktingmottagning. Egentligen är
nivån på 2 procent låg med tanke på de senaste årens kostnadsutveckling och sett till OPI.
I bilaga 3 redovisas behov av kompensation och privata utförare där förvaltningen köpt
verksamhet för mer än 2 mnkr.
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2.4. Statsbidrag

Socialförvaltningen fick under 2019 statsbidrag med 16,4 mnkr.
För 2020 ökar statsbidragen och hittills har socialförvaltningen fått in drygt 15 mnkr samt
väntar på besked om ytterligare 3,5 mnkr. Bidragen avser främst habiliteringsersättning till
brukare i daglig verksamhet 3 mnkr, stimulansmedel för psykisk hälsa 1,7 mnkr samt
motverka ensamhet samt öka kvaliteten för personer med demenssjukdom 4,3 mnkr. Det
finns också medel för kompetenshöjning inom äldreomsorgen med drygt 3 mnkr. De flesta
av statsbidragen innebär inte att nettokostnaden minskar, bidragen finansierar i regel nya
aktivitet som innebär ökade kostnader, alltså ett nollsummespel. Några av dessa statsbidrag
kommer att finnas tillgängliga även 2021.
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2.5. Löneprioriteringar 2021

Tack vare genomförda lönesatsningar inom ett flertal yrkesgrupper ligger
socialförvaltningens löner i huvudsak i nivå med lönerna för jämförbara grupper inom
riket. Dock återstår ett behov av att satsa på ett antal enskilda medarbetare inom särskilt
svårrekryterade grupper som ännu inte hamnat i rätt nivå. Medarbetarna återfinns bland
enhetschefer, socialsekreterare och legitimerad personal så som sjuksköterskor, arbets- och
fysioterapeuter. Behovet av medel för de kvarvarande lönesatsningarna på medarbetare
inom svårrekryterade grupper bedöms uppgå till 680 tkr för 2021.
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2.6. En procents besparing

Nämnderna har i uppdrag att beskriva hur en procents besparing i driftbudgeten hanteras i
nämnden och för socialnämndens del handlar det om en kostnadsminskning på 14 mnkr.
Socialförvaltningen arbetar ständigt med att minska kostnaderna och för närvarande pågår
följande aktiviteter som bedöms ge ett antal miljoner kronor i sänkta kostnader:
 Arbetet med strategisk bemanning pågår och en enhetschef har ett särskilt uppdrag
att fokusera på detta. Ett exempel är att minska antalet timvikarier och hitta en
effektiv organisation för så kallade gröna turer. Detta innebär att vikarierna istället
är anställda i verksamheten på heltid och kan på ett flexibelt sätt möta förändrade
behov i verksamhet. Strategisk bemanning kommer att sänka kostnaderna.
 Upphandling av ny leverantör för drift av Katthammarsviks äldreboende – nytt
avtal ifrån 1 september 2021 ger en kostnadsminskning med 1,2 mnkr per år under
avtalstiden som är åtta år, förutsatt att avtalet fullföljs. Effekt 2021 400 tkr.
 Konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska kostnaderna. Om
det kommer in godkända anbud med lägre kostnad än dagens egenregi så är planen
att ny leverantör tar över driften 1 oktober 2021. Det är svårt att bedöma storleken
på kostnadsminskningen men det kan röra sig om 5 mnkr per år under avtalstiden
som är åtta år. Effekt 2021 1,2 mnkr.
 Ekonomiskt stöd till sociala företag upphör 30 juni 2020. Personalkostnaderna kan
delvis finnas kvar om brukarna skulle gå över till annan daglig verksamhet. Dock
finns hyreskostnader på högst 1,2 mnkr kvar till 2020-12-31. Effekt 2021 minst 1,2
mnkr.
 Minskat behov av hyrpersonal inom individ- och familjeomsorgen då medarbetare
kommer tillbaka ifrån tjänstledigheter samt att det är lättare att rekrytera
socionomer. Kostnaden 2019 var drygt 10 mnkr, hittills i år är kostnaden runt 2
mnkr och för helåret kan det bli runt 8 mnkr. Förutsatt att rekryteringsläget är
bättre kan det bli minskade kostnader. Effekt 2021 5 mnkr.
 Efter översyn av barn- och ungdomsvården pågår olika aktiviteter som ger effekt i
form av minskat antal placeringar och därmed minskade kostnader.
 Från och med 2021 införs ett nytt LOV-avtal för hemtjänst. I och med detta är
ersättningsmodellen förändrad. Differentierad ersättning införs liksom nytt
webbaserat resursfördelningssystem som bygger på IBIC. Eventuell ekonomisk
effekt av detta är svårt att veta innan det är infört men bedömningen är att antalet
hemtjänsttimmar minskar.
 En genomlysning av familjestödsenheten pågår och här kan möjligen några insatser
justeras vilket ger lägre kostnader.
 Det är ett relativt högt kostnadsläge för måltider på särskilt boende. I kombination
med att heltid införs så skulle medarbetarna själva kunna tillaga måltiderna på
boendena vilket skulle sänka kostnaderna. Exempel på detta är det boende där
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måltiderna tillagas idag. Om fler boenden skulle tillaga måltider påverkar detta dock
regionens måltidsverksamhet.
2.7. Effekter av pandemin

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Pandemin påverkar socialförvaltningens samtliga verksamheter i nuläget och troligen även
de närmaste åren. Socialförvaltningen tillhör de funktioner i samhället som får ta ansvar
utifrån de konsekvenserna pandemin orsakar. Primärt handlar det om att skydda
riskgrupper kopplat till socialförvaltningen. Det kan handla om barn som far illa, risk för
ökat våld i hemmet, familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och
kanske en växande psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre. Om besöksförbudet
tas bort på särskilt boende för äldre kan det behövas ökad bemanning. Denna ökning
bedöms sedan behövas fram till vaccinering sker och även i viss mån där efter.
Kostnaderna bedöms främst öka för bemanning och försörjningsstöd. I dagsläget är det
minskad efterfrågan på särskild boende och hemtjänst vilket ger lägre kostnader, men detta
kan snabbt ändras.
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3. Investeringsäskande 2021-2025 med motiveringar
Socialförvaltningen äskar medel 3,0 mnkr för investeringar i välfärdsteknik och 5,0 mnkr
per år i pott för verksamhetsanpassningar och utrustning 2021-2025. För investering i ny
korttidsenhet är 61,3 mnkr beviljat för 2021. För 2021 äskas dessutom medel för om- och
tillbyggnad av Tingsbrogården med 25 mnkr och en ny LSS-gruppbostad med 30 mnkr.
Investeringsäskande, tkr

2021

Beslutad/pågående investering korttidsenhet

61 300

LSS gruppbostad

30 000

Tingsbrogården till- och ombyggnad

25 000

Tingsbrogården utrustning

2022

2023

2024

24 000
1 000

Nytt äldreboende klart 2024

60 000

60 000

Nytt äldreboende klart 2026

120 000

Nytt SoL-boende ersätter Grindvillan
Summa byggnadsinvesteringar
IT-investeringar: Välfärdsteknik, etjänster och systemutveckling
Totalt investeringsäskande

2025

17 000
116 300

85 000

60 000

0

137 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

119 300

88 000

63 000

3 000

140 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Pott verksamhetsanpassning och utrustning

För att läsa mer om socialförvaltningens investeringsbehov framåt hänvisas till
investeringsplan 2021-2025 socialförvaltningen. För att läsa mer om behovet av bostäder
framåt hänvisas till plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland som avser
2019-2028 samt plan för bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättningar 2020-2028. För att läsa mer om förvaltningens plan för
digitalisering se SOF digitaliseringsplan 2020-2022 som bifogas. Nedan följer en
sammanfattning av investeringsbehovet.
3.1. Byggnadsinvesteringar

För byggnadsinvesteringar äskas (förutom redan beslutad investering i korttidsenhet,
61 300 tkr) 55 000 tkr 2021; 85 000 tkr 2022; 60 000 tkr 2023 samt 137 000 tkr 2025.
3.1.1.

Korttidsenhet äldreomsorg

Dagens lokaler för korttidsenheten på Korpen är inte ändamålsenliga och
socialförvaltningen har beviljats 69 300 tkr för en ny korttidsenhet samt 2 000 tkr för
utrustning, totalt 71 300 tkr. Utöver detta tillkommer 2 000 tkr för välfärdsteknik.
Projektering pågår och driftstarten är beräknad till andra kvartalet 2022.
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3.1.2.

Fler äldreboenden

Motiv: Då antalet äldre personer ökar behövs fler platser i särskilt boende. Nedanstående
diagram från SCB på befolkningsutvecklingen från 65 år och uppåt visar att behovet av
äldreboenden ökar rejält framåt. Dessutom så går i princip samtliga hyresavtal på befintliga
boenden ut under 2033-2034 (förutom Terra Nova där hyresavtalet gäller till 2042). Frågan
är då om regionen ska fortsätta att hyra lokalerna, säga upp avtalen eller förvärva boendena.
En del boenden kommer då sannolikt inte att uppfylla kraven på ett äldreboende
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Ett boende i Visby med 60 platser som skulle ha blivit inflyttningsklart under första
kvartalet 2022 var beställt. Boendet förhandlades som ett hyresavtal men kostnadsläget blev
för högt så att upphandlingen avbröts. På grund av detta har prognosen justerats och
behovet bedöms nu vara cirka 200 nya platser fram till 2029. Utifrån tillgängliga platser och
behovet framåt kan man med nedanstående tabell konstatera att det måste fram nya platser
senast 2023.

I nuläget finns 654 tillgängliga platser på särskilt boende, varav 400 i egen regi, 120 på
entreprenadavtal och 134 på ramavtal. För närvarande finns dock tomma platser på grund
av pandemin men detta kan snabbt ändras.
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Det finns ett förslag på utbyggnad av Tingsbrogården i Bro. Det är ett boende med 32
platser som ägs och drivs av Region Gotland. I förslaget finns också en möjlighet att bygga
till fler avdelningar. Totalt skulle det vara möjligt att tillskapa dels utökning av befintliga
avdelningar med sex platser, dels två helt nya avdelningar med tio platser per avdelning,
totalt 26 nya platser. Bedömd investeringsutgift cirka 50 mnkr år 2021-2022 med
inflyttning 2022.
Utöver ovanstående om- och tillbyggnad behövs ytterligare cirka 60 platser med inflyttning
2024 och cirka 60 platser 2026. I dagsläget finns det knappt någon planlagd mark för att
kunna bygga äldreboenden. Därför är det är mycket viktigt att socialförvaltningen är med
när nya bostadsområden planeras. Som det ser ut idag finns det få platser och små boenden
på norra Gotland, i Slite finns endast 20 platser och Fårösund 36 platser. Det behövs en
politisk diskussion om placering av framtida boenden varför socialnämndens arbetsutskott
kommer att arbeta med detta under oktober. Bedömd investeringsutgift 60 mnkr 2022,
60 mnkr 2023 samt 120 mnkr 2025.
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Finansiering av driftkonsekvenser: Den ökade driftkostnaden bedöms täckas av
resursfördelningsmodellen.
Effektivisering/besparing: Det blir ingen effektivisering eller besparing då de ökade
kostnaderna beror på ökat behov. Ju större boenden, ju mer kostnadseffektiv verksamhet,
därför bör ett boende innehålla minst 60 platser. Med tanke på kostnadsläget med
blockförhyrning blir det lägre kostnader att bygga och äga boenden i egen regi.

3.1.3.

Bostad med särskild service LSS

Enligt plan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättningar
finns behov av fler platser i gruppbostad framåt. En gruppbostad med sex platser i Visby
som skulle ha blivit inflyttningsklart under 2021 förhandlades som ett blockhyresavtal.
Kostnadsläget blev dock för högt jämfört med befintliga lokaler så att upphandlingen har
avbrutits. För att få lägre kostnader bör regionen bygga och äga lokalen. Idag är en kö på
cirka runt nio brukare som har beslut om gruppbostad med eftersom det inte finns platser
att tillgå kan det utdömas höga viten för icke verkställda beslut. Socialförvaltningen
behöver nu investeringsmedel med 30 mnkr 2021 för att kunna bygga gruppbostad. Enligt
planen behövs det också ett nytt boende framåt 2026. Bedömd investeringsutgift cirka
30 mnkr år 2021.
3.1.4.

Bostad med särskild service SoL

Motiv: Investering behövs i en ny eller ombyggd lokal för bostad med särskild service SoL
då den befintliga lokalen är i behov av omfattande renovering. Det är idag sex platser vilket
är för få platser för att kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt därför bör det vara
fler platser i boendet. Idag köper socialförvaltningen cirka 40 platser av privata
leverantörer. Bedömningen är att det går att ersätta några externa placeringar med
placeringar i egen regi. Behovet av bostäder kommer också att öka enligt plan för bostäder
med särskild service för personer med funktionsnedsättningar. Förslaget är att bygga ett
nytt boende med tio platser som ersätter Grindvillan i Visby. Med tanke på det
investeringsbehov som finns för äldreboenden och gruppbostäder så flyttas detta
investeringsäskande framåt i tiden. Bedömd investeringsutgift cirka 17 mnkr 2025.
Finansiering av driftkonsekvenser: En bedömd investeringsutgift är 17 mnkr för ett
boende med tio platser och med fler platser i egen regi blir det färre externa placeringar och
bedömningen är att det blir lägre kostnad. Genomsnittlig kostnad 2019 extern placering är
drygt 2 300 kronor per vårddygn och genomsnittlig kostnad i egen regi med sex platser är
drygt 2 000 kronor.
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Effektivisering/besparing: Kostnadsminskningen beror helt på kostnad för renovering,
om- eller nybyggnad samt antalet platser och hur stor behovsökningen är framåt.
3.2. IT-investeringar: Välfärdsteknik, e-tjänster och systemutveckling

För investeringar i IT-utveckling äskas 3 000 tkr per år 2021-2025.
Dessa investeringar leder i regel till effektiviseringar vilket gör att de ökade
driftkostnaderna för investeringarna ryms inom befintlig budget. Det kan dock ge högre
driftkostnader initialt. Det är viktigt att socialförvaltningen har medel att investera i
välfärdsteknik då detta dels höjer kvaliteten för brukarna, dels kan tekniken i flera delar
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komplettera personal vilket blir nödvändigt framöver med tanke på svårigheten att
rekrytera medarbetare samtidigt som antalet äldre ökar.
Enligt SOF digitaliseringsplan som sträcker sig fram till 2022 är behovet stort av digital
utveckling inom förvaltningen. Prioriteringar är gjorda utifrån nytta, genomförbarhet och
angelägenhet. Nedan följer några exempel på högt prioriterade investeringsbehov.
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. Utbyggnaden av wifi har pågått några år och är fortsatt högt
prioriterad för att säkerställa att alla boenden och prioriterade lokaler får wifi. År 2021 är
bedömningen att samtliga särskilda boenden har wifi men att det framför allt återstår
införande inom LSS-verksamheten. Bedömt investeringsbehov 400 tkr 2021.
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 behövs en förenklad
handläggning i de administrativa kärnprocesserna digitalisera, automatiseraas och
effektiviseras genom e-tjänster, integrationer, mjukvarurobot och artificiell intelligens (AI).
Under perioden 2021-2025 fortsätter utvecklingen av påbörjade och nya e-tjänster och
automatiserade processer inom de olika verksamhetsområdena. Några exempel är följande:
Automatiserad handläggning av ansökningar av ekonomiskt bistånd (automatisering).
 Intresseanmälan om samarbetssamtal till familjerätten.
 Beställning av trygghetslarm via förenklad handläggning
 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
 Orosanmälan för barn och unga
 Ansökan gällande bistånd SoL.
 Ansökan om insatser enligt LSS (automatisering)
 Förenklat faderskap.
För utveckling av e-tjänster behövs 500 tkr per år 2021-2025.


Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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.
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3.2.4.

Digital tillsyn på särskilda boenden

Särskilt viktig är frågan på särskilda boenden för personer med demenssjukdom, där
brukare kan bli störda och väckas då någon kommer in i bostaden nattetid och då är digital
nattillsyn en lösning. Digital tillsyn ger ökad trygghet, kvalitet, mindre stress och ostörd
nattsömn för brukarna Omvårdnadspersonalen kan vid rörelselarm via kameran göra en
bedömning om att det inte behövs göras ett fysiskt besök. Som gör det möjligt för
omvårdnadspersonal att öka kvaliteten och direkt brukartid
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.
Investeringsutgift för inköp av kameror för digital tillsyn 2021 100 stycken, 275 tkr
och 2022 50 stycken, 137 tkr.
3.2.5.

Taligenkänning

Socialförvaltningen arbetar ständigt med att försöka hitta modern teknik, digitalt stöd och
metoder som effektiviserar och underlättar användarnas arbete. Ett exempel på ett digitalt
stöd är taligenkänning. Förväntade effekter är att handläggningen kan bli mer effektiv,
tidsbesparande vilket påverkar kompetensförsörjningen. Tekniken testas nu inom
myndighetsutövning.
3.2.6.

Digital underskrift

Både verksamhet och politiken efterfrågar ett smidigare sätt att kunna skriva under
dokument till och från verksamhetssystemen. 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. Digitala underskrifter är också en del i arbetat
med att gå över till den digitala akten. Investeringen i digitala underskrifter bedöms
uppgå till cirka 200 tkr.
3.2.7.

E-arkiv

Förberedelseprojektet och tillika initieringsfasen för Region Gotlands e-arkivsprojekt
avslutades vecka 4 under 2020. För socialförvaltningens del startas ett projekt för
anslutning av verksamhetssystemen Lifecare och Treserva samt att förvaltningen startat en
förstudie avseende digital akthantering. För anslutning av verksamhetssystem samt för att
kunna nå målet digital akthantering krävs e-arkivsmodul till verksamhetssystem samt andra
digitala lösningar såsom bland annat skanningfunktion, integration till e-tjänsteplattform
och digital signeringsfunktions. För investering i e-arkiv behöver förvaltningen 500 tkr.
3.2.8.

Verksamhetssystemet Lifecare (individ- och familjeomsorgen)

Utveckling i systemet sker kontinuerligt och här är några exempel på vad som pågår just nu:
Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Lifecare Utförare

I övergången från Procapita till Lifecare så ska den sista huvudprocessen implementeras.
Det berör Individ- och familjeomsorgens utförare, exempelvis familjebehandlare. Därmed
kommer alla handläggare och socialsekreterare att ha lämnat Procapita och all
dokumentation sker i Lifecare. Det som sedan återstår är att implementera är vissa delar
som är av mer administrativ karaktär.
Lifecare tidbok

Lifecare tidbok kommer att göra det möjligt för medborgare att själva kunna boka lediga
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tider hos handläggare digitalt. Detta underlättar och spar tid för både medborgare och
handläggare.
För utveckling av verksamhetssystemet Lifecare behövs 100 tkr per år.
3.2.9.

Verksamhetssystemet Treserva (SoL och LSS)

Utveckling i systemet sker kontinuerligt och här är några exempel på vad som pågår just nu:
Tvåfaktorsinloggning

Den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 2018 kräver
tvåfaktorsinloggning till verksamhetssystemen. Införandet har startat och all HSLlegitimerad personal samt handläggare på myndighetsavdelningen inom Region Gotland
har fått tvåfaktorsinloggning via Sithskort till Treserva. För fortsatt införande av
tvåfaktorsinloggning till bland annat omvårdnadspersonal krävs mobila enheter enligt den
förstudie som är framtagen vilket medför ytterligare kostnader (se nedan under avsnittet
mobila enheter till medarbetare). En ny förstudie ska genomföras kopplat till mobila
enheter som bärare av tvåfaktorsinloggning.
Mobilapplikationer kopplade till Treserva

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. För investering i mobilapp behövs
runt 400 tkr.
För utveckling av verksamhetssystemet Treserva behövs 200 tkr per år.
3.2.10.

Mobila enheter till medarbetare

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 kostnaden totalt
blir 6 000 tkr. Då införande sker under de kommande åren fördelas kostnaden med
2 000 tkr per år, vilket är en ökad driftkostnad.
3.2.11.

Planeringsverktyg

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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
schemaplanering och ruttoptimering samt säkrare hantering kring sekretessklassad
dokumentation. Planeringsverktyget förutsätter mobila enheter enligt ovan. Verktyget
bedöms ge högre effektivitet och sänkta kostnader på sikt enligt den kostnad- och
nyttoanalys som gjorts.
Enligt den förstudie som är genomförd har kostnaderna uppskattats samt en del av de
ekonomiska nyttorna kvantifierats. Driftkostnaden för systemet uppskattas till 90
kr/månad och brukare, innebär 1 512 tkr per år. Ett mobilt arbetssätt innebär
införskaffande av smarta telefoner. Här rekommenderas att alla får varsin telefon för att
underlätta användningen i arbetet. Kostnaden uppskattas till 120 kr/mån för telefon och
abonnemang, innebär 850 tkr per år. Att införa projektet innebär utbildning och
anpassning av nya processer, för samtlig personal. Detta hanteras som en kostnad i
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projektet. Förvaltning av systemet beräknas till 5 000 personalttimmar per år.
Investeringsutgiften är svår att bedöma då upphandling inte genomförts ännu men enligt
kostnad- och nyttoanalysen beräknas investeringen i planeringsverktyg uppgår till
7 500 tkr uppdelat på fem år.
3.2.12.

Övrig välfärdsteknik verksamheter

För investering i utrustning så som surfplattor, smart-tv, digitala medicinskåp och annan
välfärdsteknik till boenden, hemtjänst och övrig verksamhet behövs cirka 200 tkr per år.
3.2.13.

Sammanställning investeringsbehov IT-utveckling

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-utveckling, tkr

2021

2022

2023

2024

2025

Totalt

500

500

500

2 500

Wifi boenden

400

e-tjänster

500

500

Digital tillsyn

275

137

412

Digital underskrift

200

100

300

Införande e-arkiv

500

Verksamhetssystem Lifecare utveckling

100

100

100

100

100

500

Verksamhetssystem Treserva utveckling

200

200

200

200

200

1 000

Mobilappar verksamhetssystem

400

400

400

400

400

2 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

200

200

200

200

200

1 000

Investeringsbehov IT-utveckling

4 275

3 137

2 900

2 900

2 900

16 112

Justerat äskande IT-utveckling

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000

Planeringsverktyg
Utrustning välfärdsteknik verksamheter

400

500

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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

4. Uppdrag att sänka sjuktalet
Samtliga nämnder har i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över
bemanning.
Statistik över socialförvaltningens rehabärenden visar att 85 procent av rehabärendena har
icke-arbetsrelaterade orsaker. Förvaltningen ska därför under 2020 skapa ett stöd för chefer
som kan ges vid psykisk ohälsa. Alla enhetschefer och medarbetare utbildas i första hjälpen
till psykisk hälsa. Handlingsplaner från medarbetarenkäten följs upp och utvärderas inom
respektive avdelning. Förvaltningen tar fram karriärmodeller för att få medarbetare att växa
i sina roller. Avdelningarna vidtar åtgärder för att få en stabil ordinarie bemanningen och
minska behovet av timanställda och hyrpersonal. Arbetstider ses över så att de blir hållbara.
Processer kartläggs för att utveckla arbetssätt och nå bättre resultat. I arbetet med
digitalisering uppmärksammas hälsoperspektivet.
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Bilaga 1 Våld i nära relation

Antal utredningar gällande barn som utsatts för eller bevittnat våld har ökat med 57
procent mellan 2016-2019, från 98 utredningar 2016 till 231 utredningar 2019, vilket
kraftigt indikerar att upptäckten av vuxna personer som utsätts för våld eller utövar våld
ökar. Förvaltningen har påbörjat arbete med att förankra en tydlig struktur av ledning och
styrning för arbetet med våld i nära relation, definierat och fördelat ansvar samt omfördelat
resurser så att olika målgruppers behov av utredning, uppföljning samt stöd och behandling
i enlighet med SOSFS 2014:4 tillgodoses, vilket sammantaget också skapar förutsättningar
för systematisk uppföljning som underlag för utvärdering och utveckling av verksamhet.
Tillskott av medel är nödvändigt för att:
 Finansiera en samordnarfunktion med uppdrag att samordna
avdelningarnas arbete med våld i nära relation samt driva och hålla ihop
utvecklingen av arbetet. Gemensam metod, utbildning och
verksamhetssystem för de som utreder våld i nära relation är exempel på ett
sådant arbetssätt.
 Framtagande av insatskatalog för våld i nära relation samt skapa ett utbud
av insatser inom förvaltningen.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Att inte prioritera ett fortsatt arbete enligt ovan beskrivna skulle innebära att förvaltningen
inte ges förutsättningar att möta ökade behov av utredning och insatser hos våldsutsatta
personer och barn som bevittnat våld. För att fullfölja utveckling enligt planerad inriktning
krävs att förvaltningen får möjlighet att säkra en samordnarfunktion samt resurser för att
täcka ökade behov av insatser inom området.
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Bilaga 2 Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) – behov av ytterligare medel
Lagstiftning

LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar
stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Lagen gäller de personer
med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. För att få rätt till LSS så behöver man
tillhöra den personkrets som lagen beskriver. Målet för insatserna enligt LSS, liksom för
den generella funktionshinderspolitiken, är att den enskilde får möjlighet att leva som
andra, vilket bland annat innebär att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem
med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. De grundläggande principer som LSS
bygger på finns omnämnda i lagens förarbeten och de liknar mycket de principer som finns
i konventionen om mänskliga rättigheter. De bärande principerna är självbestämmande och
inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. LSS ska tillförsäkra den
enskilde goda levnadsvillkor.
Rättsläge LSS

Under 2019 fattades 589 beslut totalt enligt Lagen om särskild service till vissa
funktionshindrade (LSS) på myndighetsavdelningen. Av dessa var 418 bifall. 24
avslagsbeslut överklagades av brukare till förvaltningsrätten av dessa så blir det 17
avslagsbeslut från förvaltningsrätten. Resterande blir delavslag eller återförvisade till
förvaltningen. Av de överklagande besluten får förvaltningen backa helt i två ärende.
Slutsatsen är att handläggningen sker enligt lagstiftningens intentioner och gällande
rättsläge.
Ekonomi

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig
verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Verksamhetens
nettokostnad var 261,6 mnkr 2019 (249,9 mnkr 2018) vilket är en ökning med 4,7 procent.
Det har varit underskott i verksamheten i flera år och för 2019 ökar underskottet till 22,6
mnkr (underskott 20,9 mnkr 2018). Till skillnad från de senaste åren så har volymen
minskat något avseende LSS-insatserna under 2019. Dock är budgeten för insatserna inte i
paritet med behoven och det ekonomiska utfallet. Kostnaderna för LSS insatserna är låga
på Gotland i jämförelse med andra jämförbara kommuner och med riket, se
kostnadsjämförelser nedan. Det är ett stort underskott trots låga kostnader och
underskottet är inget som socialförvaltningen kan åtgärda även om förvaltningen hela tiden
arbetar med åtgärder för att se över kostnaderna.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Då LSS-insatserna rör relativt få individer och varje individ har olika insatser kan
kostnaderna variera mycket mellan olika individer, det finns därför ingen direkt korrelation
mellan förändring i antalet brukare och kostnader. Dock kan konstateras att både volym
och kostnader ökat de senaste fem åren för de stora insatserna och det samlade
underskottet för verksamheten uppgår till 88 mnkr.
Antal brukare som har insatsen bostad med särskild service LSS har ökat med nio procent
på fem år medan kostnaderna har ökat med 31 procent. Här påverkar enskilda brukare med
mycket stora och speciella behov samt att handläggningen av LSS-ärenden efter många års
eftersläpning nu är i balans. Verksamheten har också fått tillgång till fler servicebostäder
vilket gör att det inte längre är någon kö till denna typ av bostäder.
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Antalet brukare som har personlig assistans enligt LSS har de senaste 5 åren ökat med 45
procent och antalet timmar med 59 procent medan antalet brukare som har insatsen enligt
SFB (socialförsäkringsbalken, via Försäkringskassan) har minskat. Kostnaden har ökat med
14 procent. Insatsen personlig assistans enligt LSS är betydligt dyrare då kommunerna
betalar hela insatsen. Vad gäller personlig assistans SFB betalar kommunerna de första 20
timmarna.
Antalet brukare som har insatsen daglig verksamhet har ökat med 12 procent medan
kostnaderna har ökat med 25 procent på fem år.
Kostnad och budget LSS-insatser 2015-2019
LSS-insatser kostnad, tkr
Bostad med särskild service
Personlig assistans
Daglig verksamhet
Ledsagare
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Övrigt
Nettokostnad
ökning mellan åren
Budget
Underskott mot budget

utfall 2015 utfall 2016 utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 skillnad 5 år
96 847
100 064
109 226
114 333
126 826
29 979
56 495
67 368
65 256
66 466
64 707
8 213
34 959
37 613
39 738
41 452
43 856
8 896
2 657
2 665
2 694
2 452
2 305
-352
2 890
3 033
2 944
2 751
2 741
-149
19 264
18 031
17 356
18 917
17 713
-1 551
2 580
2 537
2 344
2 401
2 138
-442
-337
-1 519
-1 110
1 109
1 331
1 668
215 355
229 791
238 448
249 881
261 618
46 263
3,8%
6,7%
3,8%
4,8%
4,7%
21,5%
201 047
213 441
224 656
228 944
238 976
-14 308
-16 350
-13 793
-20 937
-22 642
-88 028

31,0%
14,5%
25,4%
-13,2%
-5,1%
-8,1%
-17,1%
-494,7%
21,5%

Volym antal brukare 2015-2019

LSS

2019 5 år 2015/2019

2015

2016

2017

2018

181
165

181
166

189
171

199
183

197
180

9%
9%

279

292

302

316

313

12%

137

136

141

140

134

-2%

20
19
56951

23
22
61225

35
25
95317

33
27
116471

29
24
90684

45%
26%
59%

117
111

113
108

106
103

107
98

105
104

-10%
-6%

BMSS
antal brukare med verkställda beslut
antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mnd

DAGLIG VERKSAMHET
antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mnd

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

PERSONLIG ASSISTANS
totalt antal brukare med beslut om ass
enligt LSS
totalt antal brukare
brukare genomsnitt/mnd
totalt antal timmar
enligt SFB
antal brukare totalt
antal brukare genomsnit/mnd
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Kostnadsjämförelse LSS-insatser

Nettokostnaden för insatser enligt LSS, sett som kronor per invånare är fortsatt låg, i
jämförelse med andra kommuner. Trots en minskning av andelen invånare med insatser
enligt LSS så har Gotland en högre andel i jämförelse med andra kommuner. Men de
kostar mindre både per invånare och även vad gäller kostnad per brukare. En orsak till
detta är ökningen av servicebostäder istället för gruppbostäder. Volymen för daglig
verksamhet ökar varje år vilket hittills gjort att kostnaderna per brukare har varit fortsatt
låga, då den totala kostnaden slås ut på fler brukare. Totalkostnaderna inom LSS har ökat
med 12,3 miljoner kronor.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningen framåt beskrivs i Plan för bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning 2020 – 2028 (SON 2020/49). Enligt prognosen ökar behovet av
bostad med särskild service, se vidare 3.1.3 vad gäller nuläget. Med dagens
budgetförutsättningar ser förvaltningen det som helt omöjligt att klara befintlig verksamhet
och än mindre en ökning av till exempel bostad med särskild service.
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Bilaga 3 Kompensation för externa avtal
Kostnad köp från privata utförare samt övriga uppdragstagare, tkr
(exklusive flyktingmottagning)
Verksamhet

utfall 2019

ökn 2% 2020

ökn 2% 2021

ökn 2% 2021

SoL

226 780

231 316

235 942

4 626

LSS

89 594

91 386

93 213

1 828

120 130

122 533

124 983

2 451

901

919

938

18

437 406

446 154

455 077

8 923

Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

Köp från privata utförare över 2 000 tkr 2019
Vård och omsorg enligt SoL
Attendo Sverige AB
Gotlands hemtjänster
Stiftelsen Gotlands Sjukhem
Gotlands Serviceboende AB
Gotlands Vård AB
Norlandia Care Kosmo AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård & Utbildnings AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
UNEA Hemtjänster AB
Ava Care AB
Lärka hemtjänstkooperativ ek för
Omsorgshuset i Sthlm AB

218 104
46 288
31 175
30 437
27 561
18 448
16 237
10 559
9 118
8 220
6 115
6 083
5 492
2 373

Insatser enligt LSS
Hajdes Ek. Förening
Särnmark Assistans AB
Kungsängen i Nora AB
Assistans på Gotland AB
Humana Assistans AB
Omsorgshuset i Stockholm AB
JAG Jämlikhet Assistans Gemenskap

39 632
16 908
8 839
4 238
2 813
2 656
2 141
2 037

Individ- och familjeomsorg
Statens instutionsstyrelse SIS
Tiangruppen AB
TG på Gotland
Kraft Familjehem i Sverige AB
Åsarnas HVB AB
Brizad Behandlingskonsult AB
Solskenet AB
Humlans Hvb AB
Norrbys Familjehem HB

41 609
9 309
6 505
4 802
4 182
3 938
3 753
3 673
3 324
2 123

Summa köp över 2 000 tkr 2019

299 345
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Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner strategisk plan och budget för 2021-2023, förutom att
det beslutas att inte äska driftmedel för våld i nära relationer. Denna kostnad ska
tas inom budgetramen förutsatt att äskandet om 23 miljoner kronor för LSS
beviljas.

I mars beslutade socialnämnden om strategisk plan och budget för 2021-2023 som
skulle gått till central budgetberedning i maj. Med anledning av pågående pandemi
flyttades budgetberedningen till hösten varför strategisk plan och budget har justerats
och nu tas upp igen. Justeringarna som skett avser främst två områden, dels
redovisning av uppdrag med 1 procents besparing, dels förändringar vad gäller
investeringar i särskilda boenden samt gruppbostad. I övrigt är det endast smärre
justeringar som främst rör pandemin.
Pandemin påverkar socialförvaltningens samtliga verksamheter i nuläget och troligen
även de närmaste åren. Socialförvaltningen tillhör de funktioner i samhället som ska
ta hand om konsekvenserna av pandemin på sikt. Det kan handla om barn som far
illa, risk för ökat våld i hemmet, familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem
med missbruk och kanske en växande psykisk ohälsa som drabbar både yngre och
äldre.
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,
samt påverkan av pandemin, gör att det är svårt att bedöma omfattningen och
riktning 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.
I och med att det blir fler äldre personer ökar behoven av insatser från
socialförvaltningen. Ökningen finansieras med tillskott från en
resursfördelningsmodell. Med nya platser inom särskilt boende och fler
hemtjänstinsatser blir utmaningen att klara både kompetensförsörjningen och
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ekonomin. Samtidigt kan nuvarande pandemi påverka människors beteenden och
inställning till äldreomsorgen vilket kan påverka behovet.
Det är stora underskott för LSS-verksamheten trots att socialförvaltningen har
mycket låga kostnader nationellt sett samt bra kvalitet. Volymerna har ökat de senaste
åren och då det rör sig om en rättighetslagstiftning är det svårt att påverka
kostnaderna. Socialförvaltningen behöver tillskott med 23 mnkr för att klara
finansieringen.
Barn- och ungdomsvården har stora utmaningar med stort inflöde av ärenden, högt
kostnadsläge och stort underskott mot budget. Samtidigt pågår flera insatser för att
minska placeringarna varav många insatser sker i samarbete med hälso- och
sjukvården samt skolan. Det är hög förekomst av psykisk ohälsa på Gotland och
förhållandevis många barn och unga har kontakt med socialtjänsten och/eller barnoch ungdomspsykiatrin.
Behovet av försörjningsstöd ökar både på Gotland och nationellt. Den främsta
orsaken är att statliga myndigheter ändrat förhållningssätt och minskat ersättning
samt insatser till behövande vilket gör att kommunerna istället får tillgodose
behoven. Pandemin bedöms också öka behovet av försörjningsstöd.
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar. Många av
anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Förvaltningen behöver ekonomiskt
tillskott på 2,6 mnkr för att bättre kunna möta upp de behov som ökar kring våld i
nära relationer.
De höga sjuktalen inom förvaltningen måste sänkas och därför är aktiviteterna för att
öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar mycket
viktigt. Att på olika sätt stärka den psykiska hälsan kommer bli avgörande för att
säkra frisknärvaron, ett exempel är ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga
chefsområden som ger förutsättningar för ett nära ledarskap.
Socialförvaltningens lönesatsningar de senaste åren gör att lönerna i huvudsak är i
nivå med jämförbara grupper inom riket. Det återstår nu att satsa på några enskilda
individer inom särskilt svårrekryterade grupper och för detta behöver förvaltningen
ett ekonomiskt tillskott med 0,7 mnkr 2021.
Socialförvaltningen köper tjänster av privata utförare inom flera områden och för att
kompensera kostnadsökningarna för externa avtal behövs ett tillskott med 8,9 mnkr
för 2021.
En procents besparing innebär att socialförvaltningen ska minska kostnaderna med
14 mnkr. Med tanke på förvaltningens ekonomiska läge med stora underskott inom
både LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorgen pågår redan aktiviteter
som syftar att nå en ekonomi i balans. Något som kommer att ge minskade kostnader
är arbetet med strategisk bemanning. Dessutom pågår konkurrensutsättning av två
äldreboenden men effekten av detta beräknas komma först 2022 och framåt.
2 (4)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 119

Ytterligare kostnadsminskningar är svåra att genomföra då verksamheten till absolut
största del är lagstadgad. Den del som avser icke lagstadgad verksamhet är av
förebyggande karaktär med insatser som leder till minskade kostnader. Att göra en
besparing på dessa innebär ökade kostnader framåt.
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.
Socialförvaltningen behöver investeringsmedel med 3,0 mnkr per år för att kunna
satsa på utveckling av välfärdsteknik.
Socialförvaltningen behöver investeringsmedel för att tillgodose behovet av särskilt
boende för äldre och gruppbostäder enligt LSS. För närvarande pågår projektering
för ett nytt korttidsboende på Korpen, investeringsmedel är beslutat med totalt 71,3
mnkr vara 61,3 mnkr 2021. Med hänsyn till avbrutna hyresupphandlingar av särskilt
boende med 60 platser samt gruppbostad med sex platser behövs investeringsmedel
redan 2021 för att kunna bygga i egen regi. Hyresupphandlingarna avbröts i båda
fallen på grund av för högt kostnadsläge.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet och berättar särskilt om den
demografiska utvecklingen som utgör underlag till de investeringar som behöver
göras framåt avseende boenden. Socialnämnden konstaterar att det ökande behovet
av äldreomsorg och boenden kommer att fortsätta öka även på lång sikt.
Socialnämnden önskar längre fram en föredragning om investeringspaket kring IT,
varför investeringarna görs och vilken effekt de får, så att nämnden kan se att
investeringsmedel läggs på rätt saker.
Yrkande
Alliansen anser att äskandet av 23 miljoner kronor för LSS skulle ge en budget i
balans. Ordförande Rolf Öström (M) yrkar med anledning av detta att
socialnämnden inte äskar medel för våld i nära relationer då det bör kunna tas inom
budgetramen om äskandet av de 23 miljoner kronorna för LSS beviljas.
Håkan Ericsson (S) yrkar att socialnämnden ska äska medel enligt förvaltningens
förslag, det vill säga även för våld i nära relationer.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförandes yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande föreslår propositionsordningen Ja för bifall för ordförandes yrkande, Nej
för bifall till Håkan Ericssons (S) yrkande.
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Socialnämnden godkänner propositionsordningen.
Röster för Ja (ordförandes yrkande)
Rolf Öström (M), Johan Malmros (C), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Niklasson (C),
Margareta Benneck (M), Yvonne Ahlgren (C), Håkan Lilja (SD).
Röster för Nej (Jörgen Benzlers yrkande)
Håkan Ericsson (S), Magnus Ekström (S), Charlotte Andersson (S), Johnny Viberg
(S), Pär Bokelund (MP), Jörgen Benzler (V).
Beslut
Bifall till ordförandes yrkande genom omröstning med 7 röster mot 6.
Protokollsanteckning
Johan Malmros (C), Rolf Öström (M), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Niklasson (C),
Margareta Benneck (M), Yvonne Ahlgren (C) och Sara Vilhelmsson (M) lämnar
följande protokollsanteckning:
Våld i nära relation är ett prioriterat område, men vi anser att nya satsningar behöver
tas inom befintlig ram med anledning av Region Gotlands ekonomiska situation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget 2021-2023 justerad, daterad 2020-09-08.
Strategisk plan och budget 2021-2023 justerad, daterad 2020-09-08.
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
RS-registrator
RSF ekonomi och styrning.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar reviderad strategisk plan och budget 2021-2023
inklusive bilagor och begär att:
• Regionfullmäktige, utöver resursfördelningsmodell och sedvanliga
personalkostnadsökningar kompenserar hälso- och sjukvårdsnämnden med 12,5
miljoner enligt nedanstående redovisning samt 24,1 miljoner i kompensation för
externa avtal.
• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden extra medel för särskilt
svårrekryterade grupper.
• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel enligt
sammanställningen i strategisk plan och budget 2021-2023.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Med anledning av pandemin Covid-19 har beslut tagits om att skjuta fram budgetberedningen till hösten 2020. För att budgetberedningen ska ha så aktuell
information som möjligt som ingångsvärde i arbetet ombeds nämnderna inkomma
med justerade strategiska planer. Det innebär att de planer som lämnades in i april
2020 kan utgöra underlag för nämnderna, men att budgetberedningen som underlag
kommer att använda de justerade planerna som lämnas in i september 2020.
Enligt anvisningarna för reviderad strategisk plan och budget ska samtliga nämnder
göra en strategisk plan utifrån scenariot att nettobudgeten minskas med 1 procent,
exklusive resursfördelningsmodell, kompensation för externa avtal och så vidare. Det
innebär för hälso- och sjukvårdsnämnden en besparing på cirka 17,5 miljoner.
Förutsättningarna för eventuella expansioner är att dessa enbart kan ske genom
omprioriteringar inom befintligt utrymme. Den justerade strategiska planen ska
innehålla en beskrivning av hur en procents besparing i driftbudgeten hanteras i
nämnden.
De behov som hälso- och sjukvårdsnämnden beskrivit i den ursprungliga planen för
perioden har inte förändrats nämnvärt och består i sak inte av någon expansion av
verksamheten utan om prisökningar och uteblivande av tidigare riktade statsbidrag
som nu blivit generella.
Nämndens hantering av en procents besparing kommer i första hand att ske genom
att de medel som enligt resursfördelningsmodellen ska ge kompensation för
medicinskteknisk utveckling och demografi till intet kan förstärka verksamheters
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budget där detta är önskvärt. Den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen
samt demografin behöver således finansieras inom befintliga ramar genom
effektiviseringar.
Bedömning

Reviderad strategisk plan och budget 2021-2023 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. Utifrån bedömning av uppdrag, mål och resurser begär
hälso- och sjukvårdsnämnden ramförstärkning inför budgetåret 2021.
Ärendets behandling under mötet

Förvaltningen kommer att göra en ändring på sidan 16 avseende nulägesanalysen om
sjukvården. Ändring kommer även att göras i underlaget kring ombyggnation på
Korpen då etapp 2 och 3 beräknas till 7 miljoner kronor år 2021 (felaktig siffra i
utskickad version: 6 miljoner).
Investering för PCI-verksamhet är prognostiserad till 20 miljoner år 2023 men
nämnden enas om att istället fördela 5 miljoner för år 2022 och 15 miljoner för år
2023.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU 117
Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, närvarar och svarar på frågor.
Utifrån resonemang på sammanträdet kommer förvaltningen att komplettera vissa
delar inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2020
Reviderad strategisk plan och budget 2021-2023
Skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelseförvaltningen
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God och nära hälso- och sjukvård

Kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig

Reviderad Strategisk plan 2021-2023
Detta dokument anger hälso- och sjukvårdsförvaltningens strategiska inriktning för
perioden, samt ger underlag till regionens budgetberedning. Rapporten ger en bild av mål,
utmaningar och strategier som förvaltningen arbetar med. Den strategiska riktningen samt
resultatet av budgetberedningen ger underlag för förvaltningens verksamhetsplanering.
Inom området kompetensförsörjning hänvisas till hälso- och sjukvårdsförvaltningens
kompetensförsörjningsplan 2020-2023 som fördjupande dokument på området.
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1 Reviderad Strategisk plan och budget 2021-2023
Enligt anvisningarna för reviderad strategisk plan och budget ska samtliga nämnder göra en
strategisk plan utifrån scenariot att nettobudgeten minskas med 1 procent, exklusive
resursfördelningsmodell, kompensation för externa avtal osv. Det innebär för hälso- och
sjukvårdsnämnden en besparing på ca 17,5 miljoner. Förutsättningarna för eventuella
expansioner är att dessa enbart kan ske genom omprioriteringar inom befintligt utrymme.
Den justerade strategiska planen ska innehålla en beskrivning av hur en procents besparing
i driftbudgeten hanteras i nämnden.
Inför 2021 har regionens mål om ekonomi i balans, som normalt är 2 procent av
nettobudget, reviderats till 1 procent. Detta innebär att utrymmet för egenfinansiering av
investeringar i stort har halverats. Uppdraget är därför att den reviderade Strategiska planen
för perioden ska innehålla en justerad investeringsbudget och investeringsplan med målet
att halvera nivån de kommande åren för att undvika stora upplåningsbehov.
Rådet för Kommunal redovisning, RKR, har uppdaterat redovisningsreglerna vilket har
effekt på investeringsutgifterna. De nya reglerna, uppdaterade rekommendationer för R4,
materiella anläggningstillgångar, ställer högre krav på vilka utgifter som får redovisas som
investering. Det innebär att vissa typer av utgifter inte får redovisas som investering utan
ska redovisas som driftkostnad. Utgifter för planering och förstudier ska redovisas som
driftkostnad. Även allmänna omkostnader, administration, utbildning av personal, hyra av
ersättningslokaler under byggtid samt rivning/sanering ska redovisas som driftkostnad.
Detta innebär att investeringsutgifterna och därmed avskrivningskostnaderna kommer att
bli något lägre, medan de direkta driftkostnaderna blir högre.
De behov som hälso- och sjukvårdsnämnden beskrivit i den ursprungliga planen för
perioden har inte förändrats nämnvärt och består i sak inte av någon expansion av
verksamheten utan om prisökningar och uteblivande av tidigare riktade statsbidrag som nu
blivit generella. Undantag från detta är behovet av en buffert för utomlänsvård där antalet
mycket kostsamma vårdtillfällen, och kostnaden för dessa, kan variera kraftigt år från år,
varför ett behov av buffert för dessa är fortsatt nödvändigt, men ryms inte i nuvarande
budget för nämnden.

2 Sammanfattning
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett systemskifte. Det sätt att organisera hälso- och
sjukvård som har varit lyckosamt hittills, med goda medicinska resultat som följd, svarar
inte tillräckligt mot invånarnas behov idag och framåt. Tidigare framgångar har bidragit till
att medellivslängden ökat, vilket innebär att allt fler människor lever länge. Andelen
personer med kroniska diagnoser har ökat kraftigt.
Den demografiska utvecklingen är en stor ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvården.
Den stora åldersgruppen 40-talister är för nu mellan 70 och 80 år. Trots att många äldre
idag är både friskare och piggare än förr så ökar sannolikheten för flera olika sjukdomar när
åldern ökar.
Kontentan av ovanstående är att hälso- och sjukvården är i en situation där efterfrågan på
vård ökar under de kommande åren och så även kostnaderna.
Omställningen mot en God och nära vård, som är en av de största förändringarna under
planperioden och framåt, kommer att kräva att många aktörer hjälps åt, men den region-
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drivna primärvården (vårdcentralerna) har en särställning i att stödja patienterna och
samordna vården med utgångspunkt från patienternas behov.
Nationellt talar man om ett tioårsperspektiv för att nå den nationella målbilden, alltså långt
förbi den här planperioden, och den lokala färdplanen ska konkretisera vägen dit och
behöver därför ha ett kortare tidsperspektiv som leder i riktning mot målbilden.
Omställningsarbetet för hälso- och sjukvårdsförvaltningen berör samtliga av de mål och
majoriteten av de utmaningar som beskrivs nedan i kapitel 5 och är på så sätt en integrerad
del av den strategiska planen. Målen är:








Säkerställa en god och nära hälso- och sjukvård som utgår från patienten
En god och nära hälso- och sjukvård på rätt nivå
En god och nära hälso- och sjukvård för alla
God kvalitet i vården
God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården
God utvecklingsförmåga
Långsiktigt hållbar finansiering av hälso- och sjukvården på Gotland

Kopplat till respektive mål finns ett antal utmaningar och i rapporten beskrivs vilka
strategier som behövs för att hantera utmaningarna. I flera fall pågår det strategiska arbetet
redan och kommer att fortsätta efter planperioden.
Hälso- och sjukvården står inför omfattande investeringsbehov, såväl gällande
medicinskteknisk utrustning som för lokaler. Projektet Nya Akuten är stoppat i dess
nuvarande form men problemen på akutmottagningen kvarstår.. Förvaltningen arbetar med
att frigöra lokalyta för akutmottagningen genom en paviljongslösning. I densamma är
arbetshypotesen att också frigöra yta på plan fyra i behandlingsbyggnaden för att där
inrymma PCI-verksamheten som det finns tidigare beslut på att flytta från fastlandet. En
större utredning av hela behandlingsbyggnaden, hus 23, och en fastighetsutvecklingsplan är
i ett inledningsskede. Detta för att på sikt kunna göra en omfattande om- och
tillbyggnation, främst för att tillgodose behovet för dom högteknologiska verksamheterna.
Den medicinsktekniska utrustningen är i många fall föråldrad och uttjänt. Detta påverkar
patientsäkerhet, effektivitet och arbetsmiljö negativt. Hälso- och sjukvården har ett stort
behov av att ha en högre pott för investeringsutgifter. Detta är en av dom mest prioriterade
frågorna i samtal med flertalet verksamheter.
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Paradigmskifte för hälso- och sjukvården i Sverige
– så också på Gotland
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett systemskifte. Det sätt att organisera hälso- och
sjukvård som har varit lyckosamt hittills, med goda medicinska resultat som följd, svarar
inte tillräckligt mot invånarnas behov idag och framåt. Dagens hälso- och sjukvårdssystem
har sina rötter i en tid då de vanligaste åkommorna framförallt var olycksfall och
infektioner. Indelning i specialiteter och subspecialiteter har varit ändamålsenligt mätt i
medicinska resultat. Forskningen gör nya framsteg och kunskapen inom olika diagnoser
ökar, vilket leder till behov av ökad specialisering. Internationella jämförelser bekräftar
bilden; Sverige har goda medicinska resultat och god medicinsk kvalitet. Jämförelsen visar
dock också att svensk hälso- och sjukvård har sämre resultat avseende kvalitet i form av
kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet.
Tidigare framgångar har bidragit till att medellivslängden ökat, vilket innebär att allt fler
människor lever länge. Med stigande ålder så ökar sannolikheten för flera olika sjukdomar.
Det innebär att förutom att antalet med risk för stort vårdbehov ökar, så lever dessutom
allt fler länge med tillstånd som kräver olika former av behandling. Andelen personer med
kroniska diagnoser har kraftigt ökat. Exempelvis pekar prognosen för förekomst av cancer
på en kraftig ökning och som främsta skäl anges åldrande befolkning och ökad överlevnad.
Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för flera sjukdomar och tyvärr så pekar
utvecklingen i flera fall åt fel håll och detsamma gäller förekomst av psykisk ohälsa bland
befolkningen.
Detta innebär sammantaget att invånarna har andra behov än tidigare och utöver detta så
skiljer sig hälsan mellan olika grupper i samhället allt mer.
Skälen för omställningen är därmed flera. Åtgärderna måste syfta till bibehållen eller ökad
kvalitet, ökad jämlikhet och bättre resursanvändning.
Den aktör som bedöms ha bäst förutsättningar att möta behoven genom att arbeta nära
tillsammans med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid är den primära
vården. Men för att det hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver fler aktörer
hjälpas åt. Exempelvis visar studier att en av de starkaste bestämningsfaktorerna för god
hälsa är genomgången grundskola. Omställningen behöver därför göras i samarbete med
invånare och berörda aktörer. Den regiondrivna primärvården (vårdcentralerna) har en
särställning i att stödja patienterna och samordna vården med utgångspunkt från
patienternas behov.
För att systemomställningen ska lyckas är det viktigt med en bred gemensam förståelse för
bakgrund och syfte med omställningen.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska stödja regioner, berörda myndigheter
och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på den primära vården. En nationell målbild har
tagits fram:
”Målet 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.”
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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.
Speciella förutsättningar för hälso- och sjukvården på Gotland
Den strukturella omställningen behöver även genomföras på Gotland. 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. Flera genomförda och/eller pågående arbeten lokalt går i samma
riktning som de nationella utredningarna pekar mot. Omställningen behöver göras utifrån
ett helhetsperspektiv för hur det ska se ut på Gotland i framtiden. Inspiration och lärdomar
ska hämtas från andra håll och behöver därefter översättas för att passa i den lokala
kontexten. Även andra aktörer inom och utom Region Gotland behöver involveras. En
viktig del i omställningen till God och nära vård handlar om att nå ut till invånarna om
bakgrund till och syfte med omställningen, samt involvera invånarna i omställningen.
Arbetet handlar till stor del både om en intern och en extern kulturförflyttning.
Detta inledande kapitel är en övergripande beskrivning av bakgrund till och syfte med
omställningen och en möjlighet att beskriva själva processen för omställningen. Den
nationella målbilden är utgångspunkten, dess innebörd behöver dock översättas och
fördjupas i det lokala sammanhanget. Som en del i det lokala omställningsarbetet pågår
därför arbete med att ta fram en lokal samlad färdplan som tydliggör utvecklingen i linje
med God och nära vård på Gotland. Nationellt talar man om ett tioårsperspektiv för att nå
den nationella målbilden. Den lokala färdplanen ska konkretisera vägen dit och behöver
därför ha ett kortare tidsperspektiv som leder mot målbilden, samtidigt som perspektivet
ska vara tillräckligt långsiktigt för att rätt aktiviteter ska identifieras. För att balansera detta
kommer färdplanen att sträcka sig något längre än strategisk plan 2021-2023. Det är viktigt
att färdplanen balanserar behovet av stabil inriktning och möjlighet till konkretiseringar/
justeringar efterhand som arbetet pågår. För att säkerställa detta är återkommande uppföljning central. På nationell nivå planeras uppföljning av den nationella färdplanen 2021,
2024 och 2027.
Den lokala färdplanen behöver vara regionövergripande och integreras i berörda
förvaltningars strategiska planer. Färdplanen konkretiseras sedan i en gemensam aktivitetsplan för regionen som integreras i berörda förvaltningars verksamhetsplan. På så sätt
integreras omställningsarbetet i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.
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Omställningsarbetet för hälso- och sjukvårdsförvaltningen berör samtliga av de mål och
majoriteten av de utmaningar som beskrivs i kapitel fem och är på så sätt en integrerad del
av den strategiska planen.
Säkerställa en god
och nära hälso- och
sjukvård som utgår
från patienten
En god och
nära hälso- och
sjukvård på rätt
nivå

Långsiktigt hållbar
finansiering av hälsooch sjukvården på
Gotland

God
utvecklingsförmåga

God, nära och
samordnad vård
och omsorg som
stärker hälsan

God kompetensförsörjning av hälsooch sjukvården

En god och
nära hälso- och
sjukvård för alla

God kvalitet i
vården

Omställningsarbetet bedöms även påverka 14 av de 18 koncernmålen:
Samtliga mål inom social hållbarhet:
1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar
för ett livslångt lärande.
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.
3. Gotland har god beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar.
Samtliga mål inom kvalitet:
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan
vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i
verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång.
Samtliga mål inom ekonomi:
16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent
av nettokostnaden.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 1 procent av nettokostnaden.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks
genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45% vid mandatperiodens slut.

Två av målen inom ekologisk hållbarhet:
7. Gotlands klimatavtryck minskar.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen.

Samtliga mål inom medarbetare:
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad
kultur.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
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Verksamhet och resurser för 2021-2023

4.1

Bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och resurser

Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat 2019 slutade på -38,9 miljoner. En nettokostnadsutveckling på 5,2 procent vilket är högre än genomsnittet av övriga regioner. I
genomsnitt var nettokostnadsutvecklingen för regionerna 3,6 procent. Som alltid är övriga
regioner inte helt jämförbara med hälso- och sjukvården på Gotland.
I delårsrapport 1 2020 lämnades en mycket osäker prognos på totalt – 74 miljoner där 35
miljoner är prognostiserade som ökade kostnader och minskade intäkter kopplat till
pågående pandemi. Kostnadsprognosen till följd av pandemin är för lågt värderad och
kommer att revideras i samband med delårsrapport 2.
Inför 2021 tillkommer också den vårdskuld i form av betydligt fler patienter som fått stå
länge i vårdkön då planerad verksamhet, både besök och operationer varit betydligt lägre
under 2020 beroende på pågående pandemi. Under tiden som patienten väntar på besök
eller åtgärd kan också besöksorsaken många gånger bli värre, vilket gör att patienten har en
högre vårdtyngd än om besöket/åtgärden skett i ett tidigare skede.
Hälso- och sjukvården på Gotland har efter sommaren planerat för normal produktion av
vård, det finns inte ekonomiska möjligheter att göra extra satsningar för att arbeta i kapp
vårdskulden. Därav kommer vårdskulden att förflyttas framåt i tid. Samtliga
sjukvårdshuvudmän i Sverige står inför samma problematik.
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De mest dominerande faktorerna för det negativa resultatet är höga merkostnader för
hyrpersonal, en hög kostnadsutveckling för personalkostnader och nya dyra läkemedel,
samt fortsatt höga kostnader för utomlänsvård.
4.1.1

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 för nu mellan 70 och 80 år. 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
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kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar än vad fallet var ett antal år tillbaka. Allt
fler sjukdomar som tidigare var mer av akut art och som antingen kunde behandlas eller
inte, är nu kroniska tillstånd som patienter kan leva med under lång tid och under den tiden
också få flertalet behandlingar.
Kontentan av ovanstående är att hälso- och sjukvården är i en situation där efterfrågan på
vård ökar under de kommande åren och så även kostnaderna. Hälso- och sjukvården
arbetar kontinuerligt med kostnadseffektiviseringar inom ett flertal områden, bedömningen
är dock att dessa inte fullt ut kommer att motsvara kostnadsökningen. Omställningen mot
en God och nära vård kommer sannolikt att innebära initiala puckelkostnader. Där är
hälso- och sjukvården i Sverige och Gotland redan idag.
Det sker i dagsläget stora investeringar inom hälso- och sjukvården i de flesta av Sveriges
regioner. Investeringar i sjukhusbyggnader, i journal/dokumentationssystem, i ny effektiv
teknik osv. Till stor del i syftet att effektivisera, men självklart även för att höja kvaliteten i
verksamheten. Däremot sker det inte lika stora investeringar i det som verkligen kan göra
skillnad för framtidens efterfrågan av vård, nämligen det hälsofrämjande arbetet. Detta
gäller såväl inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden som inom andra områden som
kan bidra till en god folkhälsa.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ekonomirapport i oktober 2019 har
produktiviteten, i form av patientbesök och vårdtillfällen/vårddagar, inom hälso- och
sjukvården försämrats om man ser på ett övergripande plan. Flera regioner vittnar om fler
antal anställda utan motsvarande ökning i antalet besök eller antalet vårdtillfällen/ vårddagar. Vad som gör denna minskade produktivitet är svårt att ge ett entydigt svar på, men
flera tänkbara förklaringar kan åberopas såsom att mer tid går åt till administration, avtal
som möjliggör mer frånvaro från arbetet, äldre och sjuka patienter där varje besök tar
längre tid, strukturer inom organisationen som utgör hinder i arbetet osv. Oavsett
förklaring är den minskade produktiviteten nationellt ett bekymmer för att möta den ökade
efterfrågan av vård som samtliga regioner ser komma.
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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.
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 hälsooch 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 hälsooch sjukvården på Gotland.
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 med 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 regionerna att anställa också härigenom minskar.
Nedanstående diagram visar förändring av antal invånare 2018–2028 i olika åldersgrupper,
efter län. Gotland utmärker sig genom att ha den näst högsta procentuella ökningstakten
för personer 80 år och äldre och samtidigt ha en procentuell minskning av personer i
arbetsför ålder.
Procentuell förändring av antal invånare
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Med en äldre befolkning ökar också behovet av sjukvård och ger därmed ökade kostnader.
Nedanstående statistik visar exempelvis att läkemedelskostnader ökar med stigande ålder.
Gotland har en äldre befolkning än genomsnittet i riket och också en demografisk
utveckling under kommande år som kommer att generera ökade kostnader för bland annat
läkemedel.

Någon framskrivning av kostnaderna med anledning av den demografiska utvecklingen är
inte gjord för Gotland såsom SKR gjort för riket som helhet. Med kostnaderna indelat i
samma åldersgrupper framträder bilden av att jämfört med riket har Gotland högre
kostnader för förmånsläkemedel i de flesta åldersgrupper dock inte i grupperna för de allra
yngsta samt de allra äldsta.
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Genom den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen lever, som konstaterats i
inledande kapitel, allt fler personer med olika typer av sjukdomar allt längre tid. Risken för
att insjukna är generellt sett högre i högre ålder. Risken för komplikationer ökar också i
högre åldrar och med ett sämre allmäntillstånd. Dessa saker tillsammans med den demografiska utvecklingen på Gotland samt den kostnadsökning som sker inom akutsjukvården
i Stockholm ger bedömningen att kostnaden för utomlänsvården är fortsatt 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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Bedömningen av balansen mellan hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, mål och resurser
inför planperioden är att möjligheterna att rymma verksamheten inom befintliga budgetramar är avhängigt hur hälso- och sjukvården lyckas inom nedanstående områden.


Bemanningssituationen - Det stora beroendet som i nuläget finns av hyrpersonal
kommer inte att rymmas inom givna budgetramar. Att nå framgång i arbetet med
att minska överkostnaderna för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården är
avgörande för att nå en budget i balans. Under 2019 har kostnaderna för
hyrpersonal återigen ökat jämfört med 2018 med ca 12,6 miljoner (17,1 procent),
och är 2019 återigen uppe på 86 miljoner i kostnad. Den bemanningsproblematik
för vissa yrkesgrupper som redan finns inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
leder till tydliga överkostnader och med den demografiska utvecklingen på Gotland
finns överhängande risk att dessa överkostnader består i mindre eller större
omfattning. För att minimera sådana överkostnader ingår både att behålla och
rekrytera medarbetare men också att öka produktiviteten inom verksamheten.



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 behov av betydligt ökad laboratorieprovtagning för att kunna sätta in exakt rätt behandling och också för att veta när
behandling ska avslutas. Flertalet nya läkemedel inom cancerområdet är på ingång.
Som redovisats ovan är läkemedelskostnaden kopplad till den demografiska
utvecklingen.



Med en allt äldre befolkning är också behovet av hjälpmedel ökande i en takt
som inte är möjlig att hålla inom budgetramen. Kostnadsökningen för hjälpmedel
beror inte enbart på en åldrande befolkning utan även på andra faktorer. Inom
området hjälpmedel sker också en teknikutveckling som till stor del ger en högre
kvalitet till patienterna men också driver kostnaderna. Ett sådant exempel är
insulinpumpar till diabetespatienter. Tyngdtäcken, som de senaste åren förskrivits
alltmer och medfört en hög kostnad för förvaltningen, är sedan juni 2020 inte
längre ett förskrivningsbart hjälpmedel och förvaltningen arbetar, tillsammans med
socialförvaltningen och hjälpmedelscentralen med en utredning för att minska
kostnaderna för hjälpmedel. Utredningen kommer under hösten att överlämnas till
Regionstyrelsen som är politisk huvudman för hjälpmedelscentralen och
hjälpmedelschefen.



Utomlänsvården har fluktuerande kostnader mellan åren. Detta beror till
största del på fluktuationer i antal och kostnad för de kostsamma vårdtillfällena på
fastlandet. I det nya avtalet med Region Stockholm som gäller för 2019 har en
särskild rabatt om ca 12 procent för vården på Karolinska universitetssjukhuset
avtalats. Region Stockholm har redan uttalat målsättningen att denna rabatt ska
fasas ut inom kommande år. 12 procent på köpt vård från Karolinska gör ca 12-15
miljoner. För att undvika kraftiga kostnadsökningar behöver Gotland flytta så
mycket vård som möjligt till andra akutsjukhus i Stockholm då dessa har en lägre
kostnadsbild än Karolinska. Denna process är igång och flera verksamheter har
identifierat tänkbara patientgrupper att flytta till andra sjukhus.
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Den omvända utomlänsvården, det vill säga personer från fastland och utland
som har behov av vård på Gotland är också ökande. Detta har flera orsaker såsom
valfrihet gällande öppen vård; ökat antal turister, inte minst kryssningsresenärer; ett
pressat sjukvårdssverige som gör att patienter mer aktivt söker sig utanför sin hemregion. Några exempel på detta är allt fler förfrågningar från patienter som är
sommarboende på Gotland och som vill få planerad vård inom den gotländska
sjukvården: dialysbehandling, onkologisk behandling, röntgenundersökningar,
återbesök osv. Kryssningsresenärernas behov av vård är främst akut vård vilken
behöver få skyndsam behandling för att inte båten ska hunnit lämna Gotland innan
patienten är färdigbehandlad, vilket i sin tur ofta medför logistikproblematik. Fler
gravida par som önskar förlossning på Gotland sommartid är ett tecken på att
förlossningsvården är pressad på många ställen runt om i Sverige, inte minst inom
Stockholmssjukvården. Även om hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar
hemregionen kostnaden för vården, innebär den ett ökat söktryck på
organisationen i en tid på året då utmaningarna för vården är som störst. Med
avsaknad av ett KPP-system (Kostnad Per Patient) sker de flesta debiteringarna
utefter schablonsystemet DRG (DiagnosRelaterade Grupper) vilket ger en större
osäkerhet i om debiteringen till annan region eller utland blir den som det borde
varit. Under 2020 har detta varit mindre uttalat p.g.a. pågående pandemin.

För att möta ovanstående ekonomiska utmaningar och förutsättningar arbetar hälsooch sjukvården kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och minska
kostnaderna. De områden som hälso- och sjukvården främst arbetar med är de
områden som innebär stora kostnader och som har en hög kostnadsutvecklingstakt:






4.1.2

Minska beroendet av hyrpersonal
Säkra en sund kostnadsutvecklingen för egen anställd personal
Minska kostnadsutvecklingen för läkemedel och hjälpmedel
Ständigt bevaka och följa upp utomlänsvård gällande såväl antal remisser,
granskning av fakturor som strukturella förflyttningar inom utomlänsvården
Med hjälp av ett mer strukturerat patientsäkerhetsarbete minska antalet vårdskador
och därmed minska behovet av vård
Intensifiera den hälsofrämjande hälso- och sjukvården
Minskad nettobudget med en procent

En besparing på en procent av hälso- och sjukvårdsnämndens nettobudget innebär en
besparing på ca 17,5 miljoner.
Den övergripande lagstiftningen som verksamheten styrs av är Hälso- och sjukvårdslagen.
Hälso- och sjukvårdslagen anger bland annat att:
 Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen.
 Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till
vården.
 Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.
Innebörden i de tre ovanstående punkterna gör att samtidigt som vården ska ges på lika
villkor till hela befolkningen, ska den som har störst behov ges företräde, dvs prioriteras,
och samtidigt har vården ett ansvar att jobba så att de som inte har behov av sjukvård idag,
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inte heller får det imorgon. Tillsammans innebär detta att det är svårt för enskild
sjukvårdshuvudman, att frångå nationella riktlinjer, nationellt framtagna indikatorer osv.
Trots det är det i Sverige idag inte en alltigenom jämlik vård och staten har visat tydliga
ambitioner att komma tillrätta med detta faktum. Det är i statens ambitioner aldrig en
sänkning av t.ex. vårdkvalitet, till samma ”låga” kvalitet som övriga riket, utan alltid en
ambition till samma ”höga” kvalitet, eller högre. Det finns i dagsläget inte heller något som
tyder på att hög kvalitet på lång sikt betyder höga kostnader och låg kvalitet låga kostnader,
om det finns något samband alls, så är det det motsatta. En hög kvalitet i vården ger
mindre skador/komplikationer som vården orsakat och därmed på lång sikt lägre kostnader
per insats.
Det finns således utifrån hälso- och sjukvårdslagens mening och hälso- och sjukvårdsnämndens menande ingen verksamhet som hälso- och sjukvården utför som helt kan
uteslutas. Det som då återstår är att antingen minska produktionen och skjuta den på
framtiden, i klartext minska den icke akuta verksamheten alternativt att minska
resursåtgången per insats.
Hälso- och sjukvården har idag överkostnader, främst i form av hyrpersonal, som inte ryms
inom nuvarande budget, utan bidrar till den negativa årsprognosen som nämnden ännu
uppvisar.
Ca 50 procent av hälso- och sjukvårdens externa kostnader består av bemanningskostnader, ytterligare 25 procent består av kostnad för köpt verksamhet och läkemedel. För
att ekonomiskt klara en minskad budget på 17,5 miljoner behöver således antingen
verksamheten minskas eller effektiviseras.
Nämndens hantering av enprocents besparing kommer i första hand att ske genom att de
medel som enligt resursfördelningsmodellen ska ge kompensation för medicinskteknisk
utveckling och demografi till intet kan förstärka verksamheters budget där detta är önskvärt. Den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen samt demografin behöver
således finansieras inom befintliga ramar genom effektiviseringar.
Under hösten genomförs en nulägesanalys inom sjukvården i syfte att identifiera
förbättringsområden när det gäller den interna samverkan, ansvarsfördelningen,
organisationen, arbetssätten m.m. Genomlysningen syftar i första hand till att stärka
vårdkedjan för patienterna genom att säkra en intern effektiv ledning och styrning.
Hälso- och sjukvården har under senare år gjort satsningar för att arbeta hälsofrämjande
och kvalitetshöjande tillsammans med Socialförvaltningen. Exempel på detta är Mini-maria,
socialpsykiatriskt första linjens mottagning för barn och unga. Samtliga dessa satsningar
behöver genomlysas för att tas ställning till fortsatt verksamhet.
Även andra strategiskt valda satsningar som ger ekonomiska effekter på sikt såsom ökat
antal ST-läkare, ökad kompetens på akutmottagningen m.m. behöver ifrågasättas och
eventuellt omprövas.
Verksamhetens samtliga jourlinjer ska återigen genomlysas för att identifiera eventuella
möjligheter till minskade kostnader.
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5 Hälso- och sjukvårdens utmaningar och strategier
I detta avsnitt beskrivs hälso- och sjukvårdens övergripande mål, utmaningar för att nå
målet och strategier för att hantera dessa utmaningar. I flera fall pågår redan det strategiska
arbetet och kommer att fortsätta efter planperioden.
5.1

Mål: Säkerställa en god och nära hälso- och sjukvård som utgår från
patienten

Utmaningar
Större delaktighet och ökat inflytande för
patienterna

Strategier
 Stärka den personcentrerade vården genom
införande av patientkontrakt

Hälso- och sjukvård närmare patienten

 Erbjuda olika sätt att komma i kontakt med
hälso- och sjukvården
 Stärka den primära vården, basen i hälsooch sjukvården

5.1.1

Utmaning: Större delaktighet och ökat inflytande för patienterna

Hälso- och sjukvården ska i alla lägen 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. 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.
Som en del i den nationellt framtagna målbilden för en God och nära vård anges att målet
är att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.
En viktig aspekt av att skapa trygghet är samarbete mellan olika aktörer runt patienten för
att säkerställa att patienten inte märker av organisatoriska gränser.
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.
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 nya möjligheter och
innebär att vården måste utarbeta nya arbetssätt. För den digitala utvecklingen har
pandemin såhär långt varit en kraft då omställningen påskyndats.
Strategier för att säkerställa större delaktighet och ökat inflytande för patienterna


Stärka den personcentrerade vården genom införande av patientkontrakt

Som en del i att använda förhållningssättet personcentrerad vård ska patientkontrakt
införas. Patientkontrakt handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan
mer om en överenskommelse mellan vårdgivaren och patienten, något som hälso- och
sjukvården och patienten utformar tillsammans. Innehållet i överenskommelsen ska spegla
vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till. Det
ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. I första hand ska patientkontrakt
erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Patientkontraktet består av
fyra delar; Delaktighet, Samordning, Tillgänglighet och Samverkan. Arbetet påbörjas under
2020 och kommer att fortsätta under planperioden. På sikt ska det finnas en dokumenterad
överenskommelse med gemensamt ansvar där det är tydligt beskrivet vad patienten gör för
sig själv och vad vården gör.

17

5.1.2

Utmaning: 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 nära 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.
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.
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 2019 års
medborgarundersökning på Gotland visar att mer än åtta av tio av de tillfrågade instämmer
helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det finns dock
förbättringsområden, exempelvis innebär brist på allmänläkare inom primärvården att
kontinuitet inte kan erbjudas patienterna i tillräcklig omfattning. Nationell jämförelse visar
att insatstiden för ambulans vid prio-1-ärenden är hög utanför Visby med omnejd.
Avseende tillgängligheten till allmäntandvård finns 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. Förvaltningen har till hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslagit en nedläggning av folktandvården i Slite av flera skäl. Hälsooch sjukvårdsnämnden planeras fatta beslut kring detta i september.
Trygghetspunkter har inrättats i samarbete med socialförvaltningen på orter där det finns
ett särskilt boende men inte någon vårdcentral. Genom service-utredningen har Region
Gotland fastställt hur servicestrukturen ska utvecklas geografiskt på ön.
Mot bakgrund av långa insatstider för ambulansen i prio-1-ärenden har avropet av
optionen med en extra dagambulans förlängts under nuvarande avtalsperiod till
2021-03-21. Utfallet av åtgärden får visa om optionen skall utnyttjas under resterande
avtalstid till 2022-04-30 och i kommande upphandling.
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 regioner, är en viktig
strategisk fråga för planperioden.
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Strategier för att säkerställa en hälso- och sjukvård närmare patienten


Erbjuda olika sätt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården

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 olika personer kunna erbjudas. 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 bevisar att det finns ett behov av flexibla lösningar som vården inte fullt ut kan
uppfylla. Att hälso- och sjukvården på Gotland i högre grad än idag kan erbjuda digitala
lösningar är en viktig strategisk fråga, som också har fått en skjuts av pandemin. E-hälsa är
ett område med stor betydelse för den framtida vården. Inom området finns både
utmaningar och möjligheter för en mer jämlik vård.


Stärka den primära vården, basen i hälso- och sjukvården

Den primära vården utgör basen i hälso- och sjukvården och har ett betydande ansvar i att
samordna vården runt patienten. Primärvården är den aktör som förväntas ha ett helhetsperspektiv om patienten, identifiera och hantera sjukdomstillstånd tillfälliga såväl som
kroniska och förebygga ohälsa. Den primära vården ska vara den naturliga första kontakten
vid sjukdom eller oro för ohälsa. I många vårdförlopp är den primära vården medborgarnas
första liksom avslutande instans. Kraven på tillgänglighet till besök, kontakt per telefon och
tjänster via 1177 är höga och förväntas öka. Den primära vården 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 den primära vården. Flera insatser
pågår, och har genomförts, arbetet behöver dock fortsätta långsiktigt.

19

5.2

Mål: En god och nära hälso- och sjukvård på rätt nivå

Utmaning
Verka på lägsta effektiva
omhändertagandenivå

5.2.1

Strategier
 Utveckla den förebyggande hälso- och
sjukvården
 Förbättra förutsättningarna för egenvård
 Öka andelen vård i öppna vårdformer
 God samverkan med andra aktörer
 Påverka nationell organisering av
högspecialiserad vård

Utmaning: Verka på lägsta effektiva omhändertagandenivå

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. 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. I omställningsarbetet till en God och nära vård är tidiga
och förebyggande insatser i bred samverkan med berörda aktörer en central del.
I omställningsarbetet till en God och nära vård ingår att öka förutsättningarna för egenvård
och stödja användandet. Den genomsnittlige patienten är ofta informerad och insatt i
symptom och sjukdomsbild, samt att 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 Region Stockholm, där stora
strukturella förändringar pågår. 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.
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 verka på lägsta effektiva omhändertagandenivå


Utveckla den förebyggande hälso- och sjukvården

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen som helhet. En god folkhälsa innebär att så
många som möjligt har en bra hälsa, fysisk och psykiskt och att hälsan är jämnt fördelad
mellan olika grupper i samhället. Ansvaret att stärka folkhälsan är gemensamt, inom Region
Gotland görs arbete inom alla förvaltningar och för hälso- och sjukvården handlar det
framförallt om 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 God
och 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 utvecklas. Den närmsta vården är den som patienten kan ge sig själv, 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.


Förbättra förutsättningarna för egenvård

Digitalisering kan bidra till egenvård på olika sätt från vardagsfrågor till mer renodlad vård
och behandling. Det kan också användas för att ge invånarna stöd i vardagen, för att stärka
förutsättningarna för egen omsorg, för att skapa förutsättningar för egenmonitorering
respektive förutsättningar för fjärrbehandling.
Nationellt pågår arbete med att utveckla ”Första linjens digitala vård” utifrån devisen
”digitalt när det går, fysiskt när det behövs”. Syftet är att öka tillgängligheten till vården,
förenkla för individen att göra mer själv och effektivisera användningen av vårdens
resurser. Exempel på tjänster som utvecklas är användning av video och bild i sjukvårdsrådgivningen, något som kan underlätta individens kommunikation med vården och
förbättra vårdpersonalens bedömningar.
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. Andra e-tjänster som är under utveckling kan användas som en del i en ordinarie
vårdprocess, till exempel kan patienten fylla i frågeformulär eller själv ta prover inför
kontakt med vården. På så vis kan vårdmötet effektiviseras och skapa mer värde. Under
planperioden ska arbetet med att införa 1177 Vårdguidens e-tjänster fortsätta.
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 samt ha större fokus
på den uppföljande rollen. Detta kräver ett annat arbetssätt än idag.
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.
Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att både skapa förutsättningar genom att erbjuda
möjligheten och stötta invånarna i själva användandet.
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Öka andelen 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. 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.


God samverkan med andra aktörer

Rätt vårdnivå kräver även god samverkan med samarbetspartners både inom och utom
Gotland och en väl utvecklad integration mellan egenvård, primärvård, specialistvård och
kommunal vård.
I samverkan med socialförvaltningen fortsätter bland annat arbetet med trygg och effektiv
utskrivning, för målgruppen patienter 65 år och äldre. Tillsammans arbetar förvaltningarna
med att säkerställa att de genomsnittligt antal dagar för utskrivningsklara patienter på
sjukhus inte ska överstiga rikets genomsnitt. Detsamma gäller andel vårdtillfällen med
oplanerad återinskrivning inom 30 dagar. För att lyckas inom båda dessa områden är det
nödvändigt att utveckla, för patienten, en trygg och säker vård och omsorg utanför
sjukhuset.
Hälso- och sjukvårdens samarbete med Region Stockholm påverkas av den pågående
omstruktureringen där vårdgivarnas uppdrag förändras. Karolinska Universitetssjukhuset
har under många år varit den primära samarbetspartnern, men framöver utökas även
samarbetet med andra vårdgivare inom Region Stockholm. Karolinska är det dyraste
sjukhuset och ambitionen är att i möjligaste mån flytta vård till andra sjukhus inom Region
Stockholm eller kanske även till andra vårdgivare om samma kvalitet kan erbjudas till ett
lägre pris och resorna kan hanteras på lämpligt sätt.


Påverka nationell organisering av högspecialiserad vård

Den nationella utvecklingen går mot att den högspecialiserade vården 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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5.3

Mål: En god och nära hälso- och sjukvård för alla

Utmaning
Kunskapsbaserad och jämlik hälso- och
sjukvård

5.3.1

Strategier
 Införa nationell sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
 Standardisera vårdprocesser
 Rikta insatser till utsatta grupper
 Stärkta insatser för de yngsta barnen
 Införa angiografi/PCI-verksamhet på
Gotland

Utmaning: 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 ges idag 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. Att minska omotiverade
skillnader i hälsa är ett av huvudskälen för omställningen till en God och nära vård.
Ytterligare ett sätt att minska omotiverade skillnader är att satsa resurser på de yngsta
barnen, vilket bidrar till att förhindra ohälsa i framtiden.
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.
Strategier för att säkerställa en kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård


Införa nationell sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

För att skapa bättre förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård har ett nytt
nationellt system för kunskapsstyrning i regionsamverkan utvecklats. Kunskapsstyrningens
tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys, samt stöd till verksamhetsutveckling och
ledarskap.
Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå där samtliga
nivåer samspelar med varandra. 26 nationella programområden (NPO) har bildats med
experter från samtliga regioner där regionerna i sin tur har fördelat värdskapet för programområdena mellan sig. Förändringen innebär att arbetet med kunskapsunderlag i större
utsträckning görs gemensamt på nationell nivå.
Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har nu etablerat en ny struktur genom att inrätta 26
regionala programområden (RPO). Varje RPO har en ordförande tillika specialistsakkunnig
samt en arbetsgrupp där Region Gotland är representerad. Samtliga RPO-ordföranden
samlas regelbundet i det nybildande Stockholm-Gotlands medicinska råd (SGMR) som
leder och samordnar arbetet. Region Gotland medverkar aktivt i SGMR och hälso- och
sjukvårdsförvaltningens chefläkare är utsedd till vice ordförande. Det praktiska
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förbättringsarbetet sker inom ramen för respektive RPO där behovsanalyser har genomförts med förslag på prioriterade förbättringsområden för 2020.
På Gotland finns ett kunskapsråd etablerat, vilket har till syfte att stödja det lokala arbetet
kring kunskapsstyrningen. Det är en utmaning resursmässigt för en liten region som
Gotland att representera i så många regionala programområden. Representationen är dock
viktig och ger ett mervärde för Gotland i form av möjlighet att påverka, erfarenhetsutbyte
och att hämta hem kunskapen för implementering på Gotland.



Standardisera vårdprocesser



Rikta insatser till utsatta grupper

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 vilka åtgärder som skall göras,
hur de skall göras och i vilken ordningsföljd. 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.
Inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR har en 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 (5 år) sikt. Handlingsplanen avser perioden 2017-2021 och följs
upp årligen. Exempel på utvecklingsområden som berör hälso- och sjukvårdsförvaltningen
är patienters delaktighet i den egna vården, socialpsykiatri, första linjens insatser och
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suicidprevention. Ett särskilt fokus är tidiga och effektiva insatser gällande första linjens
hälso- och sjukvård för barn och unga avseende psykisk hälsa.
En annan grupp av patienter som är i stort behov av sammanhållen vård är personer med
missbruk. En sammanhållen missbruksvård är ett gemensamt arbete som ligger såväl inom
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen bedriver integrerad missbruksvård för barn och
vuxna:
 MiniMaria – en samlokaliserad verksamhet för barn och unga t.o.m. 24 år som har
funnits sedan oktober 2014. Där finns även upparbetade samverkanskanaler med
elevhälsan.
Missbruksoch beroendevård för vuxna - verksamheten är integrerad men inte

samlokaliserad och startade i december 2018.
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 funktionsnedsättningen. 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 har ett arbete påbörjats för att utreda hur insatserna kan ges
på bästa sätt. En projektledare har tillsatts med uppdrag att samordna tidiga insatser för
förskolebarn. 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 våld i samkönade
relationer. I strategin lyfts särskilt behovet av att stärka det förebyggande arbetet. Inom
Region Gotland pågår arbete med framtagande av en strategi inom området våld i nära
relation, ett arbete där hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar. Inom ramen för en statlig
överenskommelse, Våld i nära relation, har hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomfört
och kommer att genomföra insatser för att sprida kunskaper och metoder med fokus på
förebyggande arbete.


Stärkta insatser för de yngsta barnen

Ett sätt att nå en mer jämlik vård är att stärka insatserna för de yngsta barnen. Tidiga
insatser till små barn erbjuds såväl inom barnhälsovården (BHV) som inom den
specialiserade vården. Dessa syftar till att förebygga framtida ohälsa, samt för att minska
negativa sekundära effekter av medfödda eller tidigt förvärvade tillstånd som leder till
funktionsnedsättning. Exempelvis skulle en specialpedagog med uppdrag inom såväl hälsooch sjukvårdsförvaltningen som inom förskolan, kunna vara den brygga som behövs
mellan sjukvård och förskola. Det finns inget lagligt krav på specialpedagoger i förskolan
men med en sådan satsning skulle barn med särskilda behov snabbt få tillgång till rätt stöd.
Det finns i förvaltningen ett behov av att på ett bättre sätt än idag fånga upp de barn som

25

har någon form av svårighet i ett tidigt skede av livet. Småbarns-teamet är ett sådant
initiativ som av olika skäl inte är fullt resurssatt i dagsläget.
Logopedkontakt är idag den i särklass vanligaste insatsen som erbjuds små barn, vid sidan
av det som BHV erbjuder. En förstärkning av barnlogopedin skulle därför vara en
strategiskt riktig satsning, både inom logopedmottagningen som habiliteringen. Som i all
verksamhet är en kontinuerlig kompetensförsörjning av största vikt när det gäller
barnspecialister inom sjukvården.


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
Universitetssjukhuset. De allra flesta patienter slipper, med verksamheten befintlig på
Gotland, få vården på Karolinska och får därmed en kortare vårdtid. Regionfullmäktige
beslutade inför budget 2019 att bevilja hälso- och sjukvården investeringsmedel för
utrustningen med 10 miljoner. Efter en analys av lokalbehovet för PCI och situationen
gällande lokaler på Visby lasarett beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att göra ett
uppehåll i projektet i väntan på att lokaler för ändamålet ska planeras in i samband med en
expansion av hus 13, d.v.s. den utbyggnad som ingår i projektet Nya Akuten. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har beslutat att stoppa projektet Nya Akuten i nuvarande form och
istället gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en större utredning kring
behandlingsbyggnaden i hus 23 på Visby lasarett. I denna utredning är PCI-verksamheten
tillsammans med akutmottagningen en prioriterad verksamhet att tillgodose lokaler för.
Målsättningen är fortsatt att så snart det är möjligt överföra PCI-verksamheten till Gotland.
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5.4 Mål: God kvalitet i vården
Utmaningar
Bibehålla och utveckla kvaliteten i hälsooch sjukvården

Hantera fler behandlings- och
diagnostiska metoder

Ökad patientsäkerhet
Prioritera verksamhetsutveckling
i vardagen

Kompetensutveckling och förändrat
behov av kompetens
5.4.1

Strategier
 Omställning till en God och nära vård
 Jämföra med riket och egna resultat
 Införa nationell sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
 Säkra ordnat införande av ny medicinteknik
 Säkra ordnat införande av nya läkemedel
 Utveckla systematiskt patientsäkerhetsarbete
 Säkerställa rätt patient på rätt plats
 Skapa förutsättningar för kontinuerligt
förbättringsarbete
 Möta förändrat behov av kompetens vid
utvecklingsarbete
 Fortsätta arbetet med rätt använd kompetens
 Öka användandet av digitala lösningar

Utmaning: Bibehålla och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården

Sverige har goda medicinska resultat och god medicinsk kvalitet. Jämförelsen visar dock
också att svensk hälso- och sjukvård har sämre resultat avseende kvalitet i form av
kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet.
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 och nära vård presenterar Socialstyrelsen nationella
uppföljningsområden, hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer samt indikatorer från
Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det är en utmaning att identifiera relevanta
jämförelsemått, samt förmågan att analysera och dra slutsatser kring dessa.
Strategier för att bibehålla och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården


Omställning till en God och nära vård



Jämföra med riket och egna resultat

Omställningen till en God och nära vård är en viktig strategi för att bibehålla och utveckla
kvaliteten i hälso- och sjukvården. Dagens system möter inte i tillräcklig omfattning de
behov som finns. Hälso- och sjukvården ska i högre grad utgå från individen. Då blir andra
aspekter än de som historiskt förknippats med kvalitet viktiga att komplettera med.
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.
5.4.2

Utmaning: Hantera fler behandlings- och diagnostiska metoder

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 huruvida metoder bör användas eller inte sker på nationell nivå där respektive
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region själv fattar beslut om införande eller inte. I realiteten är dock möjligheterna för
enskilda regioner 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 Papillom Virus), som orsakar
livmoderhalscancer. I framtiden kan det eventuellt bli möjligt att vaccinera mot flera
cancersjukdomar, demens och hjärt-kärlsjukdomar.
Strategier för att hantera fler behandlings – och diagnostiska metoder


Införa nationell sammanhållen struktur för kunskapsstyrning



Säkra ordnat införande av ny medicinteknik

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 God och nära hälso- och
sjukvård för alla, bedöms som en central framtida framgångsfaktor för detta.
Behandlings- eller diagnostikmöjligheter på teknisk bas utvecklas alltmer och omsätter
nationellt mer än 22 miljarder kronor per år. Uppskattningsvis så finns det mer än 900 000
medicintekniska produkter på marknaden. En nationell samverkansmodell för medicinteknik har tagits fram med start från och med 2020. Huvudinriktningen är att skapa en
gemensam samverkansplattform och regiongemensam process för införande av ett urval av
nya medicintekniska produkter, där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms
stor.
Ett regiongemensamt agerande med mer samordnade beslut kan leda till att bra produkter
kommer patienterna till nytta snabbare, men också begränsad användning av produkter
som inte bör användas alls. Ett medicintekniskt råd, en rekommenderande ”systerfunktion”
till det nuvarande NT-rådet, en beredningsfunktion som koordinerar, bereder,
kommunicerar och följer upp regiongemensamt agerande, ett upphandlingsprojekt med
fokus på strategisk upphandlingssamverkan inom medicinteknikområdet samt ett mer
ordnat införande inrättas.


Säkra 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.
5.4.3

Utmaning: Ökad patientsäkerhet

En god patientsäkerhet bygger på en säkerhetsfrämjande kultur, som stödjer organisatoriskt
lärande och verksamhetsutveckling. Arbetet att förebygga vårdskador måste pågå
kontinuerligt. Verksamhetens förmåga att arbeta med ökad patientsäkerhet påverkas av att
patientens vårdprocess ofta består av flera enheter och professioner. Det är ett komplext
system att utveckla patientsäkerhetsarbetet i. Samtidigt påverkar bemanningssituationen
förutsättningarna för detta. Kompetensutveckling och förändrat behov av kompetens är
också en faktor som påverkar förmågan att kontinuerligt utveckla patientsäkerheten. Både
kompetens och kontinuitet är viktiga för ett effektivt patientsäkerhetsarbete.
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde med start november 2018 en
verksamhetstillsyn av den specialiserade somatiska sjukvården på Visby lasarett och
psykiatrin. Granskningen avsåg ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. I november
2019 lämnade IVO sina synpunkter. Brister påpekas inom åtta områden, bland annat arbete
med riskanalyser och egenkontroll, analys och uppföljning av vårdavvikelser samt
patienternas medverkan i patientsäkerhetsarbetet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
redovisade i maj 2020 planerade åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.
Strategier för att säkerställa en ökad patientsäkerhet


Utveckla systematiskt patientsäkerhetsarbete



Säkerställa rätt patient på rätt plats

Utifrån egen behovsanalys och de krav på åtgärder som Inspektionen för vård och omsorg
ställt gällande förvaltningens ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ska
strukturerna för systematiskt patientsäkerhetsarbete utvecklas. Arbetet har påbörjats under
2020 och kommer att fortsätta under planperioden.
Ett viktigt område för att öka patientsäkerheten och minska förekomsten av vårdskador är
att säkerställa rätt patient på rätt plats och därmed även nyttja slutenvårdsplatser till de
patienter som verkligen behöver den vårdformen. Detta avser hela vårdflödet, d v s att
förebygga undvikbar slutenvård, undvika onödiga återinläggningar, undvika onödig vistelse
på akutmottagningen och se till så att färdigbehandlade patienter kan lämna sjukvården.
5.4.4

Utmaning: Prioritera verksamhetsutveckling i vardagen

Att systematiskt arbeta med förbättringar ökar även patientsäkerheten. För att skapa
förutsättningar för verksamheternas kontinuerliga utvecklingsarbete finns ett antal
utbildningar inom förvaltningen med målsättning att ge verksamheterna verktyg och
metoder att själva arbeta med verksamhetsutveckling. Att verksamheterna kan få tillräckligt
stöd i utvecklingsarbetet är en viktig strategisk fråga för att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ha förmåga att genomföra de förändringar som ska göras.
Strategier för att verksamhetsutveckling ska kunna prioriteras i vardagen


Skapa förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete

-

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,
förändringspsykologi 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.

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

-

-



Möta förändrat behov av kompetens vid utvecklingsarbete

Behov av aktivt stöd i själva utvecklingsarbetet efterfrågas allt tydligare av verksamheterna,
inte minst kopplat till digitalisering. Dessutom behövs under förändringsresan i regel olika
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analyser göras, underlag tas fram och kontakter tas med andra verksamheter som påverkas
av förändringen osv. Patienters/invånares delaktighet är viktig 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 på införande av etjänster. Metoderna kan dock tillämpas även för andra utvecklingsarbeten. Ett arbete pågår
inom förvaltningen för att tydliggöra vilka metoder som ska användas i vilka sammanhang.
Den stora omställningen hälso- och sjukvården står inför ställer särskilda krav på
förändringsledning. Alla chefer ska genomgå den regiongemensamma utbildningen i
förändringsledning under 2020.
5.4.5

Utmaning: Kompetensutveckling och förändrat behov av kompetens

Med det låga befolkningsunderlag Gotland har behöver många yrkesgrupper ha en bred
kompetens samtidigt som det även finns 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, exempelvis inrättandet
av vårdnära service.
Digitala lösningar ökar inom vården och 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
Strategier för att säkerställa kompetensutveckling och förändrat behov av kompetens


Fortsätta arbetet med rätt använd kompetens, RAK

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 ge förutsättningar för alla verksamheter
att arbeta med frågan har det 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.
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 regionstyrelseförvaltningen. Som
exempel kan nämnas tidskrävande rekryteringsadministration som idag till stor del åligger
varje enskild chef att hantera. Ett fortsatt behov finns därför av stödresurser för att skapa
resurseffektivitet och för att frigöra tid till ett nära ledarskap hos förvaltningens chefer.


Öka användandet av digitala lösningar

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
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form av kompetensutveckling är de kollegiala diskussionerna, t.ex. team-konferenser runt
patientfall.
En framgångsfaktor för ökad digital användning är att det finns tillgång till utrustning som
är lätt att använda. Samtliga dessa dimensioner har påskyndats och utvecklats till följd av
pandemin och förutsättningarna för att använda digitala lösningar för kompetensutveckling
har stärkts.
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5.5

Mål: God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården

Utmaningar
Attrahera, behålla och utveckla
medarbetare för att bli oberoende av
hyrpersonal

5.5.1

Strategier
 Tillitsfullt och modigt ledarskap och
medarbetarskap
 Nytänkande vid rekrytering
 Hållbar och effektiv resursanvändning
 Skapa tydliga och attraktiva utvecklings- och
karriärvägar

Utmaning: Attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att bli oberoende av
hyrpersonal

Hälso- och sjukvården är i en situation där många av organisationens yrkesgrupper är bristyrken och därmed svårrekryterade. Situationen ser i stort likadan ut i hela landet och ö-läget
samt bostadsbristen, främst i Visbys närområde, är också en utmaning.
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. För att erbjuda en vård som är säker för
patienterna och en god arbetsmiljö för medarbetarna är det angeläget med en stabil och
varaktig bemanning där förvaltningen inte är beroende av hyrpersonal i dagens omfattning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utgår från Region Gotlands nio utarbetade strategier för
att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar. 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. Det handlar inte om att välja bara en strategi utan en rad åtgärder,
förhållningssätt och nytänkande krävs för att bli än mer attraktiv som arbetsgivare.
Exempelvis är en bra arbetsmiljö en förutsättning för att behålla medarbetare; medarbetare
som trivs och talar väl om sin arbetsplats attraherar andra osv. Att behålla befintliga
medarbetare är därför särskilt viktigt.
Ett långsiktigt strategiskt arbete har också gett resultat. Region Gotlands och hälso- och
sjukvårdens satsning på höjda löner ur ett jämställdhetsperspektiv och för svårrekryterade
yrkesgrupper har lett till att de flesta yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har i dagsläget löner i nivå med riket. Arbetet med rekryteringskanaler och annonser har lett till att
förvaltningens annonser om lediga arbeten är mer synliga. Gotlands många fördelar med en
sjukvård som går att överblicka, att medarbetarna här får en bredare kompetens, att det är
tryggt att leva och bo på Gotland och att lasarettet ligger vackert beläget vid havet är
faktorer som lyfts för att attrahera nya medarbetare.
Resultatet i senaste medarbetarenkäten visar att 91 procent av medarbetarna är motiverade
i sitt arbete. 95 procent anser att deras arbete är meningsfullt. Det är ett resultat att vara
stolt över. Utvecklingsområden är bland annat att arbeta med rimlig stressnivå och att
arbetsplatser är fria från konflikter.
En framgångsfaktor för hälso- och sjukvården är skapa en kultur som präglas av tillit
och dialog och där vi har ledare som skapar förutsättningar för medarbetarna att vara
involverade, utvecklas och må bra på jobbet. Men även medarbetare som själva är
engagerade och intresserade av att utveckla sig själva och verksamheten.
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Strategier för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att bli oberoende av
hyrpersonal


Tillitsfullt och modigt ledarskap och medarbetarskap

Målsättningen i regionen är att vara en modig organisation som klarar omställning och
förändring. En tillitsfull organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande
för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av
dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i
verksamheten. Hälso- och sjukvården har som alla andra förvaltningar en resa att göra
kring organisationskultur och attityder för att vara väl rustade för framtidens utmaningar.
Återkommande chefsmöten är en gemensam arena för dialog, erfarenhetsutbyte och
diskussion med andra chefer i förvaltningen, men även löpande chefsdialoger där
aktiviteter och utmaningar m.m. kan lyftas för diskussion. Första linjens chefer har en
nyckelroll i att fånga medarbetarnas idéer och engagemang och bidra till att skapa en
attraktiv arbetsplats som präglas av arbetsglädje och lärande.
En välfungerande samverkansstruktur med arbetsplatsträffar och samverkansdialoger är av
stor vikt för ett öppet och transparent arbetsklimat och en allmänt god arbetsmiljö. En god
arbetsmiljö är även en förutsättning för god patientsäkerhet. Resultaten av medarbetarenkäten ger en återkommande ögonblicksbild och analyseras årligen på olika nivåer.
Erfarenheten visar att resultaten från medarbetarenkäten respektive patientsäkerhetskulturmätningen visar på likartade slutsatser då mätningarna har delvis överlappande frågor.


Nytänkande vid rekrytering

Flera av förvaltningens yrkesgrupper är bristyrken och konkurrensen mellan arbetsgivarna
hård. Det gäller att kunna lyfta fram det som utmärker och våga tänka nytt. Vi behöver
gemensamt visa upp potentialen med att leva och bo på Gotland och de fördelar som finns
kring närhet och samarbete på en mindre ort. Att visa det goda arbete som bedrivs i
förvaltningen både internt och externt stärker vårt arbetsgivarvarumärke. Olika upplägg
och kanaler behöver ständigt utvecklas och målgruppsanpassas.
Samarbete med lärosäten är en viktig rekryteringskanal. 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 på distans som möter
upp förvaltningens utbildningsbehov, ett starkt önskemål är en tandhygienistutbildning då
detta är ett mycket stort bristyrke i hela landet och på ön.
Att rekrytera medarbetare från andra EU- länder är en möjlig väg till ökad bemanning och
ett pilotprojekt för rekrytering av sjuksköterskor planeras under 2020.


Hållbar och effektiv resursanvändning

Arbetstidsfrågor och schemaläggning är viktiga frågor både ur arbetsmiljöperspektiv och
för att säkerställa effektiv resursanvändning. Några olika bemanningsprojekt pågår både
inom förvaltningen och i ett regionalt samverkansprojekt där syftet är att lära av varandra,
samt utmana och utveckla våra modeller för schemaplanering. Det finns ett stort behov av
att skapa en ökad attraktivitet för natt och rotationstjänster.
SKR och Kommunal har enats om att heltid ska vara ett prioriterat område där tillsvidareanställd heltid ska vara norm, den så kallade Heltidsresan. Heltidsarbete tryggar dels det
befintliga och kommande underskottet av utbildad personal inom hälso- och sjukvården
men ökar även det ekonomiska oberoendet hos den enskilde medarbetaren.
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Inom förvaltningen finns en handlingsplan med planerade insatser för att nå målet att fler
inom Kommunals avtalsområde ska arbeta heltid. 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. Utmaningen är att hitta arbetssätt som gör att fler
medarbetare vill arbeta heltid eftersom många medarbetare önskar arbeta deltid. Nedan
redovisas antalet tillsvidareanställda i januari månad 2020 inom kommunals avtalsområde
vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, uppdelat på befattningstyp.
Nedan anges endast tillsvidareanställda
Sysselsättningsgrad
Befattning
100 %
75-99 %
1-74 %
Undersköterskor
Skötare
Vårdnära service
Barnskötare
Rehabiliteringsassistent
Ekonomibiträde
Lokalvårdare
Fotvårdare/-specialist
Totalt (antal)
Totalt (%)

185
49
3
6
6
1
250
63,6

105
2
6
9
1
123
31,3

11
2
3
2
2
20
5,1

Antal individer
301
53
3
12
6
13
2
3
393
100

Totalt inom kommunals avtalsområde har hälso- och sjukvårdsförvaltningen 393
tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa har 143 personer (36%) en deltidsanställning och
250 (64%) en heltidsanställning.
Verksamhetsområden som är berörda av heltidsresan är medicinska och opererande
specialiteter, barn- och ungdomsmedicin, gyn- och obstetrik, primärvård och psykiatri d.v.s.
samtliga resursområden och verksamhetsområden är berörda.


Skapa tydliga och attraktiva utvecklings- och karriärvägar

Ett viktigt område för att vara en attraktiv arbetsgivare är att det finns tydliga utvecklingsoch karriärvägar för de olika yrkesgrupperna.
Ett första steg är att införa en kompetensstege för sjuksköterskor. Syftet är att garantera en
god vårdkvalitet med hög patientsäkerhet, men också att skapa energi och kompetensutveckling för denna yrkesgrupp.
Sjuksköterskorna har också möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med finansiering
från arbetsgivaren. Denna möjlighet har funnits ett stort antal år, men där ersättningen vid
studierna ökats på till att sedan några år tillbaka omfatta 100 procent studielön.
För att ytterligare kunna utveckla sig finns det möjligheter att testa på chefskap under en
period. Där samarbetar förvaltningen med regionens program ”Vägen till ledarskap”.
Det finns flera områden att utforska kring detta område och dialog sker även med Uppsala
Universitet om hur samarbeten kring forskning och utveckling kan stärkas.
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5.6

Mål: God utvecklingsförmåga

Utmaningar
Förmåga att hantera stort
förändringstryck
Skapa förutsättningar för bred delaktighet
i verksamhetsutveckling

Invanda arbetssätt utmanas

Förmåga att delta i och implementera
nationella satsningar
Förmåga till innovation och
förnyelsesprång
5.6.1

Strategier
 Prioritera utifrån störst patientnytta
 Ta vara på medarbetarnas idéer och
kreativitet
 Ta vara på patienternas/invånarnas idéer
och drivkraft
 Fortsätta god regional samverkan
 Utvecklat vårdinformationssystem
 Strukturera deltagandet i statliga satsningar
 Utveckla samarbetet med andra aktörer

Utmaning: Förmåga att hantera stort förändringstryck

Förväntningarna på verksamhetsutveckling är höga och kommer från olika håll. Alla
verksamheter förväntas arbeta med såväl förbättringar och effektiviseringar utifrån det man
ser i den egna verksamheten och bidra till positionsförflyttning inom förvaltningsövergripande utvecklingsområden. Även statliga satsningar i form av överenskommelser
innebär förväntningar på förändring. Den nationella strukturen för kunskapsstyrning
kommer att generera behov av förändring i form av implementering av nationella
vårdprogram. Hälso- och sjukvården står dessutom inför flera mycket stora omställningar
under planperioden, exempelvis omställningen till God och nära vård. Förändringstrycket
inom förvaltningen är stort och detta gäller även för de verksamheter som lagts ut på
privata företag genom avtal som innehåller utrymme för förändringar i uppdragen.
Strategier för att hantera stort förändringstryck


Prioritera utifrån störst patientnytta

Med det stora förändringstryck som råder inom hälso- och sjukvården kommer det vara
nödvändigt att prioritera och välja bort. Det är inte helt enkelt då utvecklingsarbete ofta
innebär förbättringar och därmed inte är önskvärt att prioritera bort. En annan svår aspekt
är balansen mellan utvecklingsarbete på kort och lång sikt. För att nå framgång i att, vid
behov, prioritera mellan olika aktiviteter behöver prioriteringen vara transparent och
utgångspunkten vara största möjliga patientnytta.
5.6.2

Utmaning: Skapa förutsättningar för bred delaktighet i verksamhetsutveckling

Som beskrivits tidigare är förändringarna inom hälso- och sjukvården både många och
komplexa. Det ger behov av integrering av flera perspektiv. Fler perspektiv ger också bättre
förutsättningar för kreativa lösningar. Flera av förändringarna handlar också om förändrade
förhållnings- och arbetssätt vilket ställer krav på bred delaktighet. En särskild utmaning är
därför att skapa förutsättningar för detta.
Strategier för att skapa förutsättningar för bred delaktighet i verksamhetsutveckling


Ta vara på medarbetarnas idéer och kreativitet

En stor fördel som förvaltningen har, som bekräftas årligen i medarbetarenkäten och som
påverkar förutsättningarna för förändringsarbete, är det mycket stora engagemang som
finns bland medarbetarna. En viktig strategi är därför att ta tillvara på medarbetarnas idéer
och kreativitet. En del av det arbetet sker genom god dialog och ett värdeskapande arbete
inom samverkansavtalet som bland annat syftar till att medarbetare ska ha möjlighet till
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inflytande. Ett gott samverkansklimat skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö där
inflytande och delaktighet för alla anställda genomsyrar verksamheten.


Ta vara på patienternas/invånarnas idéer och drivkraft

För att klara av att möta de behov som patienter och invånare har och kommer att ha
framöver behöver deras idéer och drivkraft tas tillvara i hur vården ska utformas. Med rätt
förutsättningar kan dessutom många göra mer själva vilket frigör tid till dem som inte har
samma förutsättningar.
5.6.3

Utmaning: Invanda arbetssätt utmanas

För att uppnå en sammanhängande vårdkedja med kommunal sjukvård, ambulanssjukvård,
primärvård och sjukhus behövs smidiga IT-stöd och välintegrerade e-hälsotjänster. Med
effektiv infrastruktur och teknik som är lätt att förstå och ta till sig kan användandet av
digitala lösningar öka. Att använda digitala stöd för förändrade arbetssätt är en viktig del av
omställningen till en God och nära vård.
Nuvarande journalsystem inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver över tid fasas ut
och ersättas av en mer flexibel lösning. Detta arbete har tidigare bedrivits som ett
upphandlingsprogram (FVM - framtidens vårdinformationsmiljö) i samverkan med Region
Stockholm. Till följd av pandemin är dock upphandlingen avbruten och programmet
avslutat. Trots detta kvarstår behovet av utvecklat IT-stöd för att på ett bättre sätt stödja
vårdens medarbetare och stärka patienternas förutsättningar att vara delaktiga i sin vård.
Arbetet kommer fortsätta drivas inom befintlig förvaltningsorganisation och i samverkan
med Region Stockholm. Med utvecklade IT-system och e-hälsotjänster tillkommer också
nya behov av förvaltning, vilket innebär ökat behov av exempelvis projektledare,
systemförvaltare och analytiker.
Strategier för att förändra invanda arbetssätt


Fortsätta god regional samverkan



Utvecklat vårdinformationssystem

Utveckling av e-tjänster och IT-stöd är kostsam och många gånger integrerade mot ett eller
flera system vilket ökar komplexiteten. Samverkan mellan kommuner och regioner är
nödvändig. Gemensamma lösningar bör eftersträvas. En övergripande strategi för
digitalisering inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska utarbetas under 2020.
Upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd, tillsammans med Region Stockholm,
beräknades tidigare vara slutförd under 2020 men arbetet är avbrutet. Dock kvarstår den
strategiska inriktningen att utveckla journalsystemet på kort och lång sikt. Arbete pågår
med att forma en plan för fortsatt arbete i befintlig förvaltningsorganisation. Ett utvecklat
vårdinformationssystem kommer att innebära behov av förändrade arbetssätt. Oavsett om
befintligt system ska vidareutvecklas eller ersättas över tid kommer arbetet medföra
belastning på ekonomin på flera sätt. Långsiktigt förväntas effekterna dock påverka
ekonomin positivt.
5.6.4

Utmaning: Förmåga att delta i och implementera nationella satsningar

Staten gör i samarbete med SKR satsningar i form av överenskommelser. Utifrån syftet, att
göra insatser inom särskilt viktiga områden, är det ofta naturligt att hälso- och sjukvården
på Gotland ska delta i överenskommelserna. Det innebär dock mycket arbete både i
verksamheten men också i form av redovisning för att medel ska erhållas. Uppbyggnaderna
av överenskommelserna skiljer sig ofta åt, t.ex. hur redovisningen och hur medel utbetalas
till regionerna. Utvecklingen har gått mot att överenskommelserna har blivit bredare och
ofta innefattar flera verksamheter, och i flera fall tangerar de också samma områden vilket
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ställer allt större krav på styrning och ledning av arbetet. Flera av överenskommelserna är
statens sätt att tillskjuta medel för finansiering av omställningsarbetet till en God och nära
vård.
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.
Strategier vid deltagande i nationella satsningar


Strukturera deltagandet i statliga satsningar

För att klara att hålla ihop insatserna inom de allt bredare överenskommelserna och
säkerställa att insatserna som genomförs går i linje med egna styrande dokument såsom
strategisk plan och verksamhetsplan behövs tydliga strukturer för arbetet med sammanhållande funktioner. Överenskommelserna är ofta för korta tidsperioder, ibland ettåriga,
och i flera fall beslutas de dessutom en bit in på året vilket innebär en ryckighet och
påverkar planeringsförutsättningarna. Ofta är det relativt oklart fram till fattat beslut vad
innehållet kommer att vara.
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.
5.6.5

Utmaning: Förmåga till innovation och förnyelsesprång

Hälso- och sjukvård är en verksamhet som i grunden baseras på evidens och beprövad
erfarenhet. Utmaningarna på området handlar om olika delar; både att skapa en kultur som
främjar innovation och förnyelsesprång och att etablera strukturer för detta. Som tidigare
beskrivits är hälso- och sjukvård i ett läge där det råder både obalans mellan behov och
resurser samt att det finns ett mycket stort förändringstryck. En annan utmaning handlar
därför om att skapa utrymme för utvecklingsinsatser.
Strategier för att främja innovation och förnyelsesprång


Utveckla samarbetet med andra aktörer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är dels en för liten organisation för att själva driva
innovationsfrågor, dels gynnas arbetet av samarbete med andra aktörer med andra
perspektiv. Naturliga och viktiga samarbetspartners är Uppsala universitet och aktörer
inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.
Inom ramen för partnerskapet mellan Uppsala universitet och Region Gotland har initiativ
tagits till ett samarbetsprojekt med syfte att utveckla ett gemensamt innovationssystem.
Projektet har tilldelats 16,2 miljoner inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland
och Öarna samt regionala utvecklingsmedel. Projektet kommer att genomföras tillsammans
med Science Park Gotland och löper under perioden oktober 2020 till april 2023.
Under projekttiden ska processer för hur kreativa idéer tas vidare till en innovation
och/eller forskningsstudie, utvecklas. Förväntan på projektet är att förvaltningen kan öka
sin andel forskning, skapa en verksamhet som i högre grad stimulerar och stödjer
medarbetarnas innovationskraft samt att stärka hela det gotländska innovationssystemet.

37

5.7

Mål: Långsiktigt hållbar finansiering av hälso- och sjukvården på Gotland

Utmaningar
Obalans mellan behov och tilldelade
resurser

5.7.1

Strategier
 Transparens och dialog
 Balanserad omställning God och nära vård
 Utveckla hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 Förbättra patientsäkerhet och kvalitet
 Effektivisera, prioritera och spara

Utmaning: Obalans mellan behov och resurser

Det råder en obalans mellan behov och tilldelade resurser till hälso- och sjukvården på
Gotland. Detta har beskrivits närmare i kapitel fyra. Till detta förväntas de förändrade
förutsättningarna som den demografiska förändringen medför bidra till fortsatt ökade
kostnader. 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.
Strategier för att hantera obalans mellan behov och tilldelade resurser


Transparens och dialog



Balanserad omställning till God och nära vård



Utveckla hälsofrämjande hälso- och sjukvård

En öppen och transparent dialog kring välfärdsutmaningen med politik, regionledning och
medborgare är nödvändig. Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att jämföra och
analysera den egna verksamheten i jämförelse med riket och göra bedömningar av
finansiella konsekvenser även om de ofta är mycket svårbedömda. En försvårande
förutsättning är avsaknad av effektiva verktyg för detta. Mycket hantering blir manuell,
vilket i sig är resurskrävande och påverkar tillförlitligheten till resultaten. Tydligheten
försvåras också av att de ekonomiska konsekvenserna ofta är svårbedömda.
Omställningen till en God och nära vård har även ett tydligt resursperspektiv. Resurser kan
uttryckas i olika termer: pengar, tid, medarbetare m.m. oavsett vad så är de ändliga. Den
demografiska utvecklingen gör det allt tydligare att resurserna är begränsade, exempelvis
minskar den arbetsföra delen av befolkningen. Åtgärder och insatser måste syfta till att
använda resurser så effektivt som möjligt så de gör mesta möjliga nytta. Att lyckas med
omställningen är därför en mycket viktig strategi. Samtidigt innebär omställningsarbetet en
period av s.k. puckelkostnader. En vetskap om detta är viktig för att det inte ska hindra att
långsiktiga insatser genomförs.
Det hälsofrämjande arbetet behöver ske brett inom många av regionens ansvarsområden,
såsom förskola, skola, infrastruktur med mera. Hur Region Gotland som helhet,
tillsammans med privata aktörer lyckas med både det kortsiktiga och det mer långsiktiga
hälsofrämjande arbetet kommer att påverka hälso- och sjukvårdens och därmed Region
Gotlands finansiering. Det hälsofrämjande arbetet är en del av möjligheten att dämpa
kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården vilket också innebär att om det arbetet
inte når framgång sker ingen sådan dämpning. En kraftsamling kring det hälsofrämjande
arbetet är helt nödvändigt, och då inte enbart för hälso- och sjukvården.
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 sjukvården är en tydlig strategi för att möta den förväntade ökningen
av sjukvårdsbehov i den gotländska befolkningen utifrån den demografiska utvecklingen.
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Att arbeta med de fyra levnadsvanorna: matvanor, rörelsevanor, alkoholvanor och
tobaksvanor är i många fall ett långsiktigt arbete och många av effekterna kommer också på
längre sikt. Något som inte räknas in bland levnadsvanorna men som också behöver
beaktas är den ökande användningen av droger. Det finns också effekter av den
hälsofrämjande hälso- och sjukvård som är betydligt mer direkta, t.ex. rökfrihet inför
operation som på ett direkt sätt minskar risken för komplikationer i samband med att en
operation ska genomföras.


Förbättra patientsäkerhet och kvalitet

Att sänka kvaliteten på sjukvården ger sällan lägre kostnader. Det finns ingen korrelation
mellan låg kvalitet och låga kostnader, snarare tvärtom. De regioner som brukar framhållas
som goda exempel är Jönköping, Kalmar och Östergötland. Dessa regioner är sjukvårdshuvudmän som satsat på kvalitet inom hälso- och sjukvården, och ändå lyckas hålla låga
kostnader. Kvalitetsbristkostnader är en följdeffekt av låg kvalitet.
Att patienter drabbas av vårdskador är inte helt ovanligt. Vårdskador kan vara sådant som
infektioner efter operationer, fallskador, trycksår m.m. 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. Utifrån granskningen som IVO gjorde under 2019 har förvaltningen ett bra
utgångsläge till handlingsplan för att öka patientsäkerheten. Kärnan i återkopplingen från
granskningen ger att ledningssystemet och den övergripande strukturen för patientsäkerhetsarbetet har förbättringspotential. Hälso- och sjukvården på Gotland har behov av
att bli en mer lärande organisation för att leverera en mer patientsäker vård.


Effektivisera, prioritera och spara

Med en demografisk utveckling som leder till att färre ska försörja fler krävs nytänkande
och mod att prioritera. Hälso- och sjukvården är väl medveten om att den demografiska
förändringen påverkar Region Gotlands finanseringsförmåga. Att så långt som möjligt
effektivisera för att kunna omfördela resurser till nya satsningar är oerhört viktigt. Dagens
arbetssätt behöver utmanas, de digitala möjligheterna måste tas tillvara och synen på
kompetens behöver breddas.
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6
6.1

Drift- och investeringsbudget 2021-2023
Driftbudget 2021-2023

Enligt ovanstående bedömning av uppdrag, mål och resurser, begär hälso- och sjukvårdsnämnden följande ramförstärkning inför budgetåret 2021.
Utomlänsvård - Inom utomlänsvården finns såväl vård där hälso- och sjukvården kan
påverka kostnaderna, samt vård där kostnaderna för vården inte går att påverka. Den
rättspsykiatriska vården och den oremitterade vården är opåverkbar. Den remitterade
vården är den stora volymen av utomlänsvård. Det vill säga när patienten är i behov av
vård som av något skäl inte är möjlig att utföra på Gotland. Då remitteras patienten till
fastlandet, företrädesvis till Stockholm där hälso- och sjukvården har ett för 2020, nytt avtal
med Region Stockholm, vilket inkluderar de flesta akutsjukhusen i Stockholm.
Kostnadsökningar för utomlänsvården innehåller såväl volymförändringar som prisförändringar. Hälso- och sjukvården har under flertalet år tagit upp utomlänsvården bland
andra indexuppräkningar av externa avtal, där regionfullmäktige har som modell att
kompensera nämnderna för dessa. De flesta av åren har just indexuppräkning för utomlänsvården inte kompenserats. Inför 2020 begärde hälso- och sjukvården kompensation för
detta i en särskild skrivning i Strategisk plan och budget, men inte heller detta togs hänsyn
till i budgetfördelningen. Under hösten 2019 har hälso- och sjukvårds-nämnden begärt
ytterligare medel för utomlänsvård med anledning av kraftiga prisökningar av densamma, i
samband med detta begärde nämnden också att hänsyn ska tas till de kostnadsökningar
som sker inom utomlänsvården på samma sätt som det görs för index-uppräkningar av
andra typer av avtal där nämnden köper huvudverksamhet av extern utförare.
Vid en längre tidsserie är det tydligt att kostnaden för vården, med bortrensning av
inflation i form av LPIK (landstingsprisindex), inte visar någon stor förändring över tid.
Inte heller antalet remisser förändras i någon högre utsträckning. Detta tyder på att det
även för utomlänsvården finns en tydlig priskomponent i kostnadsökningarna.

Total kostnad infaltionsrensat med LPIK exkl läkemedel
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Hälso- och sjukvården har en bedömd kostnad för utomlänsvård för 2020 på ca 220-230
miljoner kronor. En uppräkning med senaste LPIK för 2021 är 2,9 procent. Detta skulle
motsvara en kostnadsökning på 6,4 miljoner. Därav begär hälso- och sjukvårdsnämnden
kompensation för prisökning av utomlänsvården med 6,4 miljoner. Detta är också upptaget
i tabellen för indexuppräkningar av externa avtal.
I avtalet om utomlänsvård som fr.o.m. 2020 gäller finns en prisrabatt gällande vård köpt på
Karolinska universitetssjukhuset på ca tolv procent. Detta motsvarar en rabatt på dryga tolv
miljoner kronor. Region Stockholm har sedan tidigare aviserat en önskan om att inga
särskilda rabatter ska gälla Gotland jämfört med övriga regioner som köper vård från
sjukhusen i Stockholm. Detta kommer att leda till prisförhandlingar även inför avtalsåret
2021. Hur förhandlingen med Region Stockholm gällande eventuella rabatter för
Karolinskas priser faller ut återstår ännu att se.
Tillfälliga statsbidrag som blir generella – Under ett antal av år har allt fler tillfälliga
statsbidrag riktats mot hälso- och sjukvården. Bidragen formeras enligt överenskommelser
mellan SKR och regeringen. Det händer, har hänt, och kommer att hända att hela bidraget,
eller delar av detsamma går över från att vara ett riktat statsbidrag till att gå in i det
generella statsbidraget. Så länge bidraget är ett riktat statsbidrag som avser hälso- och
sjukvård är principen i dagsläget att det utbetalas direkt till hälso- och sjukvårdsnämnden,
medan de generella bidragen utbetalas till Region Gotland som regionfullmäktige fördelar i
och med fördelning av budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill med denna skrivning
göra en generell begäran att de riktade statsbidrag som avser hälso- och sjukvård och som
övergår till generella bidrag ska återföras till hälso- och sjukvården i och med regionfullmäktiges budgetfördelning till nämnderna. Inför budgetåret 2021 finns ett bidrag som
går från att vara ett riktat statsbidrag till ett generellt bidrag som en del av överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” som
kommer att avslutas efter 2020 års överenskommelse. Överenskommelsen har sedan
tidigare finansierat rehabkoordinatorer till en kostnad av ca 2,6 miljoner. Att samtliga
regioner ska tillhandahålla rehabkoordinatorer kommer istället att bli lagstadgat och
ersättningen för detta aviseras tillföras det generella statsbidraget enligt finansieringsprincipen. Enligt en sammanställning från SKR över generella statsbidrag kommer detta att
ingå med 35 kronor per invånare vilket motsvarar ca 2 065 Tkr till Region Gotland. Hälsooch sjukvårdsnämnden begär specifikt att dessa medel överförs till nämnden i samband
med budgetbeslutet.
Ökade kostnader till följd av nytt avtal – Vid en ny upphandling av verksamhet som
tidigare varit reglerad i ett längre avtal uppstår inte sällan en trappstegseffekt på priset. I
början av 2021 träder två sådana nya avtal i kraft med en tydlig tröskeleffekt, avtalet för
helikoptertransporter och avtalet för markambulanser. Till följd av de nya avtalen ökar
kostnaden för hälso- och sjukvården med 9,85 miljoner för helikoptertransporter och 3,5
miljoner för markambulanstransporter. I avtalet gällande markambulans är ingen utökning
av ambulanskapaciteten inräknad. Begäran av budgettillskott för detta ingår i tabellen över
indexuppräkningar för externa avtal.
I upphandlingen för ambulanshelikopterverksamheten har lastkapacitet och räckvidd
utgjort de viktigaste utvärderingskriterierna.
Anbudet innebär följande skillnad mot nuvarande:
Fast kostnad per månad
Nuvarande avtal
2 061 600 kr
Avtal från 2021-03-22
2 650 060 kr

Timkostnad flygtid
10 954 kr
15 654 kr
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Skillnaden förklaras av ökad leasingkostnad för helikoptern, lönekostnad samt kostnader
för ombyggnad av helikopterbasen. Fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader bygger
på företagets egen bedömning. Utifrån det beräknade antalet flygtimmar innebär avtalet en
ökning av kostnaderna med 9,85 miljoner kronor per helår vilket äskas som ramökning.
Ökade driftkostnader för långsiktigt tillfällig lokalanpassning för akutmottagningen
I samband med avbrytandet av projekt Nya Akuten i dess nuvarande form fick
förvaltningen i uppdrag att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler. De
kostnader och de förflyttningar av verksamheter som krävs ska redovisas till hälso- och
sjukvårdsnämnden och till budgetberedningen 2020. Målsättningen är att utökningen av
akutmottagningens lokaler kan tas i bruk i juni 2021. För att kunna utöka
akutmottagningens lokaler utgår nuvarande planering ifrån att det blir nödvändigt att flytta
ut annan verksamhet i paviljonger på lasarettsområdet. Paviljongslösning innebär en
bedömd direkt driftkostnad om ca 4 miljoner per år vid en hyreslösning av paviljonger. Vid
en lösning som innebär en investering av paviljonger innebär detta i förlängningen en höjd
hyra för hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att dessa
tillskjuts nämnden. Poängteras ska att den faktiska kostnaden inte är klarlagd förrän
upphandling är genomförd.
Ökade kostnader till följd av nya redovisningsregler gällande investeringar
I samband med större investeringsprojekt förekommer inte sällan resor. Under årets
pandemi har det varit en utmaning att hitta nya lösningar för att exempelvis utvärdera en
medicinskteknisk utrustning utan att antingen leverantören kunnat resa hit med
utrustningen eller att representanter från investeringsprojektet kunnat resa till ett annat
sjukhus för att antingen se på utrustning på plats eller utvärdera inkomna anbud. Mycket
har gjorts digitalt. Förvaltningen kommer fortsatt att jobba för att så mycket som möjligt
genomförs digitalt, men stundtals kommer resor fortfarande att krävas och i större projekt
kan detta medföra betydande kostnader. Dessa kostnader kommer nu att behöva kostnadsföras direkt.
Den största förändringen är dock att förstudier inför framförallt byggprojekt inte längre ska
redovisas som investeringsutgift utan som en direkt kostnad.
Under 2021 kommer förstudier krävas utifrån följande projekt:


Förstudie i samband med framtagande av fastighetsutvecklingsplan. Förvaltningen
har i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19 § 91 att tillsammans
med teknikförvaltningen att ta fram en fastighetsutvecklingsplan för
sjukvårdslokalerna. För att genomföra arbetet kommer utredning att genomföras
för Visby lasarett. Fastighetsutvecklingsplanen beräknas kosta ca 4 miljoner, varav 1
miljon bedöms att belasta 2020 och resterande 3 miljoner 2021.
Fastighetsutvecklingsplanen är i sig inte kopplad direkt till ett enskilt byggprojekt
och skulle inte heller redovisats som investering utan förändrade
redovisningsregler, men är samtidigt starkt kopplad, och kommer att ge en rad
förutsättningar kring uppdraget kring utredning av behandlingsbyggnaden på Visby
lasarett och för detta ändamål helt nödvändig. Fastighetsutvecklingsplanen kommer
att vara bas i samtliga framtida byggprojekt på lasarettet och utgör också underlag
till strategiska vägval framöver.



I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att stoppa projektet
Nya Akuten HSN 2020-06-16, § 89 beslutade nämnden samtidigt att ge
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förvaltningen i uppdrag att mot bakgrund av sjukvårdens uppdrag på Gotland göra
en förstudie av de berörda verksamheterna i hus 23 (behandlingsbyggnaden) med
inriktning framtida funktion, flöden och lokalbehov. I behandlingsbyggnaden finns
verksamheter som operation/intensivvårdsavdelningen, sterilcentral, diverse
mottagningar, röntgen, akutmottagning mm. Den fördjupade förstudie som
kommer att krävas av flera verksamheter, med utgångspunkt från svar givna i
fastighetsutvecklingsplanen bedöms genomföras under 2021, med uppstart i slutet
av 2020, till en kostnad av ca 3,5 miljoner.
Sammantaget bedöms förstudierna under 2021 medföra en driftkostnad på ca 6,5 miljoner.
Sammanfattningsvis begär hälso- och sjukvårdsnämnden att kompenseras i
driftbudget med:
Riktat statsbidrag för rehabkoordinatorer som övergår till generellt
2 miljoner
statsbidrag.
Driftbudget för paviljonger avseende utökade lokaler Visby lasarett
4 miljoner
Kommande förstudier utifrån byggnadsprojekt
6,5 miljoner
Kompensation externa avtal
24,1 miljoner
Summa av driftbudgetäskande inför 2021 blir 12,5 miljoner exklusive externa avtal samt
24,1 miljoner för externa avtal enligt specifikation. Detta förutom resursfördelningsmodell
enligt plan, sedvanliga uppräkningar för regioninterna kostnader, samt personalkostnadsökningar. Dessutom begär nämnden att få del av extra medel för särskilt
svårrekryterade grupper utifrån genomförd lönekartläggning jämfört med andra regioner.

6.2

Taxor och avgifter, interna och externa

Inför 2021 har förslag om höjda tandvårdstaxor beslutats i hälso- och sjukvårdsnämnden
och skickats vidare i processen till Regionfullmäktige för beslut. Förslaget innebär en
höjning av tandvårdstaxor med 10 procent vilket bedöms göra en ökad intäkt till
tandvården med ca 3,5 miljoner per år.
På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september 2020 kommer två ärenden
avseende avgifter för somatisk vård att presenteras. Det ena ärendet avser vårdavgifter
inom öppenvården där förslaget framförallt är att likställa vårdavgiften för digitala besök
med vårdavgiften för fysiska besök. Förändringen bedöms generera ökade intäkter till
nämnden. Om ingen förändring av avgiften sker ger detta istället förlorade intäkter då det i
dagsläget är lägre avgift för digitala besök och den pågående pandemin kraftigt har bidragit
till att de digitala besöken ökar och de fysiska besöken minskar, vilket är en gynnsam
utveckling.
Det andra ärendet avser avgifter för olika typer av intyg som inte är sjukvård. Bedömd
effekt av förslaget kring dessa avgifter är 650 Tkr i ökade intäkter.
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6.3

1.

Kompensation externa avtal

Avtal

2.

Alarmering o dirigering
(SOS Alarm, MSB, Saab
Security)
Privata vårdgivare enl.
nationella taxan. (läkare
och sjukgymn.)
Privata vårdgivare enl.
avtal (sjukgymnastik,
psykoterapi, fotvård)
Njursjukvård
(B Braun Avitum AB)
Privat primärvård
(Praktikertjänst,
Unicare)
Ambulans (Falck)

Luftburen
ambulanssjukvård
Sjukvårdsrådgivning
(Previa)
Läkemedelsförsörjning

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

Omslutning
(tkr)

Beräknad
indexhöjning

Beräknad
volymförändring

3.

Kompen-

2 902

3,6 %

0%

105

6 830

2,4 %

0%

164

2 774

2,4 %

5%
(ökat antal
patientbesök)
3,1 %
2%
(LPIK)
3%
0%

205

16 395
43 939

34 528

Nytt avtal

35 583

Nytt avtal

3 604

Nytt avtal

3 700

2,5 %
LCI från
okt 2020
15 000
3,5 %

0%

0%

1526
1 318

3 500 Tröskeleffekt p.g.a.
nytt avtal från 2021,
utan hänsyn till ev.
utökning
9 850 Tröskeleffekt p.g.a.
nytt avtal från 2021.
360 Uppskattning inför
nytt avtal feb 2021
93

525

220 000230 000
1 372

2,9 %
2,6 %

0%

35

1 204

2,6 %

0%

30

387 831

Kommentar

sation
2020 (tkr)

6 400

24 111
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6.4

Beskrivning av aktuella vårdgivarverksamheter på entreprenad

Verksamhet

Leverantör

Avtal till

Förlängningsoption

Anmärkning

Njursjukvård
Ambulanssjukvård

B Braun AB
Falck
Ambulans AB

2023-08-31
2021-03-21

Avtal från 2018-09-01
Upphandling påbörjas hösten
2020

Ambulanshelikoptertjänst
Ambulansflyg

Scandinavian
Medicopter
Hummingbird,
Babcock SAA,
Grafair
SOS Alarm

2026-03-31

2 á högst 24 mån
Förlängning till
2022-04-30
diskuteras
2 á högst 24 mån

2022-03-31

2 á högst 12 mån

Nytt ramavtal från 2020-04-01

2020-12-31

LOU ej tillämplig

Previa AB

2021-01-31

Årsvis
förlängning
Uttagen

Totalhälsan

2021-08-31

Uttagen

Beslut om ev ny upphandling i
november 2020

Fothälsan
Fotvården
Korpen
Gamla stans
fotsyster
Min salong
Skönhetscompaniet
Team Olmed

2021-07-31
2021-07-31

1 á 12 mån
1 á 12 mån

2021-07-31

1 á 12 månader

2021-03-31
2021-03-31

1 år
1 år

2022-09-30

3 á 12 mån

VC Visborg
Praktikertjänst
Unicare vård
Gotland AB
Lina Khan

Tillsvidare

2020-05-31

Avtal enl. LOV krav- och
kvalitetsbok
Avtal enl. LOV krav- och
kvalitetsbok
Upphandling pågår

Stranges
Begravningsbyrå
Lindström
HIFI-TECH

2021-04-30

Upphandling pågår

2020-12-31

Upphandling pågår

Ambulansalarmering
Sjukvårdsrådgivning
Fysioterapi
Fotvård
Fotvård
Fotvård
Epilering
Epilering
Ortopedtekniska
tjänster
Vårdcentral
Vårdcentral
Utprovning av
peruker
Bårtransport för
obduktion
Hörselteknisk
tjänst

Tillsvidare

Nytt avtal från 2021-03-22

Upphandling pågår
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7 Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
Enligt SKR kommer investeringstakten inom regionerna att öka under kommande år. I
många regioner investeras det i nya sjukhus, operationssalar och psykiatribyggnader.
Samma behov av investering i lokaler finns inom hälso- och sjukvården på Gotland, dock i
mindre skala. Detta tillsammans med den medicinsktekniska utvecklingen som går framåt
gör att investeringsvolymerna och därmed också driftkostnaderna kommer att öka under
kommande år.

Ovanstående inkluderar både lokalinvesteringar och investeringar i medicinsk teknik.
Investeringar medicinskteknik och avskrivningar
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Avskrivningar

I ovanstående diagram är inte hänsyn tagen till kompletteringsbudget som flyttats mellan
åren. Exempelvis finns 2018 10 miljoner för patientövervaktningsutrustningen i budget,
utfallet av denna investering kommer under 2020. Under 2012 gjordes flertalet
upphandlingar av investeringar med höga belopp som hade egna projektmedel. Dessa var
till största del påbörjade och budgeterade redan 2011. Kurvan för avskrivningar innehåller
även avskrivningar som avser mindre ombyggnationer och inventarier.
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7.1

Investeringspott

Investeringspotten för hälso- och sjukvården är sedan budgetåret 2018 förändrad från att
innehålla fyra olika potter (pott för medicinskteknisk utrustning; mindre ombyggnationer;
inventarier i samband med mindre ombyggnationer samt IT-investeringar) till att nu vara
en pott där samtliga delar ingår.
Den största delen av potten avser medicinskteknisk utrustning om ca 15 miljoner. Övriga
sju miljoner avsätts till mindre lokalanpassningar och till utbyte av inventarier enligt plan
och till följd av mindre eller större lokalanpassningar. Visby lasarett har idag ett fullt
nyttjande. Det innebär att varje verksamhetsförändring som kräver någon form av
ombyggnation eller flytt av verksamhet inom lasarettet bidrar till behov av mindre eller
större lokalanpassningar. Det finns i det närmaste ingen verksamhet som i dagsläget inte
upplever behov av utökad yta/lokaler. Hälso- och sjukvården har minskat lokalytorna
genom åren medan patienttillströmningen och besöken har ökat.
Under 2020 och framåt 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 under 2020 av investeringsmedel från potten, medan de
kommande behoven, framförallt gällande lokaler på Korpen, nu begärs som särskilda
projektmedel, se redovisning nedan.
Hälso- och sjukvården har ett stort behov av en ökad investeringsvolym. Stor del av den
medicinsktekniska utrustningen har varit i bruk lång tid över den beräknade livslängden. En
föråldrad utrustning ger patientsäkerhetsrisker på flera sätt. Det kan dels medföra risker
konkret vid exempelvis en undersökning där möjligheten att göra korrekta bedömningar
minskar men även i form av att utrustning är så pass gammal att det inte finns möjlighet att
få tag i reservdelar vilket vid ett haveri gör att sjukvården på Gotland står utan utrustning. I
nuläget finns det en oerhört patientsäkerhetskritisk utrustning där Laboratoriemedicinskt
centrum fått låna utrustning från Stockholm eftersom den befintliga inte längre går att
använda. Just denna är nu under upphandling, men det finns flertalet utrustningar inom
verksamheterna där det inte längre finns möjlighet att få åtgärdade vid ett haveri. En annan
aspekt är ur ett arbetsgivarperspektiv. Det är inte särskilt lockande att komma till en
verksamhet som använder sig av gammal utrustning, ibland så gammal att vikarier och
konsulter inte längre kan nyttja den utan enbart dom som verkar på Gotland vet hur en
sådan gammal utrustning fungerar. En verksamhet kan inte alltid ligga i framkant på all
utrustning, men att för många utrustningar ligger allt för långt i bakvattnet är inte attraktivt
hos medarbetarna. Det finns också behov av att investera för att effektivisera i
verksamheten alternativt kunna minska utomlänsvården. Exempel på det är utrustning för
PCI-verksamhet. För att ha möjlighet att ta hem verksamheten från fastlandet krävs en
investering i utrustningen för att genomföra undersökningen. En ökad investeringsvolym
kräver dock inte enbart mer medel till investeringsutgiften utan också till resurser inom
medicinsktekniska avdelningen, central projektledare, upphandlarkompetens m.m.
Hälso- och sjukvårdens bokförda värde av anläggningstillgångar gällande medicinsk teknik
är genom åren avtagande vilket innebär att investeringar inte sker i samma takt som
avskrivningar på befintliga anläggningar. Anläggningsvärdet har minskat från drygt 110
miljoner år 2010 till knappt 90 miljoner 2019.
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Utgående balans anläggningsvärdet
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Investeringstakten har förbättrats sedan Region Gotland införde årliga potter för
investeringar, vilket gjorde att verksamheten inte behövde invänta budgetbeslut inför
uppstart av investeringar för att veta vilket utrymme som skulle finnas. Detta gjorde
tidigare år att när budgetbeslutet väl var fattat så hanns ändå inte investeringen med att
genomföras och investeringsmedel lämnades tillbaka. Ett ökat samarbete gällande upphandlingar med Region Stockholm underlättar också upphandlingsprocessen, samtidigt
som förvaltningen ser att genom att upphandla tillsammans med Region Stockholm blir
investeringsutgiften ofta något lägre än beräknat. Upphandlingar som är gjorda tillsammans
med Region Stockholm är ramupphandlingar. Detta innebär att det är möjligt att avropa på
befintliga avtal när behov uppstår eller budgetutrymme finns.

Tkr

Investeringsutgifter medicinsk teknik/avskrivningar
40
35
30
25
20
15
10
5

000
000
000
000
000
000
000
000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Avskrivningar

2015

2016

2017

2018

2019

Investeringar

Av verksamheten inkomna investeringsäskanden, d.v.s. bedömda behov, har de senare åren
landat på ca 50 miljoner per år, detta avser då enbart investeringar med lägre bedömd
investeringsutgift än tre miljoner. Eftersom flertalet investeringsbehov flyttas mellan åren
då investeringarna inte är genomförda ska tabellen inte läsas som att det är 50 nya miljoner
varje år.
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Investeringsbehov pott medicintekniskutrustning
År

Behov

2016
2017
2018
2019
2020

45 000 000
52 000 000
56 000 000
51 000 000
50 000 000

Inkomna äskanden om investeringsbehov under de tre senaste åren har sett ut som nedanstående tabell. Den åskådliggör också att den största delen av behovet kommer av
reinvesteringar, äldre utrustning i behov av att bytas ut. Nyanskaffning är den mindre delen
och kommer av att ny medicinsk teknik utvecklas till gagn för patienten, behov till följd av
att kunna ta hem utomlänsvård eller som ett led i att effektivisera verksamheten. Behov av
nyanskaffning de senare åren har till stor del varit olika typer av ultraljud som är en
undersökning som används inom allt fler områden till allt fler patientgrupper.
Fördelning mellan återanskaffning och nyanskaffning av inkomna äskanden
År

2017
2018
2019

Återanskaffning

Nyanskaffning

23
28
20

10
18
10

Vid en genomgång av inventarieregistret där den medicinsktekniska avdelningen har
samtliga medicinsktekniska inventarier registrerade finns inventarier som tillsammans har
ett inköpsvärde på ca 87 miljoner som är 10 år eller äldre. Av detta är merparten mellan 1020 år gammal utrustning, de med ett totalt inköpsvärde på ca 80 miljoner. Samtliga dessa
utrustningar är avskrivna och har med andra ord 0 kronor i anläggningsvärde.
En bedömning är att utifrån det minskade anläggningsvärdet, det av verksamheterna
definierade behoven av ny- och reinvesteringar samt det uppdämda behov som finns i
dagsläget är behovet av investeringsmedel ca 10 miljoner högre per år än nuvarande pott.
Detta skulle innebära en pott för medicinskteknisk utrustning på ca 25 miljoner, och till det
en resterande pott om 7 miljoner till mindre ombyggnationer och inventarier, totalt en pott
om 32 miljoner per år.
Även om behovet är större är bedömningen att det inte är möjligt att göra en för kortsiktig
satsning för att investera i upp till 50 miljoner under ett år. Det finns inte resurser till en
sådan satsning, vare sig upphandlingsresurser eller resurser i verksamheterna. Att långsiktigt
öka investeringsvolymen är enligt förvaltningen det bästa sättet att på sikt komma i fatt det
uppdämda behovet. Vissa investeringar behöver också avvakta något då förvaltningen
inväntar att Region Stockholm ska göra upphandling av dessa enligt Region Stockholms
investeringsplan. Förvaltningen arbetar med att få fram en detaljerad investeringsplan för
kommande år för att säkerställa att ovanstående bedömning är korrekt.
Resurser kopplade till ökat behov av investeringar
Möjligheten till att genomföra investeringar har olika typer av resurser som begränsar;
tilldelade investeringsmedel, upphandlingsresurser antingen i form av Region Gotlands
egna upphandlare eller upphandlade upphandlingskonsulter, projektledare för
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investeringsprojekten, medicinsktekniska ingenjörer samt representanter från
verksamheterna.
Regionstyrelseförvaltningens upphandlingsresurser har i uppdrag att nämndspecifika upphandlingar prioriteras när så är möjligt. Hälso- och sjukvården har i det närmaste enbart
nämndspecifika upphandlingar. När det gäller medicinsk teknik är det uteslutande nämndspecifika upphandlingar, inom förbrukningsmaterial och tjänster kan det förekomma
upphandlingar där fler nämnder är inblandade. Detta innebär att det inte är en självklarhet
att regionstyrelseförvaltningens upphandlingsenhet har möjlighet att prioritera hälso- och
sjukvårdens upphandlingar. När regionstyrelseförvaltningens upphandlare stödjer i ett
upphandlingsprojekt belastar detta inte hälso- och sjukvården i form av kostnad, men då
regionens upphandlingsenhet inte har möjlighet att stödja i upphandlingen utan
upphandlad konsult behöver anlitas debiteras hälso- och sjukvården kostnaden, som då
läggs på investeringsprojektet. Under 2019 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen köpt
upphandlad upphandlingskonsult för totalt 360 Tkr, varav 125 Tkr kommer av
investeringsupphandlingar.
I största möjliga mån görs samordnade upphandlingar av medicinsk teknik tillsammans
med Region Stockholm. Dock är detta långt ifrån alltid tillämpbart. Men även i dessa upphandlingar krävs att Gotland bidrar med resurser även om resursåtgången är betydligt lägre
i en sådan upphandling än när den genomförs helt av Gotland. Det åtgår också resurser till
att säkerställa att Region Stockholm involverar Gotland i de upphandlingar där Gotland
önskar delta. Ett mycket väl upparbetat samarbete har kommit till stånd men detta behöver
hela tiden underhållas för att upprätthålla samarbetet. I dagsläget är det en resurs från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen som upprätthåller största dialogen med Region
Stockholm.
För att ha möjlighet att genomföra en ökad investeringsvolym är förvaltningens bedömning
att ett behov finns av att förstärka inom flera resurskritiska funktioner. I dessa ingår
förstärkning av projektledare för investeringsprojekt, medicinskteknisk ingenjör och
upphandlingsresurser i den mån inte regionstyrelseförvaltningen kan stödja med resurser i
nämndspecifika upphandlingar. Detta kommer att vara ett prioriterat område för hälsooch sjukvården i samband med internbudget 2021, för att också på det sättet effektivisera
verksamheten.
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Uppskattat investeringsbehov 2021-2025
2021
Investeringspott

2022

2023

2024

2025

Tot*

32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 160 000

Maskiner och inventarier
Skelettröntgen

5 000

5 000

Genomlysning angiolab
PCI- Percutan Coronal Intervention

7 000

10 000

10 000

5 000

Narkosapparater
Patientkallelsesystem

2 000

Inventarier för akutmottagningen
omfattar hela projektet långsiktigt
tillfälliga utökade lokaler.

7 000

Summa maskiner och inventarier

7 000

2 000

5 000
2 000

2 000

8 000
7 000

46 000 39 000

51 000 34 000 32 000 202 000

Bygg och anläggningsinvesteringar
Ombyggnation bårhuset

3 000

3 000
4 000

Hab/Rehab
Etableringskostnad paviljonger
Ombyggnation för utökade lokaler
Akutmottagningen

15 000

15 000

8 000

8 000
5 000 15 000

Ombyggnation för att inrymma PCI
Korpen 1,2,3
Summa Bygg och anläggningsinv.

4 000

20 000

7 000
32 000

7 000
5 000

19 000

0

0

57 000

78 000 44 000 70 000 34 000 32 000 259 000
7.2

Maskiner och inventarier utöver potten

Skelettröntgen till röntgenavdelningen
Utbyte av två stycken skelettröntgenutrustningar som funnits med i den Strategiska planen
under lång tid och flyttats fram periodvis. En utrustning är beviljad under 2020 och den
andra planerad under 2021. Utrustningen har passerat ekonomisk och teknisk livslängd och
är i stort behov av utbyte. Upphandling pågår i nuläget och på grund av pandemin har det
uppstått förseningar i upphandlingen så båda röntgenutrustningarna kommer att falla ut
under 2021.
Under garantitiden tillkommer inte några driftkostnader förutom avskrivnings- och
räntekostnader. Efter garantitiden tillkommer serviceavtal. Driftkonsekvenser av
tillhörande förbrukningsmaterial går inte att säga förrän upphandlingen är genomförd.
Röntgenlab för genomlysningsundersökningar
Utrustningen används bland annat för undersökningar av sväljförlopp, undersökningar av
tarmar, kärl och urinvägar och hjärndödsdiagnostik. Utrustningen är också ett hjälpmedel
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vid införande av stentar, dränage och stomier i urinvägar. Utrustningen har nått sin
tekniska livslängd och behöver därför bytas ut under 2023. Utrustningen är idag
välfungerande och det finns ett tecknat serviceavtal inklusive reservdelar vilket löper ett år i
taget om inget annat anges.
Motivering till investeringen är att befintlig utrustning är i behov av utbyte. Utrustningen
har nått sin tekniska och ekonomiska livslängd. Tillkommande driftkostnader är under
garantitiden enbart avskrivningskostnader och räntekostnader. Efter garantitiden
tillkommer serviceavtal. Driftkonsekvenser av tillhörande förbrukningsmaterial går inte att
säga förrän upphandlingen är genomförd.
PCI Percutan Coronal Intervention
Beslut finns sedan tidigare att starta PCI-verksamhet på Gotland. Idag genomförs dessa
undersökningar/interventioner främst på Karolinska sjukhuset. Tidigare utredning har
påvisat stora positiva förbättringsmöjligheter för patienter då vid en flytt av PCI till
Gotland har en större möjlighet att följa de tidsgränser för när sådan behandling ska ske
enligt nationella riktlinjer. De ekonomiska effekterna är främst minskade resekostnader för
dessa patienter och minskad vårdtid, vårdtiden som idag sker både i Visby och på
Karolinska koncentreras till Visby med totalt kortare vårdtid för patienten och minskad
kostnad för vårdtid på Karolinska för hälso- och sjukvården. En förstudie är gjord under
hösten 2019 för att se på möjligheten att inrymma verksamheten på Visby lasarett.
Förstudien påvisar att inga sådana lokaler finns tillgängliga. Därav beslutade Hälso- och
sjukvårdsnämnden i februari 2020 §16 att:



Lokaler för en PCI-verksamhet planeras i samband med en expansion av
byggnaden Hus 13 där Nya Akuten kommer att vara placerad.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genom en förstudie
via teknikförvaltningen, fortsätta utreda en tänkt placering för PCI-verksamhet i
samband med en expansion av hus 13. Förstudien ska återredovisas till nämnden
senast mars 2021. Förstudien är genomförd men då projektet Nya Akuten är
avslutat i nuvarande form är lösningen för hemtagande av PCI-verksamheten till
har inriktningen för lokaler för PCI-verksamheten ändrats något. I uppdraget om
långsiktigt tillfälliga lokaler för akutmottagningen som beslutades om i samband
med att projektet Nya Akuten stoppades i nuvarande form, ingår också att utreda
hur PCI-verksamheten ska kunna inrymmas i Visby lasarett, genom att tillfälligt
under utredningstiden av hus 23 och eventuell nybyggnation, flytta ut annan
verksamhet. En sådan eventuell lösning finns beskriven under investeringsprojektet
långsiktigt tillfälliga lokaler för akutmottagningen samt PCI-verksamhet.
Bedömningen av investeringsutrustningen kvarstår om ca 10 miljoner.

Driftkonsekvenser för investering i PCI-utrustning ska ses i sambandet att flytta
verksamheten från fastlandet, idag Karolinska sjukhuset, till Visby lasarett.
Driftkonsekvenserna av själva investeringen är främst kapitalkostnader och höjd hyra på
grund av ombyggnationer. En överflyttning av verksamheten från Stockholm till Gotland
innebär främst minskade kostnader för vårddygn i Stockholm och minskade transporter till
och från fastlandet. Enligt tidigare bedömning är kalkylen att det på totalen blir en lägre
kostnad för verksamheten.
Narkosapparater
Merparten av de nio narkosapparater som finns idag är inköpta för tio år sedan. Det är
välfungerande narkosapparater i dagsläget, men med stigande ålder ökar behovet av
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reparationer och risken för haveri av utrustningen. Vid ett utbyte av apparaterna är det av
största vikt att samtliga apparater byts ut samtidigt, detta ur patientsäkerhetsskäl.
Narkosapparater används i ett mycket känsligt medicinskt 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 någon ny medicinsk
nytta utan utbytet sker enbart på grund av ålder av nuvarande utrustning.
Under garantitiden tillkommer inte några driftkostnader förutom avskrivnings- och
räntekostnader. Efter garantitiden tillkommer serviceavtal. Driftkonsekvenser av
tillhörande förbrukningsmaterial går inte att säga förrän upphandlingen är genomförd.
Patientkallelsesystem
Lasarettets patientkallelsesystem är 25 år och det går sedan länge inte att få tag på
reservdelar eller support vilket gör att ett utbyte behöver göras. Utbytet var planerat att
göras som en del av projektet Nya Akuten för att sedan utökas till att omfatta hela
sjukhuset. Eftersom projektet stoppats i nuvarande form till förmån för en större utredning
med en fördröjning över flera år, behöver ett nytt system upphandlas i närtid för att klara
patientsäkerheten. Dagens system som finns på marknaden kan stödja vården betydligt mer
än tidigare och inte bara hantera överföring av larm och kallelsesignal mellan patient och
personal utan möjliggör även att t.ex. ljudlöst system, larm i klartext, kan styra
överföringen till en eller flera mottagare, hantera överfallslarm, akutlarm m.m.
Ett sjukhusövergripande system som möjliggör samordning mellan vårdavdelningar/
arbetslag.
Upphandlingen är tänkt att göras som ett ramavtal med införande under en 4-årsperiod.
Den totala kostnaden beräknas till 8 miljoner
Under garantitiden tillkommer inte några driftkostnader förutom avskrivnings- och
räntekostnader. Efter garantitiden tillkommer serviceavtal. Driftkonsekvenser av
tillhörande förbrukningsmaterial går inte att säga förrän upphandlingen är genomförd.
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
akutmottagningens mer långsiktiga men tillfälliga lösning för större lokaler och för andra
verksamheter som berörs av förändringen. Investeringsbehovet är beräknat utifrån bedömt
behov.
Driftkonsekvenser vid investering i inventarier är framförallt ökade kapitalkostnader. De
inventarier som byts ut är generellt så gamla så att de sen tidigare är avskrivna.

7.3

Bygg- och anläggningsinvesteringar

Ombyggnation av bårhuset
En ombyggnation av bårhuset p.g.a. kapacitetsbrist. Kapacitetsbristen uppkommer då det
blir allt längre förvaringstider i bårhuset innan begravning. En utveckling som är tydlig i
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hela landet. Med en ombyggnation av bårhuset till att inredas med s.k. kylfack, istället för
som idag där förvaringen sker i ett stort kylrum, skulle också den problematik som finns
idag med mögelangrepp p.g.a. fuktigheten i rummet också åtgärdas och undanröjas.
Förvaltningens bedömning är att det inte sker någon förändring av driftkostnaden, förutom
höjd hyra, av ombyggnationen.
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 senaste åren. Verksamheten har också förändrat
lokalerna stegvis, bl.a. med träningskök. I nästa fas av ombyggnationen, som skjutits på vid
flertalet tillfällen, är det bassängområdet, behandlingsrummen samt administrativa lokaler
som är föremål för ombyggnation. Rehabiliteringsavdelningen har flyttat från Korpen till
Visby lasarett under 2018.
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.
Då investeringen skjutits fram under flertalet år och verksamheten förändrats, är det enligt
nuvarande planering tänkt en förstudie under 2022 för att kunna genomföra ett mindre
byggprojekt under 2023.
Långsiktigt tillfälliga lokaler för akutmottagningen samt för att inrymma PCIverksamheten
Uppdraget från Hälso- och sjukvårdsnämnden Då tidigare uppdrag från hälso- och
sjukvårdsnämnden resulterade i att projektet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
tillsammans rekommenderade Hälso- och sjukvårdsnämnden att gå fram med ett äskande
om ett helt hus 13 på en gång, till en bedömd investeringsutgift på ca 450-500 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade inte enligt förvaltningens rekommendation utan
beslutsformuleringarna blev som följer:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:





avbryta projekt Nya Akuten i nuvarande form. Budgeten kvarstår tills vidare.
ge förvaltningen i uppdrag att mot bakgrunden av sjukvårdens uppdrag på Gotland,
göra en förstudie av de berörda verksamheterna i Hus 23 (behandlingsbyggnaden)
med inriktning; framtida funktion, flöden och lokalbehov. Förvaltningen
återkommer till nämnden i oktober med förslag på innehåll och omfattning av
förstudien, samt tidplan. I förstudien ska möjliggörandet av lokaler för PCIverksamhet och nya lokaler för akutmottagningen vara prioriterade i ett tidigt
skede.
ge förvaltningen i uppdrag att snarast planera för en utökning av
akutmottagningens lokaler. De kostnader och de förflyttningar av verksamheter
som krävs ska redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden och till
budgetberedningen i oktober 2020. Målsättningen ska vara att utökningen av
akutmottagningens lokaler kan tas i bruk i juni 2021.
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Statusrapport finns med som ett särskilt ärende i samband med beslut om strategisk plan
och budget 2021-2023.
I samband med avbrytandet av projekt Nya Akuten i dess nuvarande form fick
förvaltningen i uppdrag att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler.
Visby lasarett har inga lediga ytor och det finns därmed ingen möjlighet att åstadkomma
utökade lokaler utan att någon verksamhet flyttas ut till paviljonger. Att flytta
akutmottagningen är ej lämpligt utifrån de sambandskrav som är mot andra verksamheter
på sjukhuset samt ambulanshall och att placera paviljonger i anslutning till
akutmottagningen förhindrar framtida utbyggnadsmöjligheter. Uppdraget att samtidigt
planera för utflytt av verksamhet för att inrymma PCI-verksamheten innebär att
helhetsprojektet kring långsiktigt tillfälliga lokaler innehåller 3 avgränsade projekt.
Paviljongslösningen har en tidshorisont om ca 10 år. Helhetsprojektets delar planeras ske i
följande ordning:


Paviljongslösning i 3 plan med ca 700 kvadratmeter per plan. Arbetshypotesen är i
dagsläget att paviljongen placeras i anslutning till lasarettet mot havet mellan
dialysavdelningen och helikopterplattan. Mottagningarna för ortopedi, kirurgi och
urologi flyttas till plan 3 i paviljongen. På plan 4 i paviljongen utgår planeringen från
att läkarexpeditioner, jourrum mm från plan 4 i hus 23 flyttas till paviljongen. Detta
för att frigöra lokalyta för etablering av PCI-verksamhet. Etableringen av
paviljonger är beräknad till ca 15 miljoner och räknas som investeringsutgift under
den tid som den tillfälliga lösningen med paviljonger planeras för, dvs 10 år. Om
själva paviljongerna ska köpas eller hyras utreds i nuläget. Driftkonsekvenser blir
således antingen hyra direkt på driftbudgeten eller höjd hyra om paviljongerna köps
in.



Då de opererande mottagningarna som ligger angränsande till akutmottagningen
flyttat ut i paviljongerna, frigörs således lokalyta för akutmottagningen med ca 650
kvm. Med hjälp av viss ombyggnation av lokalerna ger detta möjlighet att separera
patientflöden och på så vis underlätta arbetsmiljö och förbättra patienternas
vårdmiljö på akutmottagningen. Utökningen möjliggör totalt 11 nya britsplaster, tre
övervakningsplatser, två liggande väntplatser, ett inre väntrum och ytterligare ett
akutrum. Vidare tillskapas ett förrum vid anmälan. Utökad lokalyta skapar stora
förbättringar för verksamheten men översikt över lokalerna, säkerhet och tillräcklig
fri yta för funktionerna tillgodoses inte fullt ut. Ombyggnad och anpassning av
lokaler för akutmottagningen har en första kostnadsindikation om ca 8 miljoner
kronor. Inventarier inklusive medicinskteknisk utrustning beräknas till ca 6 miljoner
kronor för akutmottagningen och utflyttad verksamhet. Driftkonsekvenserna av
ombyggnationen är hyreshöjning kopplat till investeringskostnaden.



Då ombyggnationen av akutmottagningen har genomförts är arbetshypotesen i
nuläget att läkarexpeditionerna på plan 4 flyttas ut till plan 4 i paviljongerna och att
där planeras för en permanent placering av PCI-verksamheten. PCI-verksamheten
kräver en stor ombyggnation och kraftfull utrustning varför detta inte kan planeras
som en tillfällig placering. För att utreda om denna arbetshypotes är möjlig krävs att
en fördjupad förstudie har fastslagit om det är byggnadstekniskt möjligt att placera
PCI-verksamheten enligt denna arbetshypotes. Klart är att plan 4 på Visby lasarett
är det plan som har högst takhöjd vilket gör planet till det mest tänkbara planet att
placera PCI-verksamheten på. Det finns också flera fördelaktiga samband med
akuthiss, nuvarande hjärtverksamhet mm. Upptagen investeringsutgift är endast en
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bedömd investeringsutgift enligt schablonmässig kostnad på 15-20 miljoner enligt
schablonmässig kostnad om 55-60 tkr per kvadratmeter tänkt ombyggnation.
Korpen 1, 2, 3
I lokalerna på Korpen inryms huvudsakligen den öppenvård som finns i Visby, som inte är
knuten till lasarettet. En del av lokalerna är en gammal omodern vårdavdelning; hit planerar
förvaltningen att flytta den friska mödravården från lasarettet samt barnavårdscentralen och
barnhälsovården från annan plats på Korpen. Det kräver dock ombyggnationer och
lösningar för de verksamheter som finns där idag.
Primärvården på Korpen har det trångt och en del åtgärder har gjorts på VC Visby Norr,
samt att centralkassan har byggts om för att kunna ta emot även primärvårdens patientbesök. På VC Wisby Söder planeras också att göras en del åtgärder för att få till ett bättre
flöde och öka kapaciteten så gott det går inom befintliga lokaler. Här planerar även
teknikförvaltningen att göra en del underhållsåtgärder i samband med lokalförändringarna
vilket sammantaget innebär att vårdcentralen behöver evakueras delvis under byggtid.
Projekten hänger ihop med varandra då lokalerna är ovanpå varandra och påverkar
verksamheterna i flera plan. En etappindelning är gjord med f.n. tre etapper.
Förvaltningen planerar även att göra en samlad provtagningsenhet och samlad
administration för bägge vårdcentralerna som en etapp fyra.
Hälso- och sjukvården har sedan tidigare bedömt att behovet av ombyggnationer
på Korpen varit så pass begränsade i omfattning att de skulle kunna hanteras inom den
pott som nämnden får sig tilldelad om ombyggnationerna sprids ut på flera år.
Bedömningen i nuläget är att det kommer att bli så pass omfattande att etapp 1 hanteras
inom årets tilldelade pott för mindre ombyggnationer samt medel för primärvården och
från etapp 2 begära ekonomiska medel för detta projekt. Kostnaden för projektet etapp 2
och 3 är bedömt till 7 mkr år 2021.
Lokaler på Korpen på länge sikt – Förändrat primärvårdsuppdrag
Primärvårdens uppdrag kommer att förändras. I det stora paradigmskifte som hela
sjukvårdssverige nu arbetar för att genomföra, God och nära vård, kommer kravet på och
uppdraget för primärvården att förändras. Den demografiska förändringen i Sverige i
allmänhet och på Gotland i synnerhet med allt fler äldre, samtidigt med den medicinska
utvecklingen som gör att allt fler sjukdomar blir mer av en kronisk karaktär gör att en
förflyttning ut från sjukhuset till såväl öppnare vårdformer som egenvård är absolut
nödvändig. Vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och Wisby Söder har i dagsläget behov av
större lokaler. Tanke finns att på ett mer omfattande sätt titta på hur lokalerna ska kunna
utformas för att på ett bättre sätt kunna understödja förändringarna enligt intentionerna i
God och nära vård. Socialförvaltningen planerar att bygga nya korttidsplatser och därmed
flytta ur de korttidsplatser de har på Korpen idag. De har behov av många administrativa
arbetsplatser för bland annat hemsjukvården.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen planerar att lämna gemensamt
uppdrag/projektdirektiv till teknikförvaltningen, troligtvis under 2021, för att se över hur
behovet och lokalerna på Korpen ska planeras på lång sikt.
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1. Verksamhet och resurser 2021-2023
Regionfullmäktige beslutade 2020-06-15, § 87 att nämnderna får i uppdrag att till
budgetberedningen i höst inkomma med en justerad strategisk plan och budget som
innehåller en beskrivning av hur 1 procents besparing i driftbudgeten hanteras i nämnden.
Överförmyndarnämnden har i rapporten som följer inkorporerat ovannämnda text men
också gjort en sammanställning i bilageform vilken även inkluderar ett förtydligande
angående äskandet av en utökning av personalvolymen
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.
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Antal vanliga ställföreträdarskap, god man eller förvaltare, är relativt konstant runt 700
stycken. Det motsvarar ca 1,2 procent av befolkningen på Gotland, vilket är ungefär i nivå
med riksgenomsnittet. Vi kan dock konstatera en kraftig ökning av ärenden i kö till att få en
ställföreträdare och en längre handläggningstid som har ökat under senaste åren.
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.
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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 för arbetet som nämndsekreterare och därmed frigöra tid för den
befintliga personalen att också kunna arbeta med rekrytering och utbildning av
ställföreträdare.
Ett andra prioriterat arbetsområde är den fortsatta digitaliseringsprocessen och Region
Gotlands framtida e-arkiv. Nämnden är sedan årsskiftet digitaliserad, men kansliet är både
digitaliserat och analogt. Kansliets ärendehantering har sedan december 2019 implementerat
det webbaserade Wärna Go, en uppgradering som är bättre lämpad för en digital
ärendehantering. Regionstyrelseförvaltningen har godkänt medel från förvaltningens
investeringspott för inköp av e-tjänstmodulen e-Wärna, men då Region Gotland har en egen
enhet som arbetar med e-tjänster vill vi dock först stämma av med dem om e-tjänst är något
vi själva kan ombesörja inom Region Gotland. Dialog pågår.
1.2 Resurser

Överförmyndarnämnden består idag av sex ledamöter, tre ordinarie och tre ersättare.
Nämnden köper administrativ kanslitjänst av regionstyrelseförvaltningen. Enligt
överenskommelse administrerar, bereder och verkställer sedan kansliet beslut utifrån av
nämnden fastställd delegationsordning. Överförmyndarnämndens kansli består av 4,0
tjänster och kansliet ingår i regionstyrelseförvaltningens enhet kansligrupper. Kostnaden för
enhetschefen belastar Regionstyrelseförvaltningen och inte överförmyndarnämnden.
Kansliet har under några år haft stor personalomsättning på få tjänster (i dagsläget 4,0); vilket
har lett till att kvarvarande personal har haft stor arbetsbelastning på grund av fler ärenden
på färre handläggare. Under 2020/2021 kommer två av ordinarie medarbetare gå på lång
föräldraledighet. Två vikarier är sedan mars anställda och återigen går det åt mycket tid till
introduktion och utbildning. Under sommaren 2020 sa en av de föräldralediga upp sig,
rekryteringen är dock klar.
Under hösten 2019 omorganiserades enheten och delades upp två delar. Vi blev enheten
kansligrupper och det medförde att vi fick en enhetschef på halvtid. Det har visat sig att det
inte var den bästa lösningen då en halvtidstjänst inte räcker till för att kunna leva upp till det
uppdrag som det innebär att vara enhetschef.

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-09-14

2. Driftbudget 2021-2023
Nämndens budget för 2020 omfattar totalt 7 529 tkr som fördelas enligt följande; 2 815 tkr
kansli, 4 377 tkr arvoden och 337 tkr nämnden.
Överförmyndarnämnden (sammanträdena, arvoden, utbildningar)

Nämnden är liten och likaså budgeten och ska räcka till 11 sammanträden, möten och
utbildningar. Under 2020 har nämnden dock minimerat antal sammanträden till sju på
grund av långa föräldraledigheter och inskolning av vikarier på kansliet. Det är inte optimalt
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med sju sammanträden, konsekvenserna med långa mellanrum mellan mötena kan påverka
beslut om spörsmål som rör huvudmännen.
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 Region Gotland. Region Gotland
betalar arvodena i lite mer än hälften av ärendena. En tendens är att en allt större andel av
huvudmännen inte själva kan stå för arvodet utan det belastar istället
överförmyndarnämndens resultat.
Överförmyndarnämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare fortsätter att generera
ett underskott och visar för 2019 ett underskott mot budget med -118 tkr (-230 tkr 2016, 461 tkr 2017, -546 tkr 2018) och för perioden fram till och med 31/8 2002 ett underskott på
353 tkr.
Att skära i arvodena till ställföreträdarna ser vi som otänkbart då vi ser att konsekvensen
kommer att göra det svårare att rekrytera ställföreträdare. Tvärtom borde vara önskvärt att
höja arvodena. Vi har redan idag mycket svårt att rekrytera ställföreträdare och vi ligger
cirka 40-50 minus när det gäller ställföreträdare till huvudmän. En tendens här är att det har
blivit fler yngre män med psykiska problem som är behov av ställföreträdare och det är
svårt att få ställföreträdare för dessa.
Ensamkommande barn

Den framtida kostnaden är idag omöjlig att prognosticera då nämnden inte kan påverka eller
förutse hur många uppdrag som kommer finnas under nämndens tillsyn de kommande åren.
Om inga fler barn kommer till Region Gotland under kommande år kommer kostnaden för
dessa ställföreträdarskap att vara låg.
Den här posten finansieras delvis av staten och har de senaste åren stabiliserats på en låg
nivå. Vad som händer i omvärlden är svårt att sia om, men skulle en ny våg av
ensamkommande barn komma till Sverige kommer kansliet att behöva mer personal.

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-09-14

Kansliet

Överförmyndarnämndens verksamhet 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.
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Under ett flertal år har det varit mycket svårt att rekrytera nya gode män. Medelåldern för
gode män inom Region Gotland ligger över 60 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.
Nämnden bedömer således att en utökning av kansliets arbetsstyrka är nödvändigt för att
kunna arbeta kontinuerligt med rekrytering och fortbildning av ställföreträdare.
Idag ligger arbetsuppgiften som nämndsekreterare på kansliets handläggare/utredare.
Nämnden äskar därför en 0,5 tjänst för en nämndsekreterare. Tanken är att den här personen
också ska vara en del av granskandet av ställföreträdarnas årsredovisningar. Syftet med det
är att frigöra tid för den befintliga personalen (handläggare/utredare), för att kontinuerligt
kunna arbeta med rekrytering och fortbildning av ställföreträdare. Det här skulle inte bara
öka möjligheterna att möta den stora efterfrågan på gode män och förvaltare. Den skulle
även frigöra resurser på kansliet som skulle kunna riktas mot övrigt förbättringsarbete inom
verksamheten t.ex. digitalisering och översynen av nämndens styrdokument.
Överförmyndarnämnden köper tjänsten för kansliets personal av
regionstyrelseförvaltningen, kostnaden för det ligger i år på 2 815 tkr. Trots att kansliet har
mycket låg sjukfrånvaro har omsättningen av personal det senaste året var hög. Det beror
mycket på en hög arbetsbelastning. Nämnden kan därför inte se att det finns möjlighet till
kostnadsminskningar här. Nämnden ser däremot vikten av att behålla (och utöka), den
personalvolym vi idag har, till exempel genom fortsatt kompetensförsörjning, god
arbetsmiljö med mera.
Som ovan nämnts omorganiserades enheten under hösten 2019 och delades upp i två delar.
Vi blev enheten kansligrupper och det medförde att vi fick en enhetschef på halvtid. Det har
visat sig att det inte var den bästa lösningen då en halvtidstjänst inte räcker till för att kunna
leva upp till det uppdrag som det innebär att vara enhetschef.

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-09-14

Då enhetschefens personella kostnader ligger utanför nämndens budgetram kan bara
nämnden stödja förslaget gällande en utökning av enhetschefstjänsten med 0,3 tjänst, från
0,5 tjänst till 0,8 tjänst.

3 Investeringsförslag 2021-2023
Nämnden har idag inga investeringsförslag.

4 Uppdrag
Nämnden har inga uppdrag.
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5 Äskanden
Nämnden önskar utöka kansliets personalstyrka med 0,5 tjänst och äskar härmed 420 tkr/år
för utökning av budgetramen avseende kostnaden för kansliet. Nämnden önskar också stödja
att enhetschefen för kansliet får en utökad tjänst, från dagens 50% tjänst till en på 80 %.

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-09-14

Gunnel Lindby
Ordförande
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Bilaga 1/2

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-15, § 87 att nämnderna får i uppdrag i att till
budgetberedningen i höst inkomma med en justerad strategisk plan och budget som
innehåller en beskrivning av hur 1 procents besparing i driftbudgeten hanteras i nämnden.


Överförmyndarnämnden (sammanträdena, arvoden politiken,
utbildningar)

Nämnden är liten och likaså budgeten och ska räcka till 11 sammanträden, möten
och utbildningar. Under 2020 har nämnden dock minimerat antal sammanträden till
sju på grund av långa föräldraledigheter och inskolning av vikarier på kansliet. Det
är inte optimalt med sju sammanträden, då vi ser problem med att få
sammanträdena och att konsekvensen med långa mellanrum mellan mötena kan
påverka beslut om spörsmål som rör huvudmännen.


Arvoden ställföreträdare

2020 budget 4 377 tkr. Att skära i arvodena till ställföreträdarna ser vi som
otänkbart då vi ser att konsekvensen kommer att göra det svårare att rekrytera
ställföreträdare. Tvärtom borde vara önskvärt att höja arvodena. Vi har redan idag
mycket svårt att rekrytera ställföreträdare. Vi saknar cirka 40-50 ställföreträdare till
huvudmän. En tendens här är att det har blivit fler yngre män med psykiska
problem som är behov av ställföreträdare och det är svårt att få ställföreträdare för
dessa.


Personella kostnader ÖF-kansli

Nämnden köper tjänsten för kansliets personal av regionstyrelseförvaltningen,
kostnaden för det ligger i år på 2 815 tkr. Trots att kansliet har mycket låg
sjukfrånvaro har omsättningen av personal det senaste året var hög. Det beror
mycket på en hög arbetsbelastning. Nämnden kan därför inte se att det finns
möjlighet till kostnadsminskningar här. Nämnden ser däremot vikten av att behålla
(och utöka), den personalvolym vi idag har, till exempel genom fortsatt
kompetensförsörjning, god arbetsmiljö med mera.


Ensamkommande barn

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-09-14

Den här posten finansieras delvis av staten och har de senaste åren stabiliserats på
en låg nivå. Vad som händer i omvärlden är svårt att sia om, men skulle en ny våg
av ensomkomande barn komma till Sverige kommer kansliet att behöva mer
personal.


Investeringsförslag 2021-2023

Nämnden har i dagsläget inga investeringsförslag.
Nämnden kan med andra ord inte se det som möjligt att ta på sig en besparing på 1
procent.
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2/2
Äskande

Tanken med äskandet av en 0.5 tjänst som nämndsekreterare är att frigöra tid för övrig
personal för att bland annat arbeta med rekrytering av ställföreträdare. Det här är ett
problem för kansliets personal och att vi inte kan leva upp till kommuninvånarnas behov.
Vi saknar cirka 40-50 ställföreträdare till huvudmän. En tendens här är att det har blivit fler
yngre män med psykiska problem som är behov av ställföreträdare och det är svårt att få
ställföreträdare för dessa.

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-09-14

Tanken är att den 0.5 tjänsten som nämndsekreterare också ska vara en del av granskningen
av ställföreträdarnas årsredovisningar. Idag tar vi en extra personal på timme för att hinna
med granskningen av årsredovisningar. Det skulle vi inte behöva om vi fick in en 0.5 tjänst
som nämndsekreterare/granskare av årsredovisningar.
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Patientnämnden

Pan

Region Gotland

2020/39

Datum 2020-09-01

Regionstyrelsen

Justerad strategisk plan och budget 2021 – 2023

1. Verksamhet och resurser för 2021-2023
Verksamhet

Patientnämndens uppdrag utgår från ”Lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården (2017:372)”. Ansvarsområdet är offentligt finansierad hälsooch sjukvård samt tandvård.
Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på lämpligt sätt hjälpa patienter
att föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade av
vårdgivaren.
Patientnämnderna ska även:
1. Tillhandahålla och hjälpa patienter att få den information de behöver för
att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa
patienter att vända sig till rätt myndighet.
2. Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
3. Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter.
4. Informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra
berörda om sin verksamhet.
Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets
bästa.
Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till
att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och
synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden
och hinder för utvecklingen av vården.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

E-post registrator-pan@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/patientnamnd
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Landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att slutsatserna
av de analyser som patientnämnderna gör tas om hand och bidrar till hälsooch sjukvårdens utveckling.
Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. Nämnderna
ska även lämna in en årlig rapportering till IVO och till Socialstyrelsen.
Patientnämnderna ska se till att patienter med tvångsvård ges möjlighet att få
en stödperson. Detta ska ske enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller enligt Smittskyddslagen
(2004:168).
Utöver de arbetsuppgifter som framgår av Lag om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården är kansliet också nämndens stödjande och verkställande
organ. Kansliet utför också ekonomiadministration för nämndens budget samt
innehar funktioner som arkivansvarig, delegat för arbetsuppgifter kopplade till
nämndens personuppgiftsansvar, representant för patientnämnden på Gotland
i nationella sammanhang, kontaktperson gentemot aktuella myndigheter mm.
Kansliet består sedan 2019-03-01 av två heltidsanställda, en handläggare och en
verksamhetsledare och bemanningen är nu tillräcklig. Kansliet är dock en
mycket liten verksamhet och är i och med det känslig för tillkommande
arbetsuppgifter. Framförhållningen behöver vara god, och tid för utförande väl
tilltagen, när arbetsuppgifter läggs på kansliet. Annars finns risken att sedan
tidigare planerade aktiviteter måste skjutas på framtiden.
Det finns också ett flertal arbetsuppgifter som släpar efter pga. av den
underbemanning som tidigare rått. Det gäller exempelvis arkivering,
framtagande av vissa styrdokument, information och förbättrad
analysverksamhet. Stödpersonsverksamheten är också ett förbättringsområde.
Ett arbete pågår för att komma i kapp med denna eftersläpning. Detta
kommer dock att ta tid.
Patientnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden
har 6 sammanträden per år och utöver detta 2-3 planerings- och
utbildningstillfällen.
Resurser

Under perioden finns behov av att investera i ett nytt handläggningssystem.
Alternativt köpa in oss i ett system. Arbete pågår för att få fram relevant
underlag.
En nettokostnadsminskning på 1 % för nämnden medför att budgeten minskas
med 18 000 kronor. Patientnämndens budget är dock liten och därmed extra
känslig för oförutsedda utgifter.
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En minskning med 18 000 kronor behöver hanteras genom att sänka anslaget
för nämndverksamheten med motsvarande belopp.
1.2 Driftsbudget 2021-2023
Nämnden
Den totala budgeten för själva nämndverksamheten är 105 000 kronor.
Stödpersonsverksamheten
Budgeten för stödpersonsverksamheten är 32 000 kronor.
Kansliet
Patientnämnden köper kanslitjänsten av RSF till ett fast pris.
För 2020 är budgeten för kanslidelen 1 710 000 kronor.
Patientnämndens budget är för 2020 1 847 000 kronor.

2. Investeringsförslag med motivering 2021-2025
2.1 Behov av nytt ärendehanteringssystem
Den databas som används på patientnämndens kansli för handläggning av
stödpersons- och klagomålsärenden behöver bytas ut. Det finns flera
anledningar till detta.
 Information återfinns i vissa delar på papper och till vissa delar digitalt.
Regionarkivet har påpekat att detta är olämpligt. En sammanhållen och
digital ärendehantering är önskvärd och på sikt nödvändig.
 Det är inte möjligt att ha en digital handläggningsprocess i den databas
som finns idag. Den kan inte lagra stora mängder information vilken
blir följden och syftet med en digital ärendehantering.
 Databasen stödjer inte överföring till e-arkiv.
 Databasen håller inte tillräckligt hög skyddsklass för den mycket
känsliga information som hanteras.
Det är ett lagstadgat krav att den information som patientnämnden hanterar
ska kunna användas för analyser av olika slag och med olika utgångspunkt.
Detta fodrar att statistik kan tas ut ur handläggningssystemet. Detta måste
kunna ske utifrån flera olika variabler som ålder, kön mm. Klagomålen ska
också kategoriseras på såväl huvudproblem som delproblem. De ska sorteras
utifrån vilken vårdspecialitet och enhet som klagomålet gäller. Specifika
bevakningsområden ska kunna märkas ut så de blir sökbara mm.
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En förbättring som är önskvärd och fullt möjlig är att klagomål som inkommer
efter inloggning i 1177:s e-tjänster transporteras direkt in till datasystemet.
Önskvärt är också en direkt koppling till folkbokföringsregistret.
Ett önskemål är att kommunikation med övriga aktuella nämnder ska kunna
ske digitalt.
Patientnämnden har rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och
omsorg, Socialstyrelsen och till aktuella vårdgivare.
Den statistik som tas fram efterfrågas också av andra instanser i samhället.
Det är därför nödvändigt att ha ett specialanpassat handläggningssystem som
stödjer de specifika behov som patientnämnden har.
E-arkivering kommer framöver att bli ett krav inom regionen och då är det
nödvändigt att ha ett system som stödjer detta.
2.2 Investeringskostnad
Alternativen undersöks.
2.3 Finansiering av driftskostnader
Då nämnden har en liten budget kan eventuella anslag för att hantera en
investering behövas.
2.4 Effektivisering/besparing
En ny databas förväntas resultera i en helt digitaliserad hantering av alla
handlingar som rör klagomåls- och stödpersonsverksamheten på
patientnämndens kansli.
Den kommer att stödja en överföring till e-arkiv vilket kommer att leda till en
minskning av pappershanteringen och minska arbetet med arkivering.
Det kommer att leda till att den känsliga information som patientnämnden
hanterar skyddas på ett säkrare sätt vad som är fallet idag.
Sammantaget medför ett utbyte en effektivisering och modernisering av
handläggningsprocessen.

PATIENTNÄMNDEN
Berit Cedergren Onsjö
Ordförande

4 (4)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1341
14 september 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Låneram och anvisning eget kapital 2021
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2021:
• Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
• Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
• Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
• Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering
Sammanfattning

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den 31 augusti till
576 mnkr. Amortering har skett med 4 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2021 innehåller stora
projekt så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för upptagande av
långfristiga lån 2021 sätts till 300 mnkr.
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 282 att regionstyrelsen är bemyndigande
att besluta om tilläggsanslag för investeringar. Eventuella tilläggsanslag avseende
driftbudget beslutas av regionfullmäktige i varje enskilt fall.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Tjänsteskrivelse
RS 2020/1342
14 september 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Internränta 2021
Förslag till beslut

•

Internräntan 2021 fastställs till 1,5 procent

Sammanfattning

Internräntan fastställs årligen baserat på genomsnittsräntan för Region Gotlands
externa upplåning.
Internräntan har legat på 1,5 procent sedan 2019. Genomsnittsräntan för den externa
upplåningen uppgår för närvarande till 1,26 procent. Låneportföljen består både av
lån med rörlig ränta och lån med fast ränta. Förändringar i marknadsräntorna får
därmed begränsad påverkan på genomsnittsräntan.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. För affärsdrivande verksamhet påverkar
kostnaden externa avgifter och taxor. För interna resultatenheter påverkar kostnaden
de interna priserna såsom exempelvis internhyrorna.
Om internräntan höjs kompenseras anslagsfinansierad verksamhet genom ett
ramtillskott på samma sätt som budgetramen minskas vid en lägre ränta. Internräntan
har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den
består av de externa räntekostnaderna.
Bedömning

Internräntan ska spegla den externa upplåningskostnaden och samtidigt ge stabila
planeringsförutsättningar för verksamheterna. Nuvarande nivå på internräntan ligger
förhållandevis nära genomsnittsräntan men med viss marginal för att tåla eventuell
uppgång i marknadsräntorna. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att internräntan
lämnas oförändrad på 1,5 procent.
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Regionstyrelseförvaltningen

Missiv

RS 2020/1343
23 september 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Exploateringsbudget och plan 2021
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige:
• att fastställa exploateringsbudget och exploateringsplan
• att godkänna förslag till prioritering av exploateringsprojekt

Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel,
kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och
cykelvägar, grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Exploateringsområdet är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten
med en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de
fastigheter som kan bildas inom ett exploateringsområde.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste
åren. Exploateringsbudgeten redogör för investeringsbehovet avseende
infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark
till byggherrar.
I syfte att skapa förutsättningar för en förvaltningsövergripande prioritering av
resurserna finns förslag på prioritering mellan de olika exploateringsprojekten.

Beslutsunderlag

Exploateringsplan och budget 2021-2024
Prioritering av exploateringsprojekt
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Exploateringsplan 2021-2024
1. Allmänt

1.1.

Exploateringsplanens roll

Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på
regionens ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ger en helhetsbild av de
samhällsbyggnadsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående
eller planeras under den kommande fyraårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för
infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark till
byggherrar.
1.2.

Definition av exploateringsverksamhet

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga och iordningsställa
kompletterande gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden,
VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan
bildas inom ett exploateringsområde.

2. Exploateringsområden

2.1.

Pågående och planerad exploateringsverksamhet (se exploateringsbudget)

Projekt 80008-17. Infrastruktur Yttre A7 Visby (Artilleriet)
Projektet innefattar slutlig utbyggnad av gator, parker, dagvatten och annan infrastruktur
inom hela yttre A7 numera Artilleriet. Inom området finns bostadskvarter som t ex
Adjutanten, Sergeanten, Signallottan, Malajen, Rustmästaren, Kaptenen och Furiren men
också områden för verksamheter såsom Knekten, Korpralen, Majoren och Löjtnanten
samt förskolan inom kvarteret Malajen. Infrastrukturen inom området beräknas i princip
vara fullt utbyggd under 2020. Totalt innehåller exploateringsområdet omkring 850
bostäder. All mark för flerbostadshus har markanvisats. Försäljning av villatomterna är
också klart. Tomter för lättare industri, kontor och handel inom kvarteret Knekten har sålts
via Fastighetsbyrån under 2020. Beslut finns att sälja Korpralen 1 till GotlandsHem för
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byggnation av ett nytt huvudkontor. Ett område planlagt för radhus i kvarteret Furiren
återstår att markanvisa via en markanvisningstävling. Området beräknas vara fullt utbyggd
med ny bebyggelse under år 2021-2022.
Initialt bedömdes regionens kostnader uppgå till 80-90 mnkr. Intäkterna bedöms överstiga
kostnaderna och en slutredovisning av projektet kommer sannolikt att kunna ske senast
2021.
Projekt 81005. Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Under 2018 antogs en
detaljplan för del av kvarteret (Järnvägen 4) och här finns en utsedd exploatör som
färdigställer byggande av bostäder. Resterande del av kvarteret planläggs i två separata
detaljplaner, varav en antogs i juni 2020. Planprocessen kommer sannolikt att dra ut på
tiden då Länsstyrelsen under juli 2020 valt att överpröva den antagna detaljplanen.
Försäljning av regionens mark i enlighet med upprättade avtal är avgörande för
genomförande av de två återstående detaljplanerna. Hela området inrymmer ca 140 nya
lägenheter.
Uppdaterade beräkningar indikerade att regionens kostnader ligger på ca 18 mnkr som
balanseras upp av intäkter på ca 24 mnkr.
Projekt 81017. Stadsutveckling Visborg
Visborgsområdet kan när det är utbyggt komma att innehålla mer än 3 500 bostäder i
flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas komma att utgöra Visbys markreserv för en lång
tid framöver. En strukturplan som omfattar åren 2016-2025 har tagits fram och godkänts.
Under 2017 genomfördes en stadsvisionsstudie och en förstudie för att utreda
förutsättningarna för ett första exploateringsområde. Ett exploateringsprojekt med
projektorganisation har sjösatts under inledningen av 2018. Inom projektet har
strukturplanen och stadsvisionsstudien fördjupats och vidareutvecklats. Totalt innehåller
Visborgs första etapp omkring 1 500 bostäder (inkl. kv Skenet, Ljuset, Lyktan). Projektet
kommer initialt att kräva omfattande kostnader för infrastruktur som på sikt kommer att
försörja hela stadsdelen. Inom Visborgs första etapp inbegrips även utvecklingen av
Kungsladugårdsområdet där en detaljplan är under framtagande
Budgeterade kostnader mellan 2021-2025 uppgår till totalt cirka 370 mnkr. Under samma
period bedöms projektet inbringa intäkter om cirka 250 mnkr. Sett över en 10 års period
bedöms projektet ge en projektvinst.
Projekt 81003. Kv Sotaren Terra Nova
En detaljplaneläggning pågår för området för att tillskapa mark för verksamheter eftersom
det idag råder brist på sådan planlagd mark i Visbyområdet. Intressenter är
fastighetsägarna till verksamheterna inom området, där det bedrivs handel respektive
processindustriell tillverkning men även andra företag i området som vill utöka för den
verksamhet som bedrivs. Syftet är att Region Gotland förädlar regionens råmark inom
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området till mark för verksamheter. Detaljplanearbetet har pausats på grund av en dialog
med Länsstyrelsen om kompensationsåtgärder för ianspråktagande av känslig natur.
Planarbetet bedöms kunna återupptas igen under 2020 och beräknas vara klart under 2021,
varefter byggande av infrastruktur kan ske och därefter försäljning av marken.
I pågående detaljplanearbete bedöms exploateringsprojektet att belastas av utgifter om ca
28 mnkr, medan de förväntade inkomsterna från markförsäljning bedöms att som minst
motsvara dessa. Av betydelse för finansieringen av projektet är att planområdet närmast
kvarteret Stenhuggaren även kan innefatta mark för handel.
Projekt 81015. Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. Under 2017 har ett särskilt boende med 60 platser
invigts. Inom detaljplanen ryms ytterligare ca 100 bostäder i flerfamiljshus. En
markanvisning har genomförts, med koppling till att exploatören också genomför byggande
på orter utanför Visby (Hemse och Klintehamn). I avtal som tecknats regleras att byggande
på denna tomt får ske efter att projekten utanför Visby har genomförts (bottenplatta ska
minst vara färdigställd), men senast 2022. Utveckling av området och byggande av bostäder
bedöms inledas tidigast under 2020. För ett genomförande krävs viss utbyggnad av bl a
gator och VA.
Budgeterade kostnader uppgår till drygt 8 mnkr som kompenseras av intäkter på i
storleksordningen 22 mnkr.
Projekt 81013. Odvalds Klintehamn
Området ingår som en del i den markanvisningstävling som genomfördes under 2018.
Vinnaren ges möjlighet att bygga ett 30-tal bostäder i hyresrättsform. Markanvisningen är
villkorad av att exploatören också bygger inom tomten Talgoxen i Hemse. Anvisningen
möjliggör därefter byggnation av bostäder i kvarteret Kopparslagaren i Visby. Området är
planlagt och infrastruktur utbyggd sedan flera år tillbaka. Viss översyn av infrastrukturen
krävs och budgeterade kostnader uppgår till cirka 3 mnkr.
Projekt 81014. Talgoxen Hemse
Området ingår som en del i den markanvisningstävling som genomfördes under 2018.
Vinnaren ges möjlighet att bygga ett 10-tal bostäder i hyresrättsform. Fastigheten är
planlagd för bostäder i en äldre plan och anslutning för kommunalt VA finns. För att
möjliggöra byggnation av bostäder krävs omlokalisering av en grillkiosk. Bedömda
kostnader för regionen för att skapa byggklar mark bedöms uppgå till cirka 1,5 mnkr.
Markanvisningen är villkorad av att exploatören också bygger inom tomten Odvalds i
Klintehamn. Anvisningen möjliggör därefter byggnation av bostäder i kvarteret
Kopparslagaren i Visby.
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Projekt 81001. Brodösen Terra Nova
Detaljplan antagen under 2017. Planen medger ca 38 småhustomter inom detta område.
Ett projekt för genomförande med projektering och byggande av nödvändig infrastruktur
inkl. gator och VA pågår. Detta beräknas vara klart under 2020, varefter småhustomterna
kan säljas. De totala kostnaderna bedöms uppgå till 30 mnkr vilket bedöms understiga
intäkterna från försäljning av de 38 småhustomterna (ca 40 mnkr).
Projekt 81012. Roma Ekgatan
Ekgatans norra sida består av ett område planlagt för bostäder, som ännu inte har byggts
ut. Under 2020 planeras en markanvisning av delar av området för att möjliggöra för en
exploatör att bygga lägenheter i flerfamiljshus/radhus. Viss komplettering av infrastruktur
och en lantmäteriförrättning behöver ske. Byggstart för bostäder bedöms möjlig under
2021. Området innehåller byggrätter för omkring 40 bostäder. Budgeterade kostnader
uppgår till cirka 3 mnkr. Kostnaderna bedöms balanseras av intäkterna vid en
fastighetsförsäljning.
Projekt 81010. Industrimark Österby
På grund av att en full utbyggnad av gällande detaljplan inom Österby industriområde
medför stor risk för förorening av grundvattnet samt minskning av grundvattenbildningen,
bland annat som en följd av hårdgjorda ytor, är det olämpligt att området som helhet byggs
ut som industriområde. Regionfullmäktige har därför beslutat att häva stora delar av
gällande detaljplan inom Österby. Eftersom vatten och avlopp finns tillgängligt inom
området tas detta till vara genom en mindre utbyggnad av området utan risk för
grundvattenförorening och tillrinningsminskning. För ett område om ca 1 ha möjliggörs
försäljning av industrimark genom ett exploateringsprojekt omfattande
kompletteringsutbyggnad av va, gata, markinlösen, förrättningskostnader, projektering och
projektledning motsvarande en kostnad om cirka 10 mnkr. Marken beräknas vara färdig för
försäljning fr o m 2021 och intäkterna bedöms överstiga kostnaderna.
Projekt 80122. Visby Annelund 1:39
Då tillgänglig industrimark i Visbys närområde är begränsad behövs ytterligare mark
planläggas för verksamheter. Fastigheten Visby Annelund 1:39 är utpekad som ett
verksamhetsområde i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, Hela Visby
(FÖP) KF 2009-12-14 §172. Området omfattar cirka 20 ha och ligger väster om Visby
Flygplats. Förstudien genomfördes och godkändes 2019. Exploateringsprojektet och
planarbetet påbörjades 2020. Budgeterade kostnader i ett initialt skede uppgår till drygt 30
mnkr totalt för området. Intäkter från försäljning av byggrätter bedöms överstiga
budgeterade kostnader vid projektets färdigställande.
Projekt 81011. Gråbo 1:3
Exploateringsprojekt inom del av området Gråbo/Yttre Furulund. Området delas in i tre
delområden som planläggs med en detaljplan per delområde. Exploatering avses ske både
genom förtätning av befintlig bebyggelse och genom att ianspråkta mark som idag är
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planlagd för allmänt ändamål, park. För att binda samman gatunätet och möjliggöra att
kollektivtrafik förs in i området, planeras en ny lokalgata över Kuststadens fastighet Visby
Bogen 2. Marken direktanvisas till GotlandsHem respektive Kuststaden för byggnation av
bostäder upplåtna med hyresrätt. Området bedöms omfatta cirka 400 bostadslägenheter.
Förstudien färdigställdes under slutet av 2019 och planarbetet har därefter påbörjats. I
Start-PM beräknas kostnaderna uppgå till 32 mnkr och intäkterna bedöms överstiga
kostnaderna.
Projekt 80114. Pott för kommande exploateringsprojekt
Ovanstående projekt är samtliga beslutade av regionstyrelsen för exploatering. I syfte att
möjliggöra projektstart för ännu ej beslutade exploateringsprojekt budgeteras en pott för
dessa. Projekten ska föregås av en förstudie som resulterar i ett Start-PM. I förstudien
utreds förutsättningarna för att genomföra ett exploateringsprojekt och utredningen blir ett
underlag för ett regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. Denna pott
kommer att möjliggöra för regionstyrelsen att godkänna Start-PM och besluta om
projektstart för nya projekt under 2021. Exempel på exploateringsprojekt som ej är
beslutade men som kan komma att starta under 2021 kan vara
Syren 1 & Cypressen 3
Genomförande Program Klintehamn
Hemse Mullvalds 1:9
Östercentrum
Visby hamn stadsutveckling
Torslunden
Del av Visby Solberga 1:19

Fas

Exploateringsområde inkl VA

Budgetförslag 2021
Tidigare
beslutad, ej
förbrukad Utgifter (utöver ej
förbrukad budget) Inkomster
budget

Plan 2022

Utgifter

Plan 2023

Inkomster

Utgifter

Plan 2024

Inkomster

Utgifter

Inkomster

Totalt perioden 2021-2024

Utgifter

Kommentar

Inkomster

Beslutade exploateringsprojekt
81017

1

Planering Stadsutveckling Visborg

30 300

27 800

81005

2

Planering Järnvägen Södercentrum

6 100

1 000

80122

3

Planering Visby Annelund

81011

4

Planering Gråbo 1:3

81003

5

Planering Sotaren Terra Nova

80008-17

1

Genomf.

Infrastruktur Yttre A7 - totalt

81013

2

Genomf.

81015

3

81014
81001

15 000

91 400
1 000

2 400

2 000
9 200
18 900

9 000

43 000

49 600

67 500

3 000

8 700

2 000

18 500

46 000

8 000

20 000

10 000

13 000

10 000

72 200

229 700
7 000

136 800 Fortsätter efter 2024
11 100

15 000

20 500

61 000 Fortsätter efter 2024

30 000

21 000

50 000

10 000

9 000

30 000

22 700

3 000

Odvalds Klinte (Dubbel markanv.)

3 000

1 000

1 000

Genomf.

Kopparslagaren Terra Nova (Dubbel markanv.)

8 100

22 500

22 500

4

Genomf.

Talgoxen Hemse (Dubbel markanv.)

5

Genomf.

Brodösen Terra Nova

81010

6

Genomf.

Industrimark Österby

81012

7

Genomf.

Roma Ekgatan

6 700

450
25 000

10 000

15 000

3 000

Pott för kommande expl.projekt*
Summa exploateringsprojekt

500
1 000

3 000

6 000

7 000

6 000

500

450

1 000

38 000

10 000

15 000

3 000

3 000

30 000
108 000

72 300
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Bilaga 1.
Exploateringsbudget 2021-2024

Projkod

Årlig pott , ej föremål för KB.
84 950

101 400

22 400

72 500

140 300

82 500

127 200

298 700

374 850
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1. Prioritering av exploateringsprojekt
Varje år beslutar Regionfullmäktige om en exploateringsbudget som avser utveckling av
regionens mark. De senaste åren har intresset för byggnation av framför allt bostäder ökat
och det finns en stor efterfrågan på planlagd mark. I takt med ökad efterfrågan har ett
flertal stora exploateringsprojekt påbörjats och belastningen på olika förvaltningar, enheter
och tjänstemän har ökat. Ett behov av prioritering uppstår vilket i sin tur leder till ett
behov av vägledning för prioritering. I denna rapport presenteras en modell inklusive
förslag till kriterier för prioritering. Modellen appliceras därefter på beslutade projekt i syfte
att åskådliggöra hur kriterierna påverkar prioriteringsordningen. Beslut om prioritering sker
i regionfullmäktige i samband med beslut avseende exploateringsbudget.
1.1 Vem ska prioritera?

Det är av stor vikt att prioriteringen av de olika exploateringsprojekten speglar den politiska
viljan. Inom ramen för arbetet att ta fram kriterier för prioritering har utgångspunkten varit
att kriterierna ska spegla innehållet i beslutade program och styrdokument.
Exploateringsgruppen har utifrån dessa kriterier tagit fram ett förslag till prioriteringslista.
Listan presenteras i samband med budgetberedningen och fastställs tillsammans med
exploateringsbudgeten. Tillkommande nya projekt som påbörjas under året placeras i
turordning för att sedan komma med i nästa års prioritering.
1.2 Varför prioritering?

Vid hög arbetsbelastning uppstår ett behov av att prioritera mellan de resurser vi äger. Då
regionen arbetar med exploateringsprojekt på teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen är det av yttersta vikt att
det finns en samsyn kring prioriteringen. Olika prioriteringar leder till att onödig resursbrist
uppstår och att genomförandetiderna blir längre. Ytterst handlar det om att säkerställa de
politiska besluten.
1.3 Beskrivning av kriterier

Arbetet med modellen har utförts av Exploateringsgruppen via en workshop och
efterföljande diskussioner och bearbetningar. Utgångspunkten för arbetet med att ta fram
relevanta kriterier har varit att hitta konkreta och tydliga kriterier för att därmed skapa en
lättanvänd modell. Kriterierna ska ta avstamp från uttalade politiska viljeinriktningar. De
projekt som ska prioriteras utgörs endast av projekt där regionens egen mark utvecklas.
Projekten har delats upp i två grupper beroende på i vilken fas de befinner sig i. Dessa
grupper utgörs av exploateringsprojekt i planeringsfas och exploateringsprojekt i
genomförandefas. Anledningen till detta är att olika resurser belastas olika mycket i olika
faser av en exploatering. Tanken är att en prioritering sker inom respektive grupp där
kriterierna är de samma. Varje kriterium poängsätts efter hur väl projektet stämmer överens
med uppsatt kriterium.
1.3.1 Kriterier för prioritering av exploateringsprojekt i planeringsfas och genomförandefas

Datum 2020-09-23

Nedan listas kriterier för prioritering av exploateringsprojekt i planeringsfas samt i
genomförandefas.
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Exploateringen främjar Gotlands utveckling genom att:
Är exploateringsprojektet påbörjat?
Nej
Godkänt Start-PM
Påbörjat projekt

0
1
2

Exploatering i enlighet med RUS, ÖP Bygg Gotland, gällande FÖP:ar och
planprogram?
Nej
Ja

0
2

Datum 2020-09-23

Effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur vägar, gång- och cykelstråk, närhet till
befintlig
service och kommunikationer
Nej
0
Ja, delvis
1
Ja, det krävs inga ytterligare investeringar
2

Främjande av landsbygdsutveckling, i första hand i förhållande till utpekade
serviceorter
enligt servicestrategin.
Nej
Ja, men ej i serviceort
Ja, och i serviceort

0
1
2

Bidrar till att säkerställa mångfalden på bostadsmarknaden?
Nej
Ja, det tillförs en typ bostäder som är i minoritet
Ja, inom området finns fler än två olika bostadstyper

0
1
2

Antal berörda – exploatering som får betydelse för många?
Nej
Ja, allmän anläggning eller > 50 bostäder
Ja, allmän anläggning och > 50 bostäder

0
1
2

Möjliggör nya arbetstillfällen?
Nej
Ja < 10
Ja > 10

0
1
2
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Vatten & Avlopp
Saknas kommunalt VA och/eller kapacitet
Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten & avlopp och/eller finns med i VA-plan
Ligger inom verksamhetsområde

0
1
2

Social hållbarhet
Nej
Främjar jämlikhet, jämställdhet och trygghet

0
1

Främjar ovan samt kultur och tillgänglighet (alla ska ges möjlighet till en god livsmiljö)

2

Ekologisk hållbarhet
Ingen tydlig miljöambition, begränsat till en generell basnivå
Vissa tydliga miljöambitioner kring framför allt drift

0
1

Tydliga miljöambitioner med tredjepartscertifiering och ett livscykelperspektiv

2

Ekonomisk hållbarhet
Ej affärsmässigt och/eller negativ klimatpåverkan
Affärsmässigt
Affärsmässigt med minskad klimatpåverkan

0
1
2

1.4 Resultat prioritering exploateringsprojekt i planeringsfas

Nu beslutade exploateringsprojekt i planeringsfas uppgår till totalt fem stycken och
prioriteringen efter kriterierna ger följande resultat
Projekt i Planeringsfas
Stadsutveckling Visborg
Järnvägen Södercentrum
Visby Annelund
Gråbo 1:3
Sotaren Terra Nova

Poäng
17
14
12
11
6

Datum 2020-09-23

Stadsutvecklingsprojektet Visborg får höga poäng på grund av omfattningen då det
bedöms generera många bostäder och ett stort antal arbetstillfällen tillsammans med en
mångfald av bostäder och höga miljöambitioner. Modellen gynnar bostadsprojekt framför
planläggning av mark för enbart verksamheter. I takt med att förutsättningarna förändras
bör modellen uppdateras för att prioriteringen korrekt ska spegla politikens synsätt.
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1.5 Resultat prioritering exploateringsprojekt i genomförandefas

Nu beslutade exploateringsprojekt i genomförandefas uppgår till totalt sju stycken och
prioriteringen efter kriterierna ger följande resultat
Projekt i genomförandefas
Infrastruktur Yttre A7 - totalt
Odvalds Klinte (Dubbel markanv.)
Kopparslagaren Terra Nova (Dubbel markanv.)
Talgoxen Hemse (Dubbel markanv.)
Brodösen Terra Nova
Industrimark Österby
Roma Ekgatan

Poäng
16
14
13
13
10
10
8

Datum 2020-09-23

Slutfasen på genomförande av Artilleriet erhåller högst antal poäng i gruppen framför allt
beroende på att det omfattar ett stort antal bostäder samt därutöver även mark för
verksamheter. Bostadsprojekt som också gynnar landsbygdsutveckling genererar också
höga poäng.
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Bilaga

Datum 2020-09-23

Poäng i enlighet med kriterier
Infrastruktur Yttre A7 - totalt
Kopparslagaren Terra Nova (Dubbel markanv.)
Odvalds Klinte (Dubbel markanv.)
Talgoxen Hemse (Dubbel markanv.)
Brodösen Terra Nova
Roma Ekgatan
Industrimark Österby

1
2
2
2
2
2
0
2

Exploateringsprojekt
Infrastruktur Yttre A7 - totalt
Kopparslagaren Terra Nova (Dubbel markanv.)
Odvalds Klinte (Dubbel markanv.)
Talgoxen Hemse (Dubbel markanv.)
Brodösen Terra Nova
Roma Ekgatan
Industrimark Österby

Poäng
16
13
14
13
10
8
10

Järnvägen Södercentrum
Stadsutveckling Visborg
Sotaren Terra Nova
Visby Annelund
Gråbo 1:3

1
2
2
1
2
2

Exploateringsprojekt
Järnvägen Södercentrum
Stadsutveckling Visborg
Sotaren Terra Nova
Visby Annelund
Gråbo 1:3

Poäng
14
17
6
12
11

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
0
2
0

3
2
2
2
2
1
1
1

3
2
1
1
1
1

4
0
0
2
2
0
2
0

4
0
0
0
0
0

5
2
2
2
1
1
1
0

5
1
2
0
0
1

6
1
1
0
0
0
0
0

6
1
2
0
0
1

7
2
0
0
0
0
0
2

7
1
2
2
2
1

8
2
2
2
2
2
1
2

8
2
1
1
1
2

9
2
1
1
1
1
1
0

9
2
2
0
0
2

10
0
0
0
0
0
0
0

10
0
1
0
2
0

11 Summa
1
16
1
13
1
14
1
13
1
10
0
8
1
10

11 Summa
1
14
2
17
1
6
2
12
1
11
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Etablering av Energicentrum Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Budgetmedel på 3,5 mnkr för Energicentrum Gotland tillförs regionstyrelsen från
och med 2021.

Sammanfattning

Energicentrum Gotland (ECG) är föreslagen i färdplanen för Energipilot Gotland att
verka för lokal förankring och kapacitet i energiomställningen och Region Gotland är
huvudansvarig organisation för detta.
Region Gotland har i avsiktsförklaringar ställt sig positiva till etableringen av ett
energicentrum från 2021. Detta kommer att kräva resurser som idag inte finns att
tillgå inom ramen för regionstyrelseförvaltningens verksamheter.
Under 2020 har Energimyndigheten finansierat en etableringsfas av ECG där det
under perioden har tydliggjorts att behovet av denna mellanaktör som
sammanhållande, drivande och kommunicerande i energiomställningen är eftersökt
kommer att fylla en viktig roll för att accelerera arbetet.
Syfte med basfinansieringen på 3,5 mnkr per år, som i huvudsak avser personella
resurser, är;
-

kunna tillhandahålla Gotlands allmänhet och omvärlden med information
och kommunikation kring Gotlands energiomställning. Via webbsida,
närvaro (kontor) och möten.

-

kunna med personella insatser vara drivande, stödjande och
sammankopplande i Gotlandsbaserade energiomställningsinitiativ.

-

vara en naturlig kontaktpunkt mot parter som kan medverka till Gotlands
energiomställning såsom relevanta EU-parter, företag, akademin m. fl.

-

skapa fortlöpande projektansökningar för att accelerera arbetet.
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Nedan från Färdplan Energipilot Gotland:
Region Gotland har aviserat att de är beredda att ta ansvar för ett etableringsprojekt
om energicentrum, i dialog med Energimyndigheten. Målet är att få till en gemensam
organisation och fast basfinansiering för en långsiktigt hållbar lösning för ett
”Energikontor 2.0” som kan vara den samordnare och inspiratör som behövs för att
lyckas fullt ut med pilotuppdraget i energiomställningen.
Syftet med Energicentrum är att:
• Skapa en plattform för rådgivning och samverkan för ett hållbart energisystem på
Gotland.
• Stärka Gotlands kapacitet att planera och genomföra projekt som bidrar till en
hållbar energiomställning.
• Vara ett informationscentrum som:
– visualiserar takten i energiomställningen,
– tillgängliggör energikunskap för breda målgrupper på Gotland,
– tillgängliggör information om befintliga stöd till den enskilde individen och till småoch medelstora företag och
– sprider goda exempel från omställningen.
Energicentrum Gotland ska ha en mångfacetterad verksamhet, vilket innebär att vara
ett nav med energi- och klimatkompetens med kopplingar till pågående och
genomförda projekt och aktiviteter på Gotland och till befintliga kunskapsnoder runt
om på ön. Noder som idag ger information, rådgivning och vägledning kring energioch klimatfrågor, ekonomiska stöd och projektutveckling eller som har genomfört
projekt som är av intresse för andra att ta efter.
Ett utvecklat och förstärkt nav med energi- och klimatkompetens innebär att man
kan nå fram till nya målgrupper som i dialog involveras och aktivt deltar i
omställningen av Gotlands energisystem. Lokal förankring är avgörande för att hitta
lokalt optimala lösningar. Det skapar samtidigt förutsättningar för en
näringslivsutveckling baserad på omställningen till ett hållbart energisystem.
Åtgärden innebär även att nuvarande energi- och klimatrådgivning på Gotland ges
förutsättningar att rikta in sig på nya områden. Ett helt nytt spår är som förmedlare
av kunskap om hur olika aktörer kan och förväntas bidra till en utvecklad fredstida
krisberedskap och till totalförsvarets behov.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på energiomställningen. Förutom att öka vår
förmåga som region att nå nationellt uppsatta mål samt fullfölja regeringsuppdraget
Energipilot Gotland, ser vi att en ökad kraft i Gotlands energiomställning kommer
att skapa positiva bi-effekter inom övriga styrkeområden, skapa tillväxt, samt för
varumärket Gotland som helhet.
För att ovanstående skall uppnås krävs dedikerade resurser som kan kraftsamla både
privata och offentliga initiativ och underbygga det engagemang som är fundamentalt
för Gotlands energiomställning.
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Beslutsunderlag
Excel dokument (separat): Budget ECG 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Dokument:
Tidsperiod:

Energicentrum Gotland Budget
2021

Förutsättningar / Antaganden
a) ECGs uppdrag, i linje med EMs regeringsuppdrag, sträcker sig fortlöpande till 2040.
b) ECG skall under perioden ha kapacitet att agera samlande kraft mot Gotländskt näringsliv/allmänhet för att accelerera energiomställningen.
c) Budget är beräknad för att tillhandahålla en basfunktion enligt uppdraget. Aktiviteter utöver det i projekt.
d) ECG kliver in i roll som Energikontor och ges tillgång till kapacitet inom ansökansarbete och projekt. Medlemskostnad är uppskattad för det i budget.
e) Den kommunala EKR samt Energicoach bedöms få fortsatt stöd och ligger fomellt utanför nedanstående finansiering men deltar praktiskt i ECG.
f) Investeringskostnad för att etablera en hemsida är löst utanför (innan) nedan finansieringsperiod.

Kostnadsslag

Period
2021

Hyra (5 plats/infoyta)
Adm/Ek (från befintlig organisation)
Löner (VL, Kommunikatör, Proj utv.)
Resor / Utbildning
Informationsåtgärder/Evenemang
Energikontoren medlemskap
Digital närvaro (web, socmed)

260 000
180 000
2 600 000
100 000
40 000
200 000
150 000

Summa

3 530 000

