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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

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

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
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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.


Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22






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.
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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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Anslagsverksamhet
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.

Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

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.
20 (40)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Delårsrapport 2 RSF

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.
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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

22 (40)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

7.5

Delårsrapport 2 RSF

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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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Ärendenr RS RS2020/84 Datum 2020-10-22

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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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Delårsrapport 2 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.

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.
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.
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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.
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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
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 2020/5 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 2020/5 Datum 2020-09-14

En justering i organisationen har påbörjats sista augusti. I den senaste medarbetarenkäten,
så togs det upp att man önskade ett närmare ledarskap i arbetsgrupperna. Redan innan det,
hade det påbörjats ett arbete med att ändra i befälsorganisationen. Det innebär att vi inom
ram flyttat en person till att bli operativ chef för de utryckande delarna av
räddningstjänsten. Följden blir sedan att yttre befälet är frikopplade från grupperna och går
numera på fem schemarader. Vilket innebär mer tid för planering och insatsförberedande
arbetsuppgifter samt kompetensutveckling i ordinarie arbetstid. Det innebär också att
styrkeledarna blir nya arbetsledare med personalansvar för grupperna.
RIB rekrytering.
Arbetet med att rekrytera personal till våra RIB stationer och värn fortgår enligt plan.
Vi har sökande till samtliga stationer där vi har ett behov, förutom i Slite. Arbetet i Slite
fortgår fortfarande och just nu har vi tre sökande. Vi har haft ett möte med regionens
personal i området där vi inte fick något intresse. Därför kommer vi ha ett nytt möte med
regionens personal den 29/9. Vi har också genomfört ett möte med Cementas personal, vi
mötte 7 personer, varav 4 visade intresse, för dagen har det kommit in 1 ansökan från de vi
mötte hos Cementa. För att vi skall kunna växla bort heltidspersonalen i Slite måste vi
minst ha 7 nya godkända brandmän som vill och kan jobba som RIB i Slite.
Just i dag ser det inte ut som vi kommer att nå målet vid denna rekrytering.
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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 2020/5 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

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.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-09-14

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 2020/5 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 2020/5 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 2020/5 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 2020/5 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

9 (13)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 2

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 2020/5 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.
Bakgrund
Räddningstjänstens fick besparingskrav på 2 200 tkr inför 2019 och framåt, av analysen
som genomfördes framkom att detta inte möjligt utan att förändra kraven på beredskap.
Inför år 2020 fick räddningstjänsten ytterligare besparing på 700 tkr.
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.
Räddningstjänsten har under dessa år lämnat förslag på beslut avseende
organisationsförändringar samt verksamhetsförändringar för att möta upp emot den
minskade budgetramen. Det finns idag två beslut tagna av Tekniska nämnden samt
Regionstyrelsen:
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)
Regionstyrelsen har tagit beslut om; Region Gotland ska aktivt arbeta för ett system där
medarbetare som arbetar i orter där vi har brandstationer också skall ingå i RIB-beredskapen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020
återkomma med ett förslag för hur det ska gå till och vilka ekonomiska effekter detta kan ge. (RS §151 )
Ovanstående beslut ligger till grund för att Räddningstjänsten på sikt skall få en ekonomi i
balans och är också de enda beslut fattats utifrån att skapa en minskning av
räddningstjänstens fasta kostnader.
7.3

Nettokostnadsutveckling

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-09-14

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.
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Investeringar

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.

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

Utfall
Jan- aug
-790
-745
-96
-383

Övriga inventarier
Totalt; Investeringsprojekt

-1 800,0
-10 161,0

-28
-2 042

Avvikelse
710
755
5 181
1 506

Prognos 2020
-1 500
-1 500
-1 750
-1 889
1 805 ( Bgt flyttad
till TKF

1 772
8 119

-1 800
-6 634

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 2020/5 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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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 239

Delårsrapport 2 2020 - räddningstjänsten

RS 2020/1399

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Delårsrapport 2 för räddningstjänsten godkänns.

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.
Prognos för helåret är ett underskott på 3,5 miljoner kr i förhållande till budget,
vilket i princip innebär en oförändrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport 1.
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.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet godkänner delårsrapport 2 för räddningstjänsten men vill ha förtydligande till regionstyrelsens sammanträde gällande beskrivning av organisationsutveckling som gjordes i augusti, beskrivning av underskottet på -3,5 mkr samt en
beskrivning av RIB-arbetet.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/231
10 september 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Utmaning Solbergabadet och Hemsebadet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen har mottagit informationen.

Sammanfattning

Utmaningsrätt innebär att verksamhet som Region Gotland bedriver kan utmanas av
andra aktörer med syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra
driftsformer. För att en verksamhet ska kunna utmanas behöver den uppfylla vissa
krav, bland annat inte vara myndighetsutövning eller vara av strategisk
ledningsfunktion.
2020-02-01 inkom en utmaning av Fair Utveckling AB avseende verksamhetsdriften
på Solbergabadet och Hemsebadet.
Badverksamheten i Region Gotlands regi uppfyller kraven på en verksamhet som går
att utmana. Beslutet i RS 2020-04-29 var att ta fram förslag på process för att gå
vidare med utmaningen utifrån de lokala förutsättningarna samt att ta fram en
redovisad tid och resursåtgång för att genomföra den upphandlingen som
utmaningen resulterar i.
Uppskattad tidsplan är att det kommer att ta ett år från dess att ett inköpsråd bildas
att genomföra upphandlingen. Inköpsråd uppskattas kunna tillsättas tidigast 1 januari
2021, men mer sannolikt under kvartal 2 2021. Inköpsrådet kommer att ha
konsultbaserad upphandlingskompetens som beräknas kosta 300 000 kr om
upphandlingen tar uppskattad tid. Det bör uppmärksammas att den tidsåtgången och
korrelerade kostnaden är högst osäker då man inte så här tidigt i processen kan veta
hur stor tidsåtgången blir. Den kostnaden belastar antingen Fritidsenhetens
bidragsgivning eller från förvaltningens eget kapital.
Processen innebär även att resurser tas från Fritidsverksamheten i den mån att
planerade strategier, översyner och program kommer att skjutas på framtiden. Det
gäller främst fritidspolitiskt program och bidragsöversynen.
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Ärendebeskrivning

Utmaningsrätt innebär att verksamhet som regionen bedriver kan utmanas av andra
aktörer med syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra driftsformer.
För att en verksamhet ska kunna utmanas behöver den uppfylla vissa krav, bland
annat inte vara myndighetsutövning eller vara av strategisk ledningsfunktion.
2020-02-01 inkom en utmaning av Fair Utveckling AB avseende verksamhetsdriften
på Solbergabadet och Hemsebadet.
Badverksamheten i Region Gotlands regi uppfyller kraven på en verksamhet som går
att utmana. Beslutet i RS 2020-04-29 var att ta fram förslag på process för att gå
vidare med utmaningen utifrån de lokala förutsättningarna samt att ta fram en
redovisad tid och resursåtgång för att genomföra den upphandlingen som
utmaningen resulterar i.
Bedömning

För att ta fram ett upphandlingsunderlag måste Region Gotland bestämma vad som
ska ingå i tjänsten: vad är det (produkter och/eller tjänster) som vi avser att
konkurrensutsätta. I detta fall handlar det om driften av badverksamheten i Hemse
och Visby.
Verksamhetsdriften ligger i dagsläget på Region Gotlands fritidsenhet, medan
fastighetsdriften ligger hos Fastighetsavdelningen hos Teknikförvaltningen, TKF.
Även periodiskt underhåll och större investeringar och renoveringar ligger hos TKF.
TKF ser i dagsläget ingen större påverkan om verksamheten bedrivs som i dag, skulle
däremot en ny entreprenör vilja utöka verksamheten tidsmässigt kan det påverka.
För att få reda på upphandlingens omfattning bör man se till hur det som utmanats
utförs idag och vad det finns för olika typer av produkter/tjänster och kostnader. I
utformning av upphandlingsunderlaget ingår också att fastställa en gränsdragning
mellan oss och leverantören, det vill säga vilka tjänster/inventarier etc entreprenören
ska ansvara för.
Tidsplan:
1. Reda ut punkter inför att skriva upphandlingsunderlag. Det är ett tillsatt
inköpsråd som kan reda ut detta, möjligen något startmöte med
upphandlaren så arbetet kommer igång effektivt.
2. Utarbeta upphandlingsunderlaget för att säkerställa att det blir bra och kan ge
goda anbud och sedermera en god affär. Det tar cirka sex månader att få fram
detta från och med att upphandlingskonsult är tillsatt. Det med förutsättning
att det finns ett tillsatt inköpsråd som har kravställningen någorlunda klar för
sig. Men även att inköpsrådet har tid att delta i arbetet med såväl kravställning
som att formulera utvärderingskriterier, delta i frågor och svar under
anbudstiden, delta i utvärdering och beslutsfattande.
3. Annonsering, utvärdering och tilldelning tar cirka två till tre månader från dag
ett av annonsering.
4. Om det sker ett överklagande tar det tid. Hur lång tid beror på antalet
rättsliga instanser ärendet behöver gå igenom. Oftast endast
förvaltningsdomstolen och då tar ett överklagande cirka sex månader. Ska
man upp i Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol också går det åt
minst ett år på överklagandeprocess men det är ovanligt att ett ärende drivs
så högt.
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Totalt tidsplan från startat inköpsråd till implementering är uppskattat till
ungefär ett år.
5. Implementation av avtalet, kan bli ganska lång med tanke på att
verksamheten i så fall ska läggas ut från Region Gotland till en privat aktör
och verksamhetsövergång av personal.
Tydliggjord tidsplan för arbetet med upphandling av badhusverksamheten.
Innan inköpsråd

Inköpsråd

Annonsering utvärdering och tilldelning

Överklagande

Implementering

två månader

sex månader

tre månader

osäker (sex månader)

osäker

Bemanning:
Ett inköpsråd behöver tillsättas av verksamheten. Ett inköpsråd består av sakkunniga
inom den verksamhet som ska upphandlas i detta fall blir det enhetschef på fritid,
strateg inom fritid samt en ekonom från verksamheten och eventuellt ytterligare
beroende på behov som får utredas senare.
Upphandlingskonsult behöver anlitas. Med tanke på rådande belastning på
upphandlingsenheten hos Region Gotland kommer det att bli en konsult från
ramavtal.
Utrymmet hos Region Gotland att få in denna upphandling i startläge med tanke på
belastningen på berörda enheter är litet, vilket i sin tur gör att startdatum skjuts på
framtiden. Även med prioritet är början på 2021 rimlig starttid, med risk för kvartal 2
2021 beroende på hur den kan prioriteras upp internt mot andra upphandlingsbehov.
Kostnad:
En preliminär uppskattad tidsåtgång för en upphandlingskonsult är 400 timmar för
en upphandling av denna karaktär. Det är dock en högst uppskattad siffra som är
beroende av många parametrar kring uppdraget som inte kan uppskattas innan en
upphandlingskonsult sätter sig in i uppdraget. Kostnad för upphandlingskonsult är
750 kr/h och skulle det ta uppskattade 400 timmar blir den totala kostanden 300 000
kronor.
Detta är en förvaltningsspecifik upphandling vilket betyder att kostnaden landar på
förvaltningsnivå, och i slutändan på berörd enhet, det vill säga Fritidsenheten. Här
gör förvaltningen bedömningen att de enda medlen som går att använda till den
kostnaden är ifrån bidragsgivningen på Fritidsenheten. Alternativet är att
förvaltningen tar det av eget kapital.
Tidsåtgång
Hur mycket resurser detta tar i form av tjänstepersoner inom respektive avdelning
styrs av många faktorer. En av de största är hur mycket material, i form kvalitetskrav,
uppföljningsrutiner, åtgärdsplaner vid avvikelser och så vidare. Tidsåtgången beror
även på vanan hos deltagarna i inköpsrådet att ta fram krav för att driva
verksamheten.
I detta aktuella fall är både mängden färdigt material och vana låg, vilket i sin tur
kommer att resultera i att mer resurser tas i åtagande. I praktiska termer möten
varannan vecka på upp till fyra timmar.
Som referens finns upphandlingar med 5-6 deltagare i inköpsråd där sammanlagda
antalet arbetstimmar uppgick till 250 timmar. Med tanke på att detta är en tjänst som
tidigare aldrig upphandlats och att det är mycket material som ska tas fram får den
summan nog anses ligga i det nedre intervallet av uppskattad tidsåtgång. En
uppskattning kan vara minst det dubbla, men antagligen mer, alltså 500-750
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arbetstimmar totalt, även om det kan bli betydligt mer då detta är en helt ny
upphandling för denna organisation och därmed svår att uppskatta.
Beroende på tidsåtgången kommer denna utredning och upphandling att trycka
undan andra uppgifter hos berörda avdelningar. Hos Kultur- och fritid betyder det
att fritidspolitiskt program och bidragsöversyn kommer att vara tvunget att skjutas på
framtiden till dess att detta arbete är färdigt. Alternativet är att hitta medel för att
kunna köpa in tjänster för att tillgodose även dessa behov, men där är inte vare sig
kostnadsbild eller utredning gjord var medlen kan tas ifrån klar.
Beslutsunderlag

Utmaning avseende Solbergabadet och Hemsebadet, inkom 2020-02-01

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

4 (4)

Regionstyrelsen Gotland
Kultur- och fritidsberedningen

Utmaning avseende
Solbergabadet och Hemsebadet
Inledning
Gotlands regionfullmäktige beslutade hösten 2019 om riktlinjer för så kallad
utmaningsrätt. Med utmaning menas att exempelvis ett företag riktar ett önskemål
till regionen om delar av verksamheten som drivs i regionens egen regi istället ska
upphandlas. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas
från den övriga verksamheten.
Fair Utveckling AB (BeFair) lämnar härmed en utmaning avseende
verksamhetsdriften av Solbergabadet och Hemsebadet. Vi ser fram emot att i en
eventuellt kommande upphandling få lämna ett anbud på att driva verksamheten i
dessa anläggningar.

Företagspresentation
BeFair är ett aktiebolag vars affärsidé är att driva bad- och friskvårdsanläggningar
med ett brett aktivitetsutbud på land och i vatten.
År 2017 påbörjade BeFair den första verksamheten, efter att Solna stad beslutat att
låta bolaget driva kommunens tre badanläggningar. För närvarande har BeFair
verksamhet i elva bad- och friskvårdsanläggningar.
I BeFairs ledning ingår Markus Söderman (VD), Maria Karlsson (operativ chef) och
Caj Perrin (chef för affärsutveckling). Alla lång erfarenhet från bad- och
friskvårdsbranschen, bland annat från bolaget Medley där de alla har ingått i
ledningsgruppen.

BeFairs erbjudande
Vi vet av erfarenhet att Sveriges bad- och friskvårdsanläggningar har olika
förutsättningar gällande utbud, upptagningsområden, konkurrenssituation etc. Vår
utgångspunkt är därför att tillsammans med personal, kunder, lokala
samarbetspartners och kommunala uppdragsgivare (regionen i det här fallet) stärka
anläggningarnas lokala profil och utnyttja de möjligheter som finns i den enskilda
bad- och friskvårdsanläggningen. Vår uppgift är att förutsättningslöst se hur vi bäst
kan utveckla verksamheten och vi ska vara öppna för samarbeten med andra aktörer.
Vår erfarenhet är att detta arbetssätt ger stora fördelar:
● Personalen blir mer delaktig i utvecklingen av verksamheten, vilket skapar
sammanhållning och engagemang
● Kunderna får en personlig service, en bättre verksamhet och blir vår största
tillgång i marknadsföringen
● Kommunala uppdragsgivare uppskattar att vi lyfter fram den enskilda
anläggningen och den lokala anknytningen
● Nätverk utvecklas, där kompetens och erfarenhet delas mellan olika
verksamheter inom bolaget
Om vi fick förtroendet att driva verksamheterna i Solbergabadet och Hemsebadet
skulle vårt mål vara att skapa en mötesplatser där alla känner sig välkomna och får
ett bra bemötande oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsvariation.
Under en eventuellt kommande avtalsperiod skulle vi vilja utveckla verksamheterna i
tillsammans med Region Gotland, föreningslivet, skolor, förskolor och andra aktörer.
BeFair har erfarenhet av alla typer av verksamheter som normalt bedrivs i en simhall.
*

*

*

Ifall intresse finns kommer vi gärna till Gotland för att presentera oss närmare och
för att prata om hur verksamheterna i simhallarna kan utvecklas.
Det är också möjligt att www.befair.se läsa mer både om företaget och badbranschen i
stort. Där finns även exempel på förfrågningsunderlag från andra kommuner som
konkurrensutsatt verksamheten i badanläggningar.
Stockholm 2020-02-01

Markus Söderman
VD BeFair
0720-111 846
markus.soderman@befair.se
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Utmaning Solbergabadet och Hemsebadet

RS 2020/231

Kultur- och fritidsberedningens förslag till Regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutar att gå vidare med utmaningen, utifrån erfarenhet ifrån
andra kommuner.
• Regionstyrelsen beslutar att upphandlingen finansieras med eget kapital.
• Ärendet ska kompletteras med upphandlingsunderlag från andra kommuners
upphandlingar, ex. Solna Stad som gjorde en upphandling 2017.
•

Utmaningsrätt innebär att verksamhet som Region Gotland bedriver kan utmanas av
andra aktörer med syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra driftsformer. För att en verksamhet ska kunna utmanas behöver den uppfylla vissa krav,
bland annat inte vara myndighetsutövning eller vara av strategisk ledningsfunktion.
2020-02-01 inkom en utmaning av Fair Utveckling AB avseende verksamhetsdriften
på Solbergabadet och Hemsebadet.
Badverksamheten i Region Gotlands regi uppfyller kraven på en verksamhet som går
att utmana. Beslutet i RS 2020-04-29 var att ta fram förslag på process för att gå
vidare med utmaningen utifrån de lokala förutsättningarna samt att ta fram en redovisad tid och resursåtgång för att genomföra den upphandlingen som utmaningen
resulterar i.
Uppskattad tidsplan är att det kommer att ta ett år från dess att ett inköpsråd bildas
att genomföra upphandlingen. Inköpsråd uppskattas kunna tillsättas tidigast 1 januari
2021, men mer sannolikt under kvartal 2 2021. Inköpsrådet kommer att ha konsultbaserad upphandlingskompetens som beräknas kosta 300 000 kr om upphandlingen
tar uppskattad tid. Det bör uppmärksammas att den tidsåtgången och korrelerade
kostnaden är högst osäker då man inte så här tidigt i processen kan veta hur stor
tidsåtgången blir. Den kostnaden belastar antingen Fritidsenhetens bidragsgivning
eller från förvaltningens eget kapital.
Processen innebär även att resurser tas från Fritidsverksamheten i den mån att
planerade strategier, översyner och program kommer att skjutas på framtiden. Det
gäller främst fritidspolitiskt program och bidragsöversynen.
För att ta fram ett upphandlingsunderlag måste Region Gotland bestämma vad som
ska ingå i tjänsten: vad är det (produkter och/eller tjänster) som vi avser att
konkurrensutsätta. I detta fall handlar det om driften av badverksamheten i Hemse
och Visby. Verksamhetsdriften ligger i dagsläget på Region Gotlands fritidsenhet,
forts
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medan fastighetsdriften ligger hos fastighetsavdelningen hos teknikförvaltningen,
TKF. Även periodiskt underhåll och större investeringar och renoveringar ligger hos
TKF.
TKF ser i dagsläget ingen större påverkan om verksamheten bedrivs som i dag, skulle
däremot en ny entreprenör vilja utöka verksamheten tidsmässigt kan det påverka. För
att få reda på upphandlingens omfattning bör man se till hur det som utmanats utförs
idag och vad det finns för olika typer av produkter/tjänster och kostnader. I
utformning av upphandlingsunderlaget ingår också att fastställa en gränsdragning
mellan oss och leverantören, det vill säga vilka tjänster/inventarier etc entreprenören
ska ansvara för.
Tidsplan
Reda ut punkter inför att skriva upphandlingsunderlag. Det är ett tillsatt inköpsråd
som kan reda ut detta, möjligen något startmöte med upphandlaren så arbetet
kommer igång effektivt.
Utarbeta upphandlingsunderlaget för att säkerställa att det blir bra och kan ge goda
anbud och sedermera en god affär. Det tar cirka sex månader att få fram detta från
och med att upphandlingskonsult är tillsatt. Det med förutsättning att det finns ett
tillsatt inköpsråd som har kravställningen någorlunda klar för sig. Men även att
inköpsrådet har tid att delta i arbetet med såväl kravställning som att formulera
utvärderingskriterier, delta i frågor och svar under anbudstiden, delta i utvärdering
och beslutsfattande. Annonsering, utvärdering och tilldelning tar cirka två till tre
månader från dag ett av annonsering. Om det sker ett överklagande tar det tid. Hur
lång tid beror på antalet rättsliga instanser ärendet behöver gå igenom. Oftast endast
förvaltningsdomstolen och då tar ett överklagande cirka sex månader. Ska man upp i
Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol också går det åt minst ett år på överklagandeprocess men det är ovanligt att ett ärende drivs så högt. Total tidsplan från
startat inköpsråd till implementering är uppskattat till ungefär ett år. Implementation
av avtalet, kan bli ganska lång med tanke på att verksamheten i så fall ska läggas ut
från Region Gotland till en privat aktör och verksamhetsövergång av personal.
Bemanning
Ett inköpsråd behöver tillsättas av verksamheten. Ett inköpsråd består av sakkunniga
inom den verksamhet som ska upphandlas i detta fall blir det enhetschef på fritid,
strateg inom fritid samt en ekonom från verksamheten och eventuellt ytterligare
beroende på behov som får utredas senare.
Upphandlingskonsult behöver anlitas. Med tanke på rådande belastning på upphandlingsenheten hos Region Gotland kommer det att bli en konsult från ramavtal.
forts
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Utrymmet hos Region Gotland att få in denna upphandling i startläge med tanke på
belastningen på berörda enheter är litet, vilket i sin tur gör att startdatum skjuts på
framtiden. Även med prioritet är början på 2021 rimlig starttid, med risk för kvartal 2
2021 beroende på hur den kan prioriteras upp internt mot andra upphandlingsbehov.
Kostnad
En preliminär uppskattad tidsåtgång för en upphandlingskonsult är 400 timmar för
en upphandling av denna karaktär. Det är dock en högst uppskattad siffra som är
beroende av många parametrar kring uppdraget som inte kan uppskattas innan en
upphandlingskonsult sätter sig in i uppdraget. Kostnad för upphandlingskonsult är
750 kr/h och skulle det ta uppskattade 400 timmar blir den totala kostanden 300 000
kronor.
Detta är en förvaltningsspecifik upphandling vilket betyder att kostnaden landar på
förvaltningsnivå, och i slutändan på berörd enhet, det vill säga Fritidsenheten. Här
gör förvaltningen bedömningen att de enda medlen som går att använda till den
kostnaden är ifrån bidragsgivningen på Fritidsenheten. Alternativet är att
förvaltningen tar det av eget kapital.
Tidsåtgång
Hur mycket resurser detta tar i form av tjänstepersoner inom respektive avdelning
styrs av många faktorer. En av de största är hur mycket material, i form kvalitetskrav,
uppföljningsrutiner, åtgärdsplaner vid avvikelser och så vidare. Tidsåtgången beror
även på vanan hos deltagarna i inköpsrådet att ta fram krav för att driva verksamheten.
I detta aktuella fall är både mängden färdigt material och vana låg, vilket i sin tur
kommer att resultera i att mer resurser tas i åtagande. I praktiska termer möten
varannan vecka på upp till fyra timmar.
Som referens finns upphandlingar med 5-6 deltagare i inköpsråd där sammanlagda
antalet arbetstimmar uppgick till 250 timmar. Med tanke på att detta är en tjänst som
tidigare aldrig upphandlats och att det är mycket material som ska tas fram får den
summan nog anses ligga i det nedre intervallet av uppskattad tidsåtgång. En uppskattning kan vara minst det dubbla, men antagligen mer, alltså 500-750 arbetstimmar
totalt, även om det kan bli betydligt mer då detta är en helt ny upphandling för denna
organisation och därmed svår att uppskatta.
forts
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Beroende på tidsåtgången kommer denna utredning och upphandling att trycka
undan andra uppgifter hos berörda avdelningar. Hos kultur- och fritid betyder det att
fritidspolitiskt program och bidragsöversyn kommer att vara tvunget att skjutas på
framtiden till dess att detta arbete är färdigt. Alternativet är att hitta medel för att
kunna köpa in tjänster för att tillgodose även dessa behov, men där är inte vare sig
kostnadsbild eller utredning gjord var medlen kan tas ifrån klar.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Niklas Carlberg (M) yrkar med instämmande av Stefan Nypelius (C) att:
Regionstyrelsen beslutar att gå vidare med utmaningen, utifrån erfarenhet ifrån andra
kommuner.
Regionstyrelsen beslutar att upphandlingen finansieras med eget kapital.
Ärendet ska kompletteras med upphandlingsunderlag från andra kommuners
upphandlingar, ex. Solna Stad som gjorde en upphandling 2017.
Oscar Lindster (S) yrkar att processen avbryts.
Ordförande ställer proposition på Niclas Carlbergs yrkande och Oscar Lindsters
yrkande och finner att Niclas Carlbergs yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

BeFair 2020-02-01
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10
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Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Fördelning av särskilt corona-stöd för regionala
kulturinstitutioner
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att fördela erhållet statligt stöd till regionala
kulturinstitutioner med hela beloppet 2 633 000 kr till Gotlands Museum.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår fördelning av det statliga krisstödspaketet till de
regionala kulturinstitutionerna. Syftet med stödet är att mildra de ekonomiska
konsekvenserna på grund av pandemin för de verksamheter som sedan tidigare
erhåller statlig finansiering inom Kultursamverkansmodellen. Det statliga stödet är
avsett att vara ett krisstöd och förvaltningen gör bedömningen att den största och
mest akuta krisen finns hos Gotlands museum. Därför föreslås att Gotlands museum
tilldelas hela det erhållna statliga bidraget.
Ärendebeskrivning

Statens kulturråd har tilldelats 150 mkr i form av ett krisstödspaket för att mildra de
ekonomiska effekterna av covid-19 för de regionala kulturinstitutionerna. Kulturrådet
beslutade 2020-08-24 om fördelning av dessa bidrag varvid Region Gotland
tilldelades 2 633 000 kr. Beloppet får fördelas endast till de regionala institutioner
som ingår i Kultursamverkansmodellen.
Bedömning

Förvaltningen har begärt in och från de tre institutionerna Gotlands museum,
Gotlandsmusiken och Länsteatern erhållit analyser och prognoser för
verksamhetsåret 2020 av de ekonomiska effekterna av pandemin för respektive
institutions. Institutionernas skrivningar bifogas.
Av dessa skrivelser framgår att institutionerna har vidtagit omfattande åtgärder för att
mildra de ekonomiska effekterna. Gotlands museum har, med det största antalet
anställda och med den högsta självfinansieringsgraden i form av intäkter från
besökare och uthyrning m.m., fått vidkännas de största effekterna.
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De beräknade underskotten för 2020 uppgår till ca 4,44 mkr kr fördelat på
Gotlands museum
3,0 mkr
Gotlandsmusiken
0,5 mkr
Länsteatern
0,94 mkr
Institutionernas balansräkningar bedöms kunna bära sina underskott utan att behöva
begära sig i konkurs, men framförallt museet och i viss mån länsteatern anför att man
ser stora problem med sin likviditet. Och oron är samtidigt stor för hur
verksamheten kan bedrivas under 2021 och de kommande åren.
I Kultursamverkansmodellen ingår, förutom dessa tre institutioner, även Film på
Gotland och Länsbiblioteket. Dessa två har dock inte vidkänts några stora
ekonomiska effekter av corona-pandemin.
Det statliga stödet är avsett att vara ett krisstöd och förvaltningen gör bedömningen
att den största och mest akuta krisen finns hos Gotlands museum. Därför föreslås att
Gotlands museum tilldelas hela det erhållna statliga bidraget.
Samtidigt behöver Region Gotland bevaka hur de ytterligare statliga krisstöd som har
aviserats kommer att villkoras och fördelas och ha i beredskap att om möjligt vid
senare tillfälle tillskjuta ytterligare medel till institutionerna.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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2020-09-08
Susanne Thedéen
Länsmuseichef/landsantikvarie
Madeleine Hasselberg
Ekonomi- och personalchef

Underlag inför fördelning av krisstöd till regional kultur
Prognos för ekonomiskt underskott 2020
Intäktsbortfall
Sammantaget prognosticerar vi ett totalt intäktsbortfall för hela 2020 till följd av
pandemin på 9 mnkr. Det motsvarar ca 25 procent av våra totala intäkter och 50 procent
av intäkterna i den affärsdrivande verksamheten. Det största tappet är kopplat till kraftigt
minskade museientréer där en viss sommarsäsong med ett öppet museum ändå
bromsade bortfallet något.
Entréintäkter och därmed besökare under sommaren uppgick till cirka 25 procent i
jämförelse med 2019. En viktig målgrupp för museet som helt uteblivit under denna
säsong är internationella kryssningsgäster. Vi har de senaste åren gjort betydande
investeringar och satsningar för att utveckla erbjudandet för kryssningsgäster varför detta
bortfall blivit extra kännbart. Butiksförsäljning och programverksamhet har också
uppvisat stora intäktsbortfall liksom hyresintäkter inte minst till följd av en inställd
Almedalsvecka. Se vidare bilagd specifikation.
Prognos 2020
Vi har gjort en prognos för underskottet per den 31/12 2020 och det resultat- och
likviditetsmässiga underskottet sammanfaller i stort. Vår utmaning är i första hand
kopplat till risk för likviditetsbrist. Vi kan bära ett förhållandevis stort underskott
resultatmässigt. Det är stora osäkerheter i prognoserna då vi bara skriver början av
september. Resultatet för sommaren ännu inte är helt sammanställt och analyserat och
det råder stor osäkerhet kring hur hösten kommer att utvecklas.
Prognoserna bygger på mycket stora interna besparingar. För att också få en rättvisande
bild av de reella effekterna av covid-19 redovisar vi också resultat för intäktsbortfall med
avdrag för stödpaket men utan interna besparingar. Prognos för underskott uppgår per
den 31/12 till cirka 6,6 mnkr före interna besparingar och cirka 3 mnkr efter interna
besparingar.

Gotlands Museum | Strandgatan 14 | 621 56 Visby | Tel +46 (0)498 29 27 00 | Orgnr 834000-1042 | Bankgiro 308-0728
info@gotlandsmuseum.se | www.gotlandsmuseum.se
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Intäktsbortfall
Stödpaket
Resultat covid-19
Interna besparingar
Resultat totalt

Prognos
-9 mnkr
2,4 mnkr
-6,6 mnkr
3,6 mnkr
-3 mnkr

Vidtagna åtgärder för att minimera underskottet
Interna besparingar
Vi har sedan i våras haft inte bara investeringsstopp utan totalt utgiftsstopp även för
utgifter inom budget. Redan ingångna avtal har vi dock uppfyllt och gjorda beställningar
innan pandemin har genomförts. Sammantaget har vi på detta sätt lyckats göra mycket
stora interna besparingar som för helåret 2020 bedöms uppgå till 3,6 mnkr.
Det betyder när det gäller personalkostnader att vi inte tagit in någon extra personal, inte
återbesatt vakanta tjänster och strypt budgeten helt för resor, kompetensutveckling och
personalvård. Dessutom har en stor del av personalen som inte varit korttidspermitterade
bidragit genom att på frivillig basis och för att rädda museet gått in i en 80/90-lösning
(arbeta 80% till 90% av lönen). Budgeterade insatser för att leva upp till kravet på
systematiskt arbetsmiljöarbete har fått skjutas på framtiden.
Vidare har vi gjort stora neddragningar i verksamheten som hållit nere både direkta
kostnader och övriga externa kostnader. Vi har inte genomfört några av de planerade
tillfälliga utställningarna vare sig konstutställningar, kulturhistoriska utställningar eller
utställningar med samtidsperspektiv. Inte heller arbete med den nya förhistoriska
basutställningen som ska visa perioden från stenålder till vikingatid eller
konsultutredningen kopplad till ändamålsenliga lokaler för konstmuseiverksamheten har
kunnat genomföras. Dessutom har vi inte kunnat genomföra nödvändigt byte av
belysning från halogen till LED (lagkrav) samt konserverings- och klimatåtgärder kopplade
till våra samlingar (krav för inlån från Statens historiska museer och Nationalmuseum).
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Före sommaren bedömde vi att det skulle vara möjligt att genomföra interna besparingar
motsvarande ca 2-2,5 miljoner kronor men mot bakgrund av den stora osäkerheten kring
stödpaket inte minst till kulturen har vi varit ytterst restriktiva med utgifter. Det har
inneburit att nuvarande prognos för de interna besparingarna uppgår till hela 3,6 miljoner
kronor.
Vår bedömning är att besparingarna har och kommer att få mycket stora konsekvenser
för verksamheten och därmed för förmågan och möjligheten att leva upp till våra uppdrag
både 2021 och på längre sikt. Vi kan konstatera att nödvändiga investeringar och
verksamhet uteblir, vakanser kan inte återbesättas och vi riskerar att långsiktigt förlora
nyckelpersoner i verksamheten.
Stödpaket
Vi har nyttjat alla de möjligheter till stöd som har erbjudits och som varit möjliga för oss
att ta del av. Det gäller korttidsarbete i den affärsdrivande verksamheten, sänkta
arbetsgivaravgifter, sänkning av sjuklönekostnaden och amorteringsfrihet. Det totala
beloppet för nyttjade stödpaket uppgår till 2,4 mnkr. Se vidare i bilagd specifikation.
Underskottets påverkan på eget kapital och likviditet
Gotlands Museum hade vid årets ingång 14,7 mnkr i fritt eget kapital och kan således bära
stora förluster innan det fria kapitalet är förbrukat. Som ideell förening är dock inte det
egna kapitalet det stora hotet mot överlevnad. Här handlar det istället om likviditeten.
Vår bedömning är att vi kommer att klara 2020 likviditetsmässigt med kraftiga interna
besparingar i kombination med statliga åtgärdspaket samt genom att utnyttja mellan 2
och 4 mnkr av kontokrediten. Vi har 6 mnkr i kontokredit att nyttja för tillfälliga
underskott i likviditeten.
Förutsättningar för 2021
Som har framgått ovan bedömer vi att vi kommer att klara museets ekonomi för 2020.
Men det ger oss ett svårt läge för framtiden på grund av att vi under 2020 byggt upp en
”skuld” genom uteblivna investeringar och eftersatt verksamhet. Fokus ligger därför på
att klara 2021 och framåt.
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Museiledningen har fått i uppdrag av styrelsen för Föreningen Gotlands fornvänner att ta
fram två scenarier för 2021: Ett värsta scenario baserat på en säsong som 2020 och ett
mer positivt scenario baserat på ”vaccin”. Hösten ägnar vi åt de olika scenarierna för 2021
med utgångpunkt från Folkhälsomyndighetens sådana och vilka konsekvenser det kan
komma att få för vår ekonomi, verksamhet och därmed bemanning 2021. Risken är stor
att museet behöver lägga varsel på hela eller delar av personalen även i ett mer gynnsamt
scenario för 2021.
Budgetpropositionen presenteras den 21 september. Förhandlingar pågår. Vi bevakar hur
stödpaket eventuellt kommer att förlängas eller om nya stöd/omstartsmedel presenteras
generellt eller till kultursektorn.
Vi har noterat att Region Gotland genomför nedskärningar men i det förslag som
regionstyrelsen ska ta ställning till inom kort ligger inga besparingar på vår verksamhet
men väl på andra verksamheter inom regionstyrelseförvaltningen. Normal uppräkning
med 2 procent finns i förslaget. Detta tar vi med in som förutsättningar i vårt
budgetarbete för 2021.
Vid uteblivna eller otillräckliga stödpaket/omstartsstöd, en återhämtning och säsong som
förväntas vara långt under läget före pandemin, tillsammans med förändringar i
resemönster och påverkan på kryssningsturismen, befarar vi att 2021 kommer att bli ett
mycket svårt år. Därför är det av största vikt att vi går in i 2021 med så goda
förutsättningar som möjligt när det gäller kontokrediten.
Visby 2020-09-08

Susanne Thedéen
Länsmuseichef/landsantikvarie
Madeleine Hasselberg
Ekonomi- och personalchef

Gotlands Museum | Strandgatan 14 | 621 56 Visby | Tel +46 (0)498 29 27 00 | Orgnr 834000-1042 | Bankgiro 308-0728
info@gotlandsmuseum.se | www.gotlandsmuseum.se

Beräknat intäktsbortfall Corona
Entréer
Butik mm
Uppdrag
Program
Medlemsavg
Övr bidrag
Hyresintäkter

3 049
1 663
878
1 059
28
306
1 988

Summa intäktsbortfall

8 971

Åtgärder/offentliga stöd
Korttidspermittering, bidrag
Korttidspermittering, löneminskning
Nedsatta sociala avgifter
Ersättning sjuklöner
Amorteringsfrihet banken
Förskott kultursamverkansbidrag
(minskade räntekostnader)

1 100
200
628
131
250

50

Summa

2 359

Netto ekonomisk påverkan

6 612

Egna besparingar

3 600

Påverkan efter egna besparingar

3 012

Redovisning för effekterna av Coronapandemin för Länsteatern på Gotland
Att vara eller inte vara…
”Hamlet”

…det är frågan?
Bör en skrivelse om de ekonomiska konsekvenserna för en offentlig verksamhet under pandemins
ok börja så långt från räkenskapsårets torra siffror?
Ja, så har vi valt.
Nedan en kort historiebeskrivning.
Förlusterna:
I mars ställde vi in vår stora satsning ”Hjälten på den gröna ön” efter 15 spelade föreställningar
resterande 26 i princip fullsatta hus (plus ett okänt antal extra föreställningar).
Minus 873.600:(26 x 300:- x 112 publikplatser) ej inräknat ev. extra föreställningar
Inställd Almedalsvecka
Minus 70.000:Inställd föreställning ”Julia Capulet”
Minus 40.000:Publik begränsning under höstens 2 egna produktioner samt gästspel (26 + 7 + 2 föreställningar)
Minus 162.500:- + 52.500:- + 15.000:Inställd julföreställning
Minus 175.000:SUMMA
1.388.600:(ev. extra föreställningar,
vilket är brukligt på liknande
produktioner)
200.000:Beräknad förlust

1.588.600:-

Åtgärderna
1. När nedläggningen av ”Hjälten på den gröna ön” var ett faktum sa vi upp all timanställd
personal såsom extra tekniker, biljett- och cafépersonal. Skådespelarnas kontrakt löpte som
pjäskontrakt och medförde fullt betalningsansvar för hela perioden.
Plus 21.000:2. Ingen extra personal (sedan mars) har anlitats för omriggning, reparationer och underhåll av
teaterhus och scen, dessa nödvändiga sysslor har lagts på befintlig personal i huset.
Plus 50.000:3. Endast en (1!) extern skådespelare har anlitats för höstens verksamhet (se nedan)
mot planerat 3.
Istället används teaterns producent Liv Olanders (även utbildad skådespelare) i två
produktioner.
Plus 225.000:-

4. Ingen musiker har anlitats för höstens produktioner (se nedan) mot planerat 2.
Istället används teaterns chef Thomas Sundström som musiker (tidigare yrke just teatermusiker
och skådespelare)
Plus 112.500:5. Inga extra tekniker anlitas för föreställningar i huset eller på bygdegårdsturnén.
Istället utgör teaters rekvisitör, kostymör och tekniker Mari Ljungström ensam ansvarig för
turnébygge och scenproduktion i bygdegårdarna.
Plus 67.500.6. Ingen extern scenograf eller byggtekniker anlitas för den avancerade scenbilden till
skolföreställningen (se nedan).
Istället används teaterns tekniska chef Ulf Grönhagen i alla dessa funktioner.
Plus 100.000:7. Ingen extern bokningshjälp för biljetthantering, i normala fall Romabokningen.
Istället används teaterns deltidsanställda (40%) ekonomi och löneansvariga Therese Wahlgren.
Plus 25.000:De anställda på teatern gör dessa sysslor samtidigt som deras ordinarie arbetsuppgifter kvarstår.
6,4 personer gör m.a.o drygt 12 personers arbete. Detta är i längden inte hållbart.
SUMMA
Beräknad förlust
(enligt ovan)

601.000:987.600:-

Kommentar;
Vi balanserar vår ekonomi över ”brutna” spelår, dvs 2 halva räkenskapsår, vilket gör budgetårets
redovisade förlust mindre, men den reella förlusten för teaterns verksamhet läses som ovanstående.

…mån äldre att lida ett bittert ödes stygn och pilar
eller att ta till vapen mot ett hav av kval…
”Hamlet”

…att sova, att sluta spela?
Nej, det är inte aktuellt.
Varför?
1.

2.

En stängning av teatern skulle bara föra oss närmare den ekonomiska ruinens brant.
Vi har nu, genom personalens, extra ordinarie solidaritet med uppdraget möjlighet att
ekonomisk mindre förlusten med drygt 600.000:- (se ovan).
Det är vårt uppdrag av det allmänna, genom stat och region, att ge scenkonst året runt.
Vi gör det denna höst genom att se till två publikgrupper i Kulturplanen, som
särskilt lyfts fram:
Ungdom (”Huset Ushers Förbannelse -den pesten fångar, den pesten tar-”
Alla öns högstadier, all gymnasieungdom och folkhögskolor erbjuds föreställningen utan
kostand (annat än för egen transport till teatern)
Spridd scenkonst över hela ön (”Skrönor från Dubbes tid”)
27 föreställningar i olika bygdegårdar från norr till söder på hela Gotland.

3.

Vi anser att teatern måste både spegla sin historia OCH sin nutid oavsett pandemier och
kriser. Teaterhuset måste hållas öppet för detta ändamål! (Sålunda har vi t.ex. övertagit
Bildas arrangemang ”Samtal på djupet” som huserade på det nu för dom stängda
Almedalsbiblioteket.) Vi genomför även årets dansvecka, trots stor intern arbetsbelastning.
(Se bilaga 1, spelårsprogram)

4.

För att skydda personal och publik togs redan under sommaren kontakt med den regionala
smittskyddsansvariga (Maria Amér) för att gå igenom vårt åtgärdsprogram
(Se bilaga 2, Coronastrategi)

Vad är ett namn?
Det som vi kallar en ros för skulle dofta lika sött med ett annat namn…
”Romeo & Julia”

…hur ska vi hantera nästa års föreställningar?
Vårt kommande spelår (ht-2020, vt-2021) heter ”ur en fjärran spegel” (ser vi oss själva).
Vi berättar historier om Gotland från förr och hur de speglar Gotland nu. Om ön som en del av
något större (Sverige) och en del av något mindre (en ensam blå planet i ett tyst universum).
Vår plan är att spela dubbelföreställningen ”Anna & Jacob Dubbe” OCH fortsättningen ”Måne över
Rosendal” under våren. Detta är bara möjligt med normal publikkapacitet (100-114).
Om det visar sig under senhöst (senast 1 december) att vi troligtvis inte får gå upp från 50 till 100
personer per föreställning kommer vi att skjuta upp dessa föreställningar.
(11 skådespelare väntar på kontrakt som eventuellt kan skrivas 1 december för vårens
produktioner.)
Om dessa inte kan genomföras iscensätter vi plan B.
4 skådespelare och 4 praktikanter från Kulturamas Högre Musikalutbildning ger en
helaftonföreställning (arbetsnamn ”Spegeln som sprack från kant till kant” för publik som sitter runt
resturangbord (ej i gradäng). Denna föreställning är möjlig med publikbegränsning (50 personer).
Eftersom vi inte avser att sänka den konstnärliga ambitionsnivån arbetar vi under hösten parallellt
på dessa två alternativ.

Blöder inte vi om ni sticker oss? Skrattar inte vi om ni kittlar oss? Dör inte vi om ni
förgiftar oss?”
”Köpmannen i Venedig”

…går vi i konkurs om stödet uteblir?
Vår kris är inte, tack vare återhållsamhet under tidigare år, inte likvid.
Vår kassor och krafter kommer dock att rinna ut under hösten om stödet från
samverkansmodellens coronafond betydligt underskrider underskottet beräknat på kommande
spelår.
Vi betonar att underskottet, sådant det nu redovisas, kvarstår även om vi byter föreställning till
våren (plan B). Detta underskott som drabbar oss bygger på att kommande produktioner under 2021
inte gör några förluster. Bytet av föreställning har enbart och göra med hur många vi får ta in i
salongen. När vi spelade ”Anna&Jacob Dubbe” 2019 hade vi smått ofattbara 100% beläggning.

Så vad är en konkurs?
Kanske en teater i spillror som löser sina sista åtaganden med avgångsvederlag tagna från
försäljning av mödosamt uppbyggt teaterhus och reptitionslokaler.
Vi försöker göra allt för att detta inte ska hända.
Thomas Sundström
Teaterchef Länsteatern på Gotland
För styrelsen i sin helhet;

Håkan Onsjö (M)
Styrelseordförande Länsteatern på Gotland

Eva Pettersson (C)
Styrelseledamot

Bilaga I
Årets spelprogram
Bilaga II
Länsteaterns Coronastrategi

Meit Fohlin (S)
Vice ordförande Länsteatern på Gotland

BILAGA II

Coronastrategi Länsteatern på Gotland
Gällande hösten;
Vi gör två egna produktioner.
”Huset Ushers Förbannelse” ( Skolteater för högstadiet OBS på teatern )
Samt
”Skrönor från Dubbes tid” ( En föreställning som turnerar på gotländska bygdegårdar).
För dessa (och andra föreställningar) har vi följande rutiner,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Max 50 personer i publik
Aldrig mindre än 2.5 meter mellan scen och publik
Specialgjorda ”kömattor” som meter ut 2 meter i biljettköp mellan vare besökare.
Dispenser vid ingång för handsprit ( styrd av ljusstråle -utan fysisk kontakt )
Plastskydd framför biljettkassa.
Alltid erbjuda biljettersättning till publik dvs, den som känner sig sjuk erbjuds ny biljett
eller pengar tillbaka utan sjukintyg. ( Detta framgår också tydligt i reklamen)
Spridd salong, dvs tomma platser mellan sällskapen.

För teatern gäller även följande.
Tre smittskyddsnivåer.
Nivå 1 Teaterns personal under hösten
Armlängds avstånd, minimal kroppskontakt, dock undantag för scenarbetet.
Inga gemensamma livsmedel.
Nivå 2 Teaterns tillfälliga gäster
Som ovan, men ingen kroppskontakt. Erbjudande om handsprit vid entré.
Nivå 3 Publik
2 meters avstånd. Plastskydd vid biljetthantering. Alltid möjlighet at byta biljett mot
presentkort.

GotlandsMusiken: Konsekvenser 2020 av Coronapandemin utifrån verksamhetsgenomförande
Vi har uppskattat intäktstappet som orsakats av regerings och Folkhälsomyndighets beslut och
rekommendationer. Utifrån beslutad budget 2020 konstaterar vi följande intäktsbortfall:
Minskade intäkter mot budget 2020
Serien Våren
Serien Hösten
Stora ensemble prod
Kvintetten
Brass
Jazz
Turné
Familjfst
Gm Gröna
Sinfonietta
Andra Gm bla jazzklubb
Samarbete domkyrkan
Gm Vännföreningen
Marknadsföring/Annons
Övriga intäkter
Summa minskade
intäkter

-334000
-293200
-90000
-30000
-50000
-50000
-14000
-30000
-35000
-10000
-60000
-20000
10000
-20000
-90000
-1116200

Vidare har Coronapandemin lett till ökade kostnader/resursanvändning avs. till exempel:
• Vibble Sessions som genomfördes 11 gånger från 3 april och fram till midsommar 2020: här
gav vi utrymme för egna musiker, frilansmusiker och unga talanger att få framföra sin musik i
tryggast möjliga miljö i vår stora repetitions-sal, som sedan kommit gotlänningar till del via
streaming på helagotland.se och utsändning i P4 Gotland. Kostnad för musikerarvoden och
teknik har under våren uppgått till ca -120.000kr.
• Fortsatt samarbete planeras med P4 Gotland för fredagar under hösten, med främst
tillkommande arvoden för frilansmusiker (arbetsnamn ”Musikplats Gotland”), samt viss
streaming via hemsida.
• Sommarjobb unga musiker: i samarbete med främst Region Gotland har GotlandsMusiken
framgångsrikt genomfört ett sommarjobbsprojekt, där 10 unga fått chansen att lära sig mer
om musik, låtskrivande, konsertproduktion, marknadsföring etc (Coronasommaren-20 gav
inte möjlighet att genomföra planerade konserter). Här har GMs Vera Kebbe och Oskar
Lindström varit instrumentella i genomförandet – detta möjliggjordes på grund av Coronarestriktionerna för annan verksamhet.

2020-09-07 Dag Franzén, GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, SE-622 59 Visby. dag.franzen@gotlandsmusiken.se
Tel: +46-498-26 44 50. Mob: +46-701-69 96 60

•
•
•
•

Musik i Vården: vi genomför hela vårt regionala vårduppdrag för hösten med
utomhuskonserter på alla vårdhem
Musik i förskolan: normalt inte del av GMs verksamhet. Hösten 2020 gör dock Gotland Jazz
Trio och Erik Törner 30 planerade utomhuskonserter på regionens förskolor
Musik i skolorna: i stort sett alla skolor har tackat ja till Coronasäkra besök av GMs små
ensembler; detta betyder fler konserter/längre dagar på respektive skola.
Offentliga konserter: som för de flesta andra scenkonstinstitutioner så kommer regeringens
reviderade förordning avs. publika sammankomster (konserter etc) för sent. På grund av
normalt långa (men nu betydligt kortare) ledtider, så var vi tvungna att ta beslut i mitten på
augusti:
o Senare säsongsstart
o Inga stora konserter på Wisby Strand under HT-20 (skjuts till HT-21)
o Istället fler produktioner i Lilla serien (tre på hösten, tre på våren)
o Utökande av spelplatser i Lilla serien: nu Halla – Östergarn – Rute – Havdhem – Visby
(Säveaulan för tryggare/större miljö)
o Utökade familjekonserter: nu 2 på hösten (Visby o Hemse), 1 på våren
o I underskottet för Konsertserierna hösten 2020 har vi frånräknat uppskattade
biljettintäkter om 97.500kr från Lilla serieproduktionerna under hösten.
Planeringen är gjord utifrån max 50-personersgräns. Om reviderad förordning tillåter, så
kommer vi att begära dispens avs. publikstorlek för Coronasäkra konserter >50 personer i
bl a Säveaulan och Hemsegården HT-20, liksom Wisby Strand VT-21

I kombination med minskade kostnader för produktioner, mindre resande, smarta lösningar och
allmän sparsamhet bedömer vi att vi kan minska beräknat underskott för 2020 med hälften, dvs. till
ca -500.000kr.
Vi har över åren skapat en ekonomisk reserv för att tillåta visst risktagande i det konstnärliga arbetet
liksom för oväntade händelser. Vi kommer med andra ord inte att gå i konkurs detta år. Vi vill dock
här uttrycka vår oro för kraftigt försämrade ekonomiska villkor redan från och med 2021.
Vi vet inte hur de statliga och regionala anslagen kan komma att utvecklas som en konsekvens av
Coronapandemin. Vad vi vet är, som K&F-avdelningen på Region Gotland meddelats vid flera
tillfällen, att den statliga musikförstärkningen om totalt ca 58mkr – för vår del uppgående till ca
500tkr – ännu inte är inkluderad i statsbudgeten 2021.
För GotlandsMusikens styrelse vid dess möte 2020-09-07,

Dag Franzén
Direktör GotlandsMusiken

2020-09-07 Dag Franzén, GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, SE-622 59 Visby. dag.franzen@gotlandsmusiken.se
Tel: +46-498-26 44 50. Mob: +46-701-69 96 60

Kultur- och fritidsberedningen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-22

KFB § 4

Fördelning av statligt coronastöd till
regionala kulturinstitutioner

RS 2020/1366

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Erhållet statligt stöd till regionala kulturinstitutioner fördelas med hela beloppet
2 633 000 kr till Gotlands Museum.
• Extra medel ska anslås från statsbidraget till de regionala Kulturinstitutionerna.
•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår fördelning av det statliga krisstödspaketet till de
regionala kulturinstitutionerna. Syftet med stödet är att mildra de ekonomiska
konsekvenserna på grund av pandemin för de verksamheter som sedan tidigare
erhåller statlig finansiering inom Kultursamverkansmodellen. Det statliga stödet är
avsett att vara ett krisstöd och förvaltningen gör bedömningen att den största och
mest akuta krisen finns hos Gotlands museum. Därför föreslås att Gotlands museum
tilldelas hela det erhållna statliga bidraget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef regionstyrelseförvaltningen.
Oscar Lindster (S) yrkar med instämmande av Peter Jankert (V) att 1 854 600 kr
anslås från extra statsbidrag för att täcka upp med 367 000 ytterligare till Gotlands
museum, 987 600 till Länsteatern samt 500 000 till Gotlandsmusiken.
Stefan Nypelius (C) yrkar att extra medel ska anslås från statsbidraget till de regionala
Kulturinstitutionerna.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Oscar Lindsters tilläggsyrkande och Stefan
Nypelius tilläggsyrkande och finner att Stefan Nypelius yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Stefan Nypelius yrkande och nejröst för Oscar Lindsters yrkande. Omröstningen ger 3 ja-röster, Stefan Nypelius (C),
Niklas Carlberg (M), Fredrik Gradelius (C) och 2 nej-röster, Oscar Lindster (S) och
Peter Jankert (V).
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1075
16 juli 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Höjning av tandvårdstaxa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tandvårdstaxan höjs med 10 procent på samtliga åtgärder.
Höjningen gäller från och med 2021-01-15
Sammanfattning

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt genom fri prissättning inom
tandvården. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter priset för den tandvård de
utför. För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom
högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa
som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset, alternativt
vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset. Alla vuxna patienter får dessutom
ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag på 300 kronor eller 600 kronor per år beroende
på ålder.
Nästan alla regioner har taxor som ligger över referenspriset på samtliga åtgärder då
referenspriset bedöms ej ge tillräcklig kostnadstäckning. Ett flertal regioner har även
differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna. Gotland tillhör
tillsammans med Skåne, Uppsala och Västmanland de få regioner där taxan för
tandvårdsåtgärder huvudsakligen följer det statliga referenspriset.
Folktandvården är i behov av att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna
patienter för att uppnå kostnadstäckning. Genom att höja tandvårdstaxan för vuxna
patienter med 10 procent, jämfört med dagens taxa, beräknas intäkterna öka med
cirka 3,5 miljoner kronor per år. Höjningen är lämplig att göra i samband med att
Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket genomför nästa genomgång av
referenspriserna vilket kommer att ske 2021-01-15.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och
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 2020/1075

sjukvårdsnämnden. Vuxentandvården inom folktandvården ska täcka sina egna
kostnader, därför ska prisbilden på dessa åtgärder spegla den verkliga kostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att höjningen inte kommer att innebära att
patienter avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning har
förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av tandvård på grund av
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Det är viktigt att tandvården på Gotland löpande ser över sin effektivitet och sina
självkostnader så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv organisation. Det
finns idag ingen anledning att tro att så är fallet.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16, § 76

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2 (2)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-16

HSN § 76

HSN § 76

Höjning av tandvårdstaxa

HSN 2020/370
HSN-AU § 93

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om höjd
tandvårdstaxa med 10 procent på samtliga åtgärder.
• Höjningen ska gälla från och med 2021-01-15.

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt genom fri prissättning inom
tandvården. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter priset för den tandvård de
utför. För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom
högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa
som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset, alternativt
vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset. Alla vuxna patienter får dessutom
ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag på 300 kronor eller 600 kronor per år beroende
på ålder.
Referensprislistan omfattar 183 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare åtgärder
som utförs inom tandvården men som inte omfattas av högkostnadsskyddet. För
dessa åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården Gotland tagits fram och
godkänts av regionfullmäktige.
Regionfullmäktige fastställde 2017-12-18 att priset på sjutton åtgärder, där
referenspriset inte gav tillräcklig kostnadstäckning och då ändrades till ett framräknat
belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket)
beräkningsmodell baserat på Folktandvården Gotlands kostnader. För de övriga 166
åtgärder som omfattas av referensprislistan följer folktandvården Gotland i dagsläget det statliga referenspriset enligt beslut i regionfullmäktige.
Nästan alla regioner har taxor som ligger över referenspriset på samtliga åtgärder då
referenspriset bedöms ej ge tillräcklig kostnadstäckning. Ett flertal regioner har även
differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna. Gotland tillhör
tillsammans med Skåne, Uppsala och Västmanland de få regioner där taxan för
tandvårdsåtgärder huvudsakligen följer det statliga referenspriset.
Folktandvården är i behov av att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna
patienter för att uppnå kostnadstäckning. Genom att höja tandvårdstaxan med 10%,
jämfört med dagens taxa, för vuxna patienter beräknas intäkterna öka med cirka 3,5
miljoner kronor per år. Höjningen är lämplig att göra i samband med att TLV
genomför nästa genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2021-01-15.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-16

HSN § 76

Bedömning

Förvaltningen bedömer att en höjning av tandvårdstaxan är nödvändig för att
tandvården ska få full kostnadstäckning för utförda åtgärder. Höjningen bedöms ej
innebära att patienter avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning
över lång tid kraftigt förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller
tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av
tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Ärendets behandling under mötet

Göran Gynther, tandvårdschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 93
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse höjning av tandvårdstaxa daterad 2020-05-21
Tjänsteskrivelse analys av delårsrapport 1 samt åtgärder på kort och lång sikt
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2020/370
21 maj 2020

Göran Gynther
Tandvårdschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Höjning av tandvårdstaxa med 10 procent
Förslag till beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om höjd
tandvårdstaxa med 10 procent på samtliga åtgärder.
Höjningen ska gälla från och med 2021-01-15.

Sammanfattning

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt på följande sätt: Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter
priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Syftet med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som
har störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra
tandvården billigare för alla. Alla vuxna patienter får dessutom ett så kallat allmänt
tandvårdsbidrag (ATB) på 300:- eller 600:- per år beroende på ålder.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa
som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset, alternativt
vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset.
Högkostnadsskyddet har två ersättningsnivåer:



För den del som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor lämnas
ersättning med 50 procent av referenspriset
För den del som överstiger 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent
av referenspriset
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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

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/370

Referensprislistan omfattar 183 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare åtgärder
som utförs inom tandvården men inte omfattas av högkostnadsskyddet. För dessa
åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården tagits fram och godkänts av
regionfullmäktige.
Regionfullmäktige fastställde 17-12-18 att priset på sjutton åtgärder, där referens
priset inte gav tillräcklig kostnadstäckning och då ändrades till ett framräknat
belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket)
beräkningsmodell baserat på Folktandvården Gotlands kostnader. För de övriga 166
åtgärder som omfattas av referensprislistan följer folktandvården Gotland i dagsläget det statliga referenspriset enligt beslut i Regionfullmäktige.
Nästan alla Regioner har taxor som ligger över referenspriset på samtliga åtgärder då
referenspriset bedöms ej ge tillräcklig kostnadstäckning. Ett flertal regioner har även
differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna. Gotland tillhör
tillsammans med Skåne, Uppsala och Västmanland de få regioner där taxan för
tandvårdsåtgärder huvudsakligen följer det statliga referenspriset.
Folktandvården är i behov av att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna
patienter för att uppnå kostnadstäckning. Genom att höja tandvårdstaxan med 10%,
jämfört med dagens taxa, för vuxna patienter beräknas intäkterna öka med ca 3,5
Mkr/år. Höjningen är lämplig att göra i samband med att TLV genomför nästa
genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2021-01-15.
För patienterna har möjligheterna att delbetala sin tandvård nu kraftigt förbättrats
genom att avtal slutits med Resurs Bank som nu erbjuder Folktandvården Gotlands
patienter denna avbetalningsmöjlighet (vid behov avbetalning som löper över flera
år). Därmed bedöms inte en höjning av tandvårdstaxan medföra att patienter avstår
från nödvändig tandvård.
Patienter som erhåller tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling (så
kallad S-tandvård) eller personer med stora behov av tandvård p g a långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning (så kallad F-tandvård) påverkas inte av detta
förslag till höjning av taxan.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att en höjning av tandvårdstaxan är nödvändig för att
tandvården ska få full kostnadstäckning för utförda åtgärder. Höjningen bedöms ej
innebära att patienter avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning
över lång tid kraftigt förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller
tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av
tandvård p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse höjning av tandvårdstaxa daterad 2020-05-21
Tjänsteskrivelse analys av delårsrapport 1 samt åtgärder på kort och lång sikt
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 240

Höjning av tandvårdstaxa

RS 2020/1075

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tandvårdstaxan höjs med 10 procent på samtliga åtgärder.
• Höjningen gäller från och med 2021-01-15.
•

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt genom fri prissättning inom tandvården. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa
som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset, alternativt
vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset. Alla vuxna patienter får dessutom
ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag på 300 kronor eller 600 kronor per år beroende
på ålder.
Nästan alla regioner har taxor som ligger över referenspriset på samtliga åtgärder då
referenspriset bedöms ej ge tillräcklig kostnadstäckning. Ett flertal regioner har även
differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna. Gotland tillhör tillsammans med Skåne, Uppsala och Västmanland de få regioner där taxan för tandvårdsåtgärder huvudsakligen följer det statliga referenspriset.
Folktandvården är i behov av att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna
patienter för att uppnå kostnadstäckning. Genom att höja tandvårdstaxan för vuxna
patienter med 10 procent, jämfört med dagens taxa, beräknas intäkterna öka med
cirka 3,5 miljoner kronor per år. Höjningen är lämplig att göra i samband med att
Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket genomför nästa genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2021-01-15.
Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vuxentandvården inom folktandvården ska täcka sina egna
kostnader, därför ska prisbilden på dessa åtgärder spegla den verkliga kostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att höjningen inte kommer att innebära att
patienter avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning har
förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av tandvård på grund av
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 240 forts
RS 2020/1075

Det är viktigt att tandvården på Gotland löpande ser över sin effektivitet och sina
självkostnader så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv organisation. Det
finns idag ingen anledning att tro att så är fallet.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras. I andra hand att
ärendet ska avslås.
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande om avslag och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
och nej-röst för Saga Carlgrens yrkande. Omröstningen ger 6 ja-röster, Jesper
Skalberg Karlsson (M), Meit Fohlin (S), Stefan Nypelius (C), Adam Lagerstedt (L),
Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C) samt 1 nej-röst, Saga Carlgren (V).
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16, § 76
Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1026
10 september 2020

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Kulturplan för Gotland 2021-2024
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande förslag till Kulturplan för Gotland 2021-2024 inkl. bilagda
handlingsplan.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till Kulturplan för Gotland för
åren 2021-2024.
Sammanfattning

Region Gotland ingår sedan 2011 i den s.k. kultursamverkansmodellen och har att
vart fjärde år upprätta en kulturplan som beskriver Regionens planer och ambitioner
för kulturlivet. Den nu gällande planen omfattar åren 2017-2020 och löper sålunda ut
2020-12-31.
Föreliggande förslag har utarbetats i samråd med civilsamhället och det gotländska
kulturlivet och löpande stämts av och förankrats i den särskilt tillsatta politiska
styrgruppen, bestående av de ordinarie ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott,
samt med en referensgrupp bestående av de ordinarie ledamöterna i kultur- och
fritidsberedningen.
Bedömning

Förslaget är en uppdatering av nuvarande kulturplan och har upprättats enligt de
direktiv som den politiska ledningen meddelat. Planen redovisar Region Gotlands
mål för kultur- och konstpolitiken de närmaste fyra åren. Dels genom att specificera
tre prioriterade fokusområden, dels genom att ange mål för de olika kulturområdena.
Planen följer kulturrådets anvisningar och har 2020-09-03 också stämts av med
kulturrådet och med det s k samverkansrådet, som består av representanter för de
statliga kulturinstitutionerna.
Föreliggande förslag (bilaga) är en uppdaterad text av det förslag som presenterades
för styr- och referensgruppen 2020-09-01. Förändringar mot den version som då
presenterades är markerade med rött.
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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

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1026

Kulturplanen är avsedd att fastställs i regionfullmäktige 2020-12-16 för att sedan
presenteras för Statens kulturråd. Handlingsplanen avses dock slutligen godkännas i
regionstyrelsen.
Planen kommer efter fullmäktiges fastställande att tryckas upp samt att ingående
presenteras på regionens hemsida.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Bilaga
Förslag till Kulturplan 2021-2024 med bilaga handlingsplan
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Region Gotland
Kulturplan 2021-2024
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2020-10-13
Gäller 2021-2024
Ärendenr RS 2019/1026

FÖRSLAG till RSAU
Oktober 2020

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

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

Omslag: Glasblåsaren Jennie Olofsson i sin glashytta Big Pink i Norrlanda. (foto: Karl Melander)
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

1. Inledning
1.1 Förord

Kulturen är en av de fundament hela vårt samhälle vilar på. Därför omfattar kulturplanen all
kultur på Gotland, inte enbart de verksamheter som omfattas av Kultursamverkansmodellen.
Gotland har en rik och unik kultur. Det är viktigt att vi kan bevara och tillgängliggöra vårt
kulturarv men också utveckla och stimulera dagens kreativa skaparkraft. Våra kulturpolitiska
prioriteringar för kulturen på Gotland finns uttryckta i kulturplanens tre fokusområden, och
våra yttersta mål med dessa prioriteringar är att vi vill:
 värna den fria konstens betydelse för demokrati och yttrandefrihet
Du som medborgare måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever
i. Kulturen har i en frisk demokrati en viktig del i detta. Därför måste kulturen få flyga fritt
och dess innehåll ska inte utsättas för politiskt styrning.
 att medborgarna deltar i kulturlivet
Det är en viktig kulturpolitisk uppgift att se till att alla människor – oavsett var man bor,
vilken bakgrund och vilka livsbetingelser man har – får möjlighet att ta del av kultur och
själva vara med och skapa. Genom att vara mer delaktiga i kulturen och genom att vi är fler
som tar del av och utövar konst och kultur kan vi nå ett ökat välbefinnande hos medborgarna.
Vi vill därför prioritera att vi har verksamheter över hela Gotland som gör att kulturen kommer nära alla. Tillgången till kultur är särskilt angelägen för barn, ungdomar och unga vuxna.
 se kulturen som kreativ kraft i näringslivet och i samhällsbygget
Det är viktigt att kulturen ges goda förutsättningar att verka och att fortsatt våga utmana och
spegla samhället och sin samtid på ett fritt och självsäkert sätt. Det behövs dock ett tydligt
fokus på att hitta nya arbetssätt och nya samarbeten samt att i många fall nå en högre självfinansieringsgrad inom kulturen. De kreativa näringarna behöver utvecklas liksom ett tvärsektoriellt arbete för att ta tillvara kulturens kraft i samhällsplaneringen.
Eva Nypelius
Ordförande regionstyrelsen

Fredrik Gradelius
Ordförande kultur- och fritidsberedningen

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

VÅR VISION

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.
Gotland präglas av kreativitet och närhet, mellan människorna råder tillit.
Konst och kultur är en omistlig beståndsdel av dessa värden.
Gotland är en plats som attraherar konstnärliga, kreativa och företagsamma
människor och vårt varumärke som en innovativ plats är starkt.
Konsten måste vara fri men kan också, på kulturens villkor, fungera som verktyg i ett
tvärsektoriellt och målinriktat samarbete: kultur för inkludering och gemenskap, för barns
och ungas växande, för hållbarhet och tillväxt, för trygghet och attraktivitet – värden som gör
Gotland till den plats som alltfler människor väljer att växa upp, leva, arbeta och åldras på.
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1.2 Sammanfattning

En sammanfattning på enkel svenska
Staten har bestämt att deras pengar till kultur ute i landet ska skickas ut via regionerna. För
att få dessa pengar måste varje region skriva en kulturplan, och det är den planen du nu har
i din hand. Denna plan gäller för åren 2021 till 2024 och det är politikerna i Gotlands regionfullmäktige som har beslutat vilka ord den ska innehålla och vilka mål vi vill uppnå.
Region Gotland får 24 miljoner kronor från Statens Kulturråd och lägger själva in 22 miljoner. Dessa miljoner betalas sedan ut som ett verksamhetsbidrag till de professionella kulturinstitutionerna Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern, Film på Gotland och
Länsbiblioteket för att de ska leverera kulturupplevelser till gotlänningarna. Enligt den statliga kulturpolitikens mål ska alla människor ges möjligheter att delta i kulturlivet och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. En särskilt viktig målgrupp är barn och ungdomar.
Denna kulturplan beskriver all kultur på Gotland, inte bara den som de professionella institutionerna erbjuder. Här ingår också alla kulturföreningar och alla de frilansande kulturskaparna som musiker, författare, skådespelare, filmare, dansare, slöjdare, konstnärer och
konsthantverkare. Planen beskriver hur rik och speciell den gotländska kulturen är, inte minst
det kulturella arvet med världsarvsstaden Visby, de medeltida kyrkorna, ruiner, fornlämningar och ängen.
Planen lägger extra stor vikt vid tre fokusområden, som beskrivs i kapitel 3:
 Social hållbarhet
 Kulturskapandets villkor
 Kulturen som näring
Här slås fast att konst och kultur är viktig för demokratin och för människors hälsa och
välbefinnande och att den har stor betydelse för turismen och för öns utveckling. Här beskrivs också hur viktigt det är att de som skapar kultur också ska ha betalt för det.
I kapitel 4, som är det längsta kapitlet, beskrivs hur kulturlivet på Gotland ser ut idag och
vilka framtida utvecklingsbehov som finns inom de olika områdena. För varje område
anges ett antal mål som ska uppnås under perioden och i en särskild handlingsplan beskrivs
hur man ska nå dessa mål.
På slutet redovisas vilka lagar och övergripande mål som styr kulturverksamheten och hur
vi tycker att olika aktörer ska samverka. Här står också att planen har tagits fram genom ett
stort antal möten med öns kulturliv.
Planen avslutas med ett avsnitt om pengar.
Meningen med kulturplanen är att den ska visa på hur Region Gotland och andra aktörer
ska jobba de närmaste åren för att kulturutbudet ska vara så omfattande rikt och varierat
som möjligt och för att så många som möjligt ska kunna och vilja delta i kulturlivet.
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Sammenfattningg pa gutamål
I kulturplanen läser vi att ”inom det immateriella kulturarvet bör särskilt omnämnas gutamålet…..en kulturyttring som i dagsläget fortfarande används inom litteratur, teater och sång.
Det är viktigt att detta kulturarv förs vidare och att förankra gutamålet främst hos barn och
ungdomar.” Som alla gamla mål är det i grunden ett talat språk. Så läs gärna denna sammanfattning högt så blir förhoppningsvis läsförståelsen större. Blir det ändå obegripligt så finns
en ’årdliste’, på Gutamålsgillets hemsida gutamal.se.

Kultäurplan ti oe åi 2021–2024
Mainingen me kultäurplan’n jär att han
skall vare a väglaidningg valains regionen
u alle sum har me kultäurn ti gäre skall fa
han ti blei så reikar u variered sum möiglit
u att mangge pa åi’i skall kunne u ynske ti
va me ei kultäurleive di nemeste ari.
Plan’n gällar 2021–2024 u de jär fullmäktue pa åi’i sum bistämmar vikke ård sum
skall skrives u va sum skall blei gärt si.
Yvarhaiti har bistämt att daires penninggar
ti kultäurn äut ei lande skall skåites av regionar. För ti fa iss penninggar skall regionar rip ihop en plan för kultäurn u de
pappér däu nå haldar ei näven jär plan’n
för Gotland.

Gotland har en reikar u unikar kultäur u
det jär viktut ti bivare de sum oe förfädar
har skape, världsarvsböin Visby, all gamble körkar, ruinar u int ti förglåime oe änggar. Ei plan’n finns ú vakkre ård um
bitöidlsn av oe gamble språk, gutamåle, u
att de skall bivares. Va gällar kultäur’n så
nyttes gutamåle ti vardes i mangge soknar
leiksum pa teatrar, ei böikar u singgnes.
Man slar fast att kultäur’n jär viktuar för
demokratin u för att vör skall ha de gutt ei
leive, leiksum att kultäur’n jär bitöidelsefullar för mangges bärgningg pa Gotland.
Man mainar att de jär viktut att daim sum
arbeitar me kultäur skall ha bitalt för de.

Region’n far tjugofeire miljonar fran
yvarhaiti u puttar in tjugotäu miljonar ör
aigi lumme. Iss miljonar gar ti oe institusjonar - Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern, Film på Gotland u
Länsbiblioteket – så’tt di kan gi uss gutar
pråfessionellar kultäur av bäste sårt.

Um oleike kånstfårmar u kultäurarve
skrivs valains de seir äut idag, va sum kan
gäres u valains äutvekklinggi kan blei. Va
gällar kultäurarv u kultäurmiljö, leiksum
oleik fårmar av de man kan upplive och ta
till si av kultäuryttringgar, pekar man pa va
sum skall blei gärt di nemeste ari.

De har ú sägts att all mänskar pa åi’i skall
kunn ta till si – u själve va me u skape –
kånst u kultäur. Plan’n skall hylle freihaiti
ti fa säg va man vill u skall va en bitöidelefullar u oskaplit goar kraft, särskilt för bani
u unggfålke. Iss plan’n veisar pa all sårts
kånst u kultäur pa åi’i, all föreninggar u
freilansrar sum rustar me kultäur.

Pa släute av plan’n kan däu läs’ di till va för
lagar u bistämmelsar man skall ta till si u
valains alle skall prat ihop si u fa de gärt. U
natäurlitveis far däu raidå pa de man skall
känn till kringg kultäur u penninggar.
Kultäurplan’n har man fat ihop ettar yvarläggninggar me mangg sum vurmar för u
ängnar si at någ’ kultäurellt pa Gotland.
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1.3 Planeringsförutsättningar

Denna kulturplan har arbetats fram under en tid när coronapandemin drabbat mänskligheten
och inte minst vårt lands kulturaktörer. Pandemin har på många sätt visat oss hur angelägen
konsten och kulturen är för oss, hur viktigt det är att kunna umgås och hur beroende vi är
av varandra för att samhället ska kunna fungera. Förbudet mot offentliga sammankomster
med fler än 50 deltagare slår mycket hårt emot våra kulturskapare. Vi hoppas att denna pandemi snart är över och kulturplanens skrivningar utgår från mera normala förhållanden.
Samtidigt som denna kulturplan tas fram genomför Region Gotland ett arbete med att utarbeta en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det arbetet inleddes med att göra en nulägesanalys vilken har legat till grund för många bedömningar i denna kulturplan. I denna nulägesanalys konstateras att megatrender som urbanisering och globalisering, värderingsförflyttningar, den digitala utvecklingen och miljö- och klimatfrågan påverkar oss alla. Här betonas
Agenda 2030, som är central i den regionala utvecklingsstrategin och där vi ser att kulturen
har en betydelse både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Gotlands del konstaterar analysen att vi har kvaliteter att bevara och utmaningar att möta.
Tillit, närhet och ett stort socialt kapital är värden som är stora och som vi måste bevara
liksom ett högt politiskt valdeltagande och en rikedom på föreningar. Öns attraktionskraft
med ett rikt kulturutbud och unika kultur- och naturmiljöer är en tillgång, liksom en jämfört
med riket mycket positiv utveckling inom de kreativa näringarna.
Det sociala deltagandet är detta till trots en utmaning; var femte person på Gotland konstateras ha ingen eller en mycket låg social interaktion och hälften av öns äldre befolkning upplever en ofrivillig ensamhet. Den fysiska hälsan upplevs av de flesta som god men det finns
ojämlika skillnader samtidigt som en ökning av psykisk ohälsa kan ses. En stor utmaning är
den demografiska utvecklingen: inom de närmaste åren beräknas den arbetsföra befolkningen minska medan åldersgrupperna 0-18 och 65+ beräknas öka kraftigt. Dessa är områden som behöver uppmärksammas och i många fall kan kulturen ha en betydelse för en
positiv utveckling på det sociala området, för en ökad attraktion för inflyttning och för en
förstärkt arbetsmarknad inom de kreativa näringarna.
1.4 Konst och kultur på Gotland

Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken
för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet och
möjligheter till eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv, det bygger broar mellan
människor och stärker tilliten i samhället.
På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst och kultur genom flera regionala institutioner, professionella kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar samt en engagerad
publik. Genom möten mellan samtida uttryck och det gotländska kulturarvet har ön en särställning som bidrar till en attraktiv och livskraftig mylla för innovation och tillväxt liksom
för social samvaro och personlig utveckling.
Kulturarvet är rikt och unikt över hela ön. Världsarvet Hansestaden Visby är den starkaste
symbolen, men här finns även öns medeltida kyrkor, ett av landets mest besökta och uppskattade länsmuseer, rikedom på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form
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av traditioner, språk och sägner. Det biologiska kulturarvet med fiskelägen, odlingsmark och
ängen utgör också ett viktigt inslag tillsammans med ett mera sentida kulturarv.
Tillgången till skapande och gestaltande kulturaktiviteter, till kultur i skolan och främjande
av läs- och språkutveckling är viktiga delar för goda uppväxtvillkor. Kulturutbudet är mycket
rikt för barn, för vuxna och äldre, men delaktigheten behöver breddas och för gruppen ungdomar och unga vuxna behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande
förbättras.
Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella och kreativa
verksamheter har skett de senaste åren1. På ön finns drygt 1000 aktiva företag inom de kreativa näringarna. Med en stark kulturell infrastruktur och ett stort antal kreativa kulturskapare
har en positiv utveckling inom dessa näringar stor betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva
livsmiljöer.
Kulturen är en stark reseanledning och våra besökare är flitiga kulturkonsumenter. Det omfattande utbudet medför att konkurrensen om publiken blir stor, men samtidigt finns ingen
grannkommun att enkelt resa till varför kulturkonsumtionen oftast stannar inom regionen.
1.5 Kulturell infrastruktur

Landskapet, länet och kommunen Gotland, som den 1 januari 2011 blev Region Gotland2,
ansvarar för de områden som tidigare var både primärkommunala och landstingskommunala
uppgifter. På grund av att regionen består av endast en enda kommun där det regionalt och
det kommunalt finansierade riktar sig till en och samma befolkning omfattar kulturplanen
hela regionens kulturliv. Finansieringen genom kultursamverkansmodellen (KSM) omfattar
dock endast de regionala institutionerna. Kulturplanens mål och ambitioner är därför tvingande för dessa, medan de för de ideella och de fria professionella aktörer som inte erhåller
offentligt ekonomiskt stöd i samma omfattning ska ses som vägledande. Planens mål och
skrivningar är också vägledande kriterier för utgivandet av kulturstöd inom den primärkommunala verksamheten.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Samverkan är, tillsammans med ett tydligt politiskt ledarskap, nyckeln och den avgörande
framgångsfaktorn. Området är komplext och kräver såväl ett starkt engagemang som initiativkraft och förändringsbenägenhet, både från politiskt håll och från verksamheterna själva.
Här ligger ett stort ansvar på Region Gotland, på de regionala institutionerna och på kulturkonsulenterna att inbjuda till samverkan mellan kulturinstitutioner, skolor, ungdomsgårdar
och studieförbund m.fl. och att stimulera till samverkan och gemensamma arrangemang.

1

Enligt statistik från Tillväxtverket
Länet Gotland (med tillhörande länsstyrelse) finns dock kvar. I praktiken fick Gotlands kommun byta namn till Region Gotland vilket
enbart var ett namnbyte. I Sverige för övrigt innebär namnbytet till Region i regel ett formellt ansvarstagande för det regionala utvecklingsansvaret. Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, har haft detta ansvar sedan 1 juli 1997
2

8 (76)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

1.5.1 Regional kultur inom regionen

Till den regionala delen hör de institutioner och verksamheter som erhåller både statligt och
regionalt stöd och som ingår i kultursamverkansmodellen (KSM). Här finns en kvalitetsmässig spets och en stor professionell kompetens. Institutionerna har i sitt uppdrag att också
vara en resurs för det fria kulturlivet. De regionala kulturinstitutionerna är Gotlands museum,
Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland, Gotlands länsbibliotek samt
kulturkonsulenter som bedriver konst- och kulturfrämjande verksamhet.
1.5.2 Primärkommunal kulturverksamhet inom regionen

Till den primärkommunalt understödda kulturen räknar vi det fria kulturlivet i form av ideella
och professionella kulturorganisationer och de många fria professionella kulturskaparna
inom de kreativa näringarna. Dessa arbetar enskilt, i företag, föreningar eller grupper och
verkar utanför institutionerna. Region Gotlands kulturenhet ansvarar för primärkommunal
kulturverksamhet och för utvecklingsarbete och samverkan med andra politikområden. Folkbiblioteken representeras av ett integrerat folk- och universitetsbibliotek, distriktsbibliotek
och en bokbuss. Kulturskolan, Fenix ungkulturhus, Arkivcentrum Gotland och Fenomenalen Science Center är också primärkommunala kulturverksamheter.
1.5.3 Statliga institutioner på Gotland

Riksantikvarieämbetet är lokaliserat till Visby och är den statliga myndighet som ansvarar för
frågor rörande kulturarv och kulturmiljö. Länsstyrelsen på Gotland har ett övergripande
myndighetsansvar för samma område. Riksarkivet är den statliga delen av Arkivcentrum
Gotland. Uppsala Universitet omnämns nedan under 1.5.5.
1.5.4 Kulturorganisationer

Föreningslivet på ön är rikt och aktivt och det ideella arbete som utförs är av omistligt värde.
Studieförbunden har en omfattande verksamhet och inom den ideella kultursektorn återfinns
cirka 250 föreningar och organisationer inom alla konst- och kulturområden, verksamhetsinriktade såväl som arrangörsföreningar. Inom kulturarvsområdet och i landsbygderna är
föreningsverksamheten särskilt omfattande med bland annat sjuttiotalet hembygdsföreningar
och ett sextiotal bygdegårdsföreningar/sockenföreningar som fungerar som bygdens sociala
mötesforum.
Härutöver finns fyra konstnärsresidens och ett stort antal privata aktörer och företag som i
olika organisationsformer bedriver professionell kulturverksamhet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

1.5.5 Konstnärliga och kulturella utbildningar

Estetiska utbildningar inom kulturområdet i Region Gotlands regi består av estetiska ämnen
och program i grund- och gymnasieskolan, av Kulturskolans verksamhet inom ämnesområdena musik, dans, teater, bild och film- och Tv-produktion samt av Gotlands folkhögskola
som anordnar utbildningar inom film, manus, foto, musik, textil och skrivande. Studieförbunden bedriver folkbildning och utbildningsverksamhet inom olika kulturområden och arrangerar kulturprogram. Högre utbildningar erbjuds av Gotlands tonsättarskola och Uppsala
universitet Campus Gotland, som inom kulturområdet arrangerar utbildningar i arkeologi,
antikvarisk byggnadsvård och speldesign.
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2. Kulturpolitiska mål
2.1 Kulturplanens mål
2.1.1 Vilka är ”Vi”?

Kulturplanens mål anges med benämningen Vi vill. De konkreta aktiviteter som avses genomföras under kulturplaneperioden benämns Vi ska och återfinns i en handlingsplan, som
utgör en bilaga till kulturplanen.
När det finns ett vi brukar det finnas ett de. Men här i kulturplanen är det ett inkluderande vi
som avses. Detta för att visa på att utvecklingen på Gotland är en angelägenhet för alla kulturlivets aktörer och därmed kan också alla vara motiverade att bidra.
Samtidigt är det Region Gotland som äger kulturplanen och Vi vill i de konkreta målformuleringarna i kulturplanen betyder sålunda att det är Region Gotlands som vill, det är Region
Gotlands mål. I handlingsplanens Vi ska kan det dock vara någon annan part; här anges
vem/vilka vi är genom att det har angivits vem/vilka som ansvarar för och förväntas genomföra de olika aktiviteterna.
2.1.2 Målhierarki

Kulturplanens mål anges under kapitlen ”3. Fokusområden” och ”4. Verksamhetsområden”.
De övergripande mål som anges under de tre fokusområdena är tillämpliga på alla verksamhetsområden och dessa mål upprepas inte under verksamhetsområdena i kapitel 4.
Verksamhetsområdena i kapitel 4 överlappar dessutom ofta varandra och samverkar. Scenkonstområdet omfattar musik, teater och dans och har både gemensamma och områdesunika
utmaningar. Områdena bibliotek och litteratur hänger naturligtvis samman och gemensamma nämnare finns även för området bildkonst och området slöjd och form. Så även för
områdena kulturmiljö och arkitektur och för områdena kulturarv och arkiv. Bildkonst- och
spelkulturområdena omfattar i viss mån även film och rörlig bild. Därför är vissa texter, mål
och aktiviteter delvis överlappande.
2.2 Nationella kulturpolitiska mål

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

De mål och prioriteringar som görs i denna kulturplan har sin grund i de nationella kulturpolitiska målen och i Region Gotlands styrdokument och kulturpolitiska prioriteringar.
De nationella kulturpolitiska målen anger att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”
För att uppnå målen anges att den nationella kulturpolitiken ska:
 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Statens kulturråd har angivit strategiska prioriteringar för bidragsfördelning inom kultursamverkansmodellen. Dess kriterier är fr.o.m. 2021 reviderade och formuleras enligt följande:
”Målsättningen med kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:
 utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer
och interregionala samarbeten.
 ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
 insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig
huvudman, så kallade fria aktörer.”

2.3 Regionala mål, program och kulturpolitiska prioriteringar
2.3.1 Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Kulturens betydelse för regional utveckling har beskrivits och konstaterats i årtionden.
Kultur har en betydelse långt utöver den rent konstnärliga verksamheten. Kultur tillför en
viktig dimension till andra samhällsområden och kan – i samverkan med andra politikområden – fungera som motor för regional utveckling och tillväxt.
Den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 20403, är det övergripande styrdokumentet
för det regionala utvecklingsarbetet. Det tar sin grund i Agenda 2030 och är vägledande och
anger inriktning för alla utvecklings- och tillväxtinsatser i regionen med sikte på 2040. Den
regionala utvecklingsstrategin ska ses över varje mandatperiod.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Utmaningar och prioriteringar i RUS

Kultur är ett av tio insatsområden i RUS och definierar fem utmaningar för kulturområdet:
 En ökad samverkan – kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra
områden. Kulturens drivkraft för en hållbar utveckling av fysiska miljöer kan utvecklas
ytterligare genom ett ökat tvärsektoriellt samarbete. En samordnad satsning på kultur
och folkhälsa kan ge betydande hälsovinster för såväl samhället som individen.
 Breddat deltagande – en utmaning är att nå flera med det offentliga kulturutbudet. Kulturutbudet är mycket rikt för barn, för vuxna och äldre. Men för gruppen ungdomar och
unga vuxna behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
 Kulturarvet – en utmaning är att prioritera i den stora tillgången av objekt och att värdera
varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.
3

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är inte politiskt antagen när denna kulturplan skrivs. Därav kan detta avsnitt komma att behöva redigeras.
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Ett rikt kulturliv – här finns en utmaning i bristen på för kulturen anpassade lokaler.
 Kreativa näringar – en utmaning är att främja en god näringslivsutveckling för de kulturella
och kreativa näringarna.


Med utgångspunkt i dessa utmaningar anger den regionala utvecklingsstrategin fem insatser
inom kulturområdet som ska prioriteras (se 2.3.2).
2.3.2 Kulturpolitiska prioriteringar

I kapitel 3 redovisas tre fokusområden som är de strategiska och politiskt prioriterade områden. Inom dessa tre fokusområden beaktas och redovisas dels de fem prioriteringar som
formuleras i RUS, dels de särskilt prioriterade områden som de politiska partierna har angivit
i förarbetet med Kulturplan 2021-2024.
Fokusområden

Social hållbarhet
 Kulturskapandets villkor
 Kulturen som näring


RUS – prioriteringar inom kulturområdet







Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturen som näring

Politiskt prioriterade områden

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Inför starten av arbetet med att utarbeta denna kulturplan tillfrågades de politiska partierna
om sina kulturpolitiska prioriteringar. Svaren om önskade prioriteringar kan kortfattat sammanfattas enligt följande:
 Kultur och hälsa
 Kulturens betydelse för demokrati och yttrandefrihet
 Barn, ungdomar och unga vuxna
 Kulturtillgången på landsbygden
 Socialt utsatta områden
 Ökad självfinansieringsgrad i de regionala institutionerna
 Ökad synlighet
 Kreativa näringar och närmare samverkan kultur – näringsliv
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2.4 Kulturpolitiska begrepp
2.4.1 Konsten, kulturen och konstnären

Begreppen konst och kultur används ofta i samma andetag och det kan ibland vara svårt att veta
vad som avses när varje person utifrån sin bakgrund och erfarenhet har olika tolkning.
 Konst och kultur. För att tydligare beskriva det stora och allomfattande begreppet kultur
använder vi numera ofta begreppet konst och kultur. Konst avser de olika konstformerna medan
kultur är betydligt bredare. Det inkluderar naturligtvis konsterna men även kulturarvet och
våra kulturmiljöer, och har dessutom en än vidare betydelse som omfattar levnads- och beteendemönster och de värderingar, traditioner och livsstilar som håller samman en grupp, en
befolkning eller ett samhälle i social gemenskap. Idrott är också en kulturyttring, likaså jordbrukets odlande. Men i vårt lands kulturpolitik, i denna kulturplan och i Region Gotlands
kulturbudget avses och innefattas primärt konsterna och kulturarvet.
 Kulturpolitiken utgår från ett medborgarperspektiv och sätter människan i centrum. Kulturpolitiken ska underlätta för medborgarna att ta del av konst och kultur och även uppmuntra till deltagande och eget skapande. Kulturpolitiken omfattar såväl amatör- som professionell verksamhet.
 Konstpolitik. Konstpolitiken utgår från de villkor och förutsättningar som råder inom
konstarterna samt hur dessa ska kunna ges bäst möjligheter att verka. Med konst avses de
traditionella gestaltande konstarterna (musik, teater, dans, bild och form, film, litteratur) men
även gränsöverskridande och nya uttryck som nycirkus, spelkultur m.fl.
 Konstnärspolitik är en del av konstpolitiken och handlar om konstnärernas arbetsvillkor.
Men ’konstnär’ avses personer inom samtliga konstområden, inte enbart bildkonstnärer utan
också dansare, skådespelare, musiker, regissörer, koreografer, filmare, formgivare, författare,
dramatiker, konsthantverkare etc. benämnes konstnärer.
2.4.2 Egenvärde och instrumentella värden

Konsten och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande, obunden och ifrågasättande kraft med
basen i yttrandefrihet och grundläggande demokratiska värden. Region Gotlands konst- och kulturpolitik värnar detta egenvärde, stöttar den konstnärliga utvecklingen och verkar för alla människors tillgänglighet till kultur.
Kultur kan samtidigt ha instrumentella värden, d.v.s. värden som gör någon form av nytta i andra
samhällsfunktioner, vilket med tydlighet framgår av denna kulturplan. Att värna egenvärdet är
dock en självklar förutsättning för att bibehålla dess instrumentella värden, för att utveckla Gotlands attraktivitet och för att skapa ett klimat där människor känner livskraft och är kreativa.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

2.4.3 Armlängds avstånd

Grundläggande för konst- och kulturpolitiken är principen om armlängds avstånd. Yttrandefriheten och det konstnärliga uttryckets frihet är en förutsättning för det demokratiska samhället
och ska värnas också när det trotsar, provocerar och kritiserar samhället och makten. Den regionala politiken och tjänstepersoner inom Region Gotland arbetar efter principen om armlängds
avstånd. Enligt principen ska konstnärliga val och kvalitativa bedömningar inte göras av den
politiska sfären eller av tjänstepersoner utan av sakkunniga ämnesexperter, yrkesverksamma kulturskapare, konstnärliga ledare och särskilda referensgrupper. Den politiska nivån beslutar övergripande inriktning och medlens storlek, men överlåter konstnärliga val och kvalitativa bedömningar till konstnärligt ansvariga och sakkunniga. Principen är viktig att upprätthålla även vid
sponsring och andra former av extern icke-offentlig finansiering.
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2.4.4 Kvalitetsbegreppet

Offentligt finansierad kultur förväntas hålla en hög kvalitet. Att mäta kvalitet inom kulturens
område låter sig dock inte alltid göras. Inom de konstnärliga områdena måste den bedömas.
Bedömningen, som inte nödvändigtvis delas av alla, måste göras av personer med stor erfarenhet
och kompetens inom det aktuella konstområdet. Kvaliteten har också olika innebörder och måttstockar beroende på om vi avser professionell kultur eller ideell verksamhet. Kvalitet kan ha olika
innebörd i olika sammanhang:
 Konstnärlig kvalitet. Med en förväntat hög kvalitet i konstinstitutionernas eller hos andra
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professionella konstnärers verk menas ofta en hög konstnärlig och yrkesskicklig kvalitet,
både gällande själva framförandet som verket i stort.
En hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet bör förväntas i de verksamheter som vill
förmedla kunskaper eller budskap som exempelvis ett professionellt museum eller ett pedagogiskt program för barn.
Innovativ kvalitet kan stå för en stor förmåga att tänka nytt och att se nya lösningar på gamla
problem, men även att kunna förverkliga den innovativa idén.
Medskapande. Inom kulturföreningar och hos amatörer, är det dock inte alltid den konstnärliga kvaliteten som är den mest väsentliga. Här kan andra kvalitetsaspekter vara minst lika
viktiga: processen, lärandet och utvecklandet, det mänskliga växandet, den sociala samvaron
och tillfredsställelsen i att skapa någonting tillsammans med andra.
För konsumenten. För konsumenten kan kvaliteten i en kulturupplevelse bestå i den konstnärliga upplevelsen såväl som att bli sinnligt berörd. Kvaliteter i form av social samvaro,
känslan av tillhörighet och personlig utveckling ska inte underskattas.
Arrangörskapet. Kvalitet inom kulturens område omfattar inte heller bara själva kulturupplevelsen. Om t.ex. arrangörskapet, lokalen och marknadsföringen brister i kvalitet kan det
negativt påverka besökarens uppfattning om kvaliteten i det konstnärliga innehållet.

Valet av plats för en föreställning har stor betydelse. En traditionell konsert- eller teaterlokal ger en annan
publik upplevelse än t.ex. vid den vackert belägna utomhusscen Närsakar. Här från en uppsättning där av
”I väntan på Godot” med skådespelarna Evert Jansson och Bengt-Åke Rundqvist.
(foto: Region Gotland)
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3. Fokusområden
Denna kulturplan innehåller tre politiskt prioriterade fokusområden: Social hållbarhet, Kulturskapandets villkor och Kulturen som näring. Fokusområdena har ett antal perspektiv som innehåller mål och aktiviteter som ska uppnås. Under den period som denna kulturplan omfattar
(2021-2024) ska särskild uppmärksamhet ägnas åt dessa tre prioriterade fokusområden, övergripande, inom Region Gotland och inom de olika kulturverksamheterna.
3.1 Fokusområde 1: Social hållbarhet
Fokusområdet kan kopplas till de nationella kulturpolitiska målen främst genom att området
syftar till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och att social hållbarhet är ett stort begrepp och en av tre hållbarhetsaspekter i Agenda 2030. Region Gotland har antagit en definition
för social hållbarhet4. I denna kulturplan avser Social hållbarhet sådana områden och aktiviteter
där kultur kan utgöra en viktig faktor för gemenskap och inkludering. Här bör särskilt framhållas
den ideella kultursektorns verksamhet, förutan vilken det nationella målet att alla medborgare ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet skulle vara omöjligt att uppnå.

Alla människor ska ges möjlighet att möta kultur. Inte bara för att det har ett värde i sig, utan
också för att kulturlivet utgör en arena för möten med andra människor och mellan människor
med olika bakgrund. Människors möten ökar förståelse och tolerans för olikheter och genom
mångfald sker utveckling. Att människor är delaktiga i att forma Gotlands alla kulturuttryck är
väsentligt. Delaktighet föder kreativitet och stimulerar till nytänkande och innovationsförmåga.
Konst och kultur är yttrandefrihet, reflektion, bildning och kreativitet som kan vara både ifrågasättande, provokativ, njutningsfull och underhållande.
Genom att utveckla sina skapande och gestaltande förmågor och sin kreativitet stärks människors
möjligheter till bildning och social interaktion. Social delaktighet främjar också mångfald, som
bland annat säkrar barns och ungas rätt till kultur. Föreningslivet och olika nätverk är en stor
tillgång. Här stärks den sociala sammanhållningen och tilliten mellan människor. På Gotland
finns ett stort antal ideella föreningar och andra sammanslutningar med cirka 60 000 registrerade
medlemskap. I den digitala världen har i stort sett varje socken sidor och grupper på sociala
medier som för människor närmare varandra.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Den regionala utvecklingsstrategin anknyter till Agenda 2030 och kopplar samman kultur med
hälsa och delaktighet. Den anger att grunden för ett socialt hållbart Gotland är ett jämlikt och
jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och känner trygghet, delaktighet,
tillit och förtroende för samhället och varandra. Fokusområdet ”Social hållbarhet” anknyter även
till Region Gotlands styrkort, där ett rikt kulturliv och vikten av ett tryggt, öppet, jämlikt och
jämställt samhälle med goda uppväxtvillkor för barn prioriteras.
Genom kulturaktiviteter kan många andra samhällsområden gynnas. Sådana områden anges i det
följande. En viktig princip är dock – i den mån verksamheten inte kan inkluderas i befintlig
verksamhet –att det gynnade området ska stå för kostnaderna för en kulturaktivitet, utan att
belasta regionens kulturbudget.

4

”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.”
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”Det finns ett växande vetenskapligt stöd för att kulturella aktiviteter och upplevelser som t ex körsång skulle
kunna utnyttjas mer i medicinsk verksamhet än vad som är fallet idag”5
(foto: Anna Ericsson)

5

Ur ”Kulturens betydelse för patientens hälsa” - Vetenskaplig artikel i Socialmedicinsk tidskrift 2/2017 av professor Töres Theorell.
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3.1.1 Kultur och hälsa

Vi vill
öka kompetensen och utveckla nya verksamheter inom området kultur och hälsa i
sektoriella samarbeten.

tvär-

Hjärnan såväl som kroppen behöver träning och en bra motionsform är kulturaktiviteter av olika
slag som kan främja kreativitet, samarbete och nytänkande. Sambandet mellan kultur och hälsa
är vidimerat på många olika områden6. Inom andra regioner finns etablerade former för att jobba
med sambandet kultur – hälsa.7
Forskning har visat att kulturupplevelser och eget skapande kan förebygga ohälsa genom att ge
människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskning har också påvisat att kultur kan förkorta vårdtider, vara en
resurs i rehabiliteringsarbete och att musikutövande och -lyssning kan ge förbättrade studieresultat. Ett eget musicerande har samtidigt visat sig sänka kroppens stresshormoner och att kulturaktiviteter som körsång och dans har en positiv effekt på hälsan.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

I nulägesanalysen för den regionala utvecklingsstrategin konstateras att den psykiska ohälsan
ökar, även för barn och tonåringar, att var femte gotlänning har ett mycket lågt socialt deltagande
och att ungefär hälften av öns äldre upplever en ofrivillig ensamhet, särskilt i landsbygderna.
Social interaktivitet har stor betydelse för den upplevda hälsan och här kan kulturaktiviteter, som
ofta bygger på samverkan mellan flera individer, föra människor samman och bryta isolering och
ensamhet. En samordnad satsning på kultur och hälsa kan ge betydande hälsovinster för såväl
samhället som individen.

Rullstolsdans på
äldreboende.
(foto:
Karl Melander)

6

Rapport ”Forskning om kultur och hälsa” (Vetenskapsrådet 2012); Kommissionens för jämlik hälsa betänkande ”Nästa steg mot en mer
jämlik hälsa” (SOU 2017:47); ”Nationell översyn av området kultur och hälsa” (Kulturrådet 2018)
7
Exempelvis Region Stockholm, som har ett särskilt Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Uppsala m.fl. regioner som bedriver
verksamhet inom Kultur i vården och Region Skåne som har arbetat med Kultur på recept.
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3.1.2 Jämställdhet och jämlikhet, inkludering och breddat deltagande

Vi vill
att Region Gotland och de organisationer som stöds med offentliga medel bejakar och
arbetar för inkludering, ökad jämlikhet och ökad jämställdhet i sina verksamheter.
 att lokaler där det offentligt understödda kulturutbudet presenteras och där möjligheter
till eget skapande erbjuds ska vara fysiskt tillgängliga för alla människor.
 ge medborgarna en god tillgång till information om kulturutbudet och möjligheterna till
eget kulturutövande.
 öka deltagandet i de offentliga kulturverksamheterna.


Konstens och kulturens främsta uppgift är att möta en publik. Att bjuda in, inkludera, kommunicera med och beröra sina lyssnare och betraktare. Det är i mötet det sker.
Ett attraktivt Gotland är en plats där alla människor oavsett könsidentitet har samma möjligheter och rättigheter, där olikheter bejakas som en resurs för regionens utveckling och där
alla invånares förmågor tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad8.
Inom Region Gotland är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå
de jämställdhetspolitiska målen där alla medborgare ska ha samma makt och möjlighet att
påverka samhället och sitt eget liv. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga oberoende av könsidentitet.
De offentligt drivna eller understödda kulturverksamheterna ska vara öppna för alla, oavsett
hemort, familjeförhållanden och ekonomisk eller social ställning.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Den nationella kulturpolitiken poängterar att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och
att allas möjlighet till kulturupplevelser ska främjas. Statens kulturråd betonar samtidigt vikten av ett breddat deltagande i det offentligt finansierade kulturutbudet, vilket är en angelägenhet för alla verksamhetsområden. Här avses att nå individer och grupper som i dagsläget
av olika anledningar inte nås av eller intresserar sig för kulturområdet. Här kan noteras att
utbudet för barn, vuxna och äldre är relativt väl tillgodosett medan utbudet för ungdomar
och unga vuxna är eftersatt (se 3.1.3 nedan). Vidare ser vi att publikintresset är svagt på vissa
orter och för vissa konstformer, att män på många områden dominerar den konstnärliga
ledningen och på scenen medan kvinnor ofta utgör en majoritet av publiken. Vi kan även se
en viss obalans mellan pojkar och flickor i vissa verksamheter. Geografiska och ekonomiska
hinder samt föreställningar om att konst och kultur ibland uppfattas som något svårtillgängligt behöver överbryggas. Vi behöver därför undersöka vilka trösklarna och hindren är för
de innevånare som väljer att inte ta del av det offentliga kulturutbudet.
Det råder brist på verksamhetslokaler i Visby. Landsbygderna däremot har gott om samlingslokaler, men där har intresset att delta i kulturarrangemang ibland visat sig begränsat och dess
utrustning och kvalitet ofta otillräcklig. (se vidare i kap 3.1.4 och 3.2.1).

8

Avser diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
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Med begreppet tillgänglighet avses geografisk såväl som mental, socioekonomisk, informativ,
kommunikativ, digital och fysisk tillgänglighet. Regionen bedriver ett systematiskt tillgänglighetsarbete för att personer med funktionsnedsättning ska säkras rätten att ta del av och vara
aktiva i kulturlivet, såväl fysiskt som digitalt. De regionala kulturinstitutionerna har handlingsplaner för fysisk tillgänglighet och arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten
för att bidra till att de nationella målen för funktionshinderspolitiken uppnås.9 För att säkerställa tillgången på publika lokaler kan betydelsen av ett fortsatt offentligt ägandeskap betonas. Ett exempel är gamla Kulturskolan och projektet med Kulturrum i Visby innerstad.
3.1.3 Barn, ungdomar och unga vuxna

Vi vill
att alla barn och unga har möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en
grund att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och kreativt.
 att alla barn och unga uppmuntras genom kulturupplevelser och eget skapande att
utveckla en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och inför kulturarvet.
 stärka tillgängligheten till kultur, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.


Kulturen är ett viktigt verktyg en viktig ingrediens i arbetet med att uppnå mångfald, integration och jämställdhet. Ett aktivt arbete med barn och unga i dessa frågor skapar ett normkritiskt och långsiktigt socialt hållbart samhälle.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp på både nationell och regional nivå. Men behoven
skiljer sig markant åt inom denna breda åldersgrupp varför vi kan dela in den i de fyra grupperna små barn 0-6 år, barn 7-12 år, ungdomar 13-18 år och unga vuxna 19-25 år.
Utbudet, såväl för kulturkonsumtion som för eget skapande, är rikt för åldersgruppen yngre
barn och för vuxna och äldre. Vuxna och äldre nås i hög grad i de många ideella föreningarna,
inte minst på våra landsbygder, och av de regionala institutionernas utbud.
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Region Gotland har under föregående planperiod infört en kulturgaranti som erbjuder alla
barn och ungdomar i grundskolan regelbundna möjligheter att aktivt delta i kulturaktiviteter
samt att få ta del av ett varierat utbud av professionella kulturupplevelser. Likaså har ungdoms- och studentrabatter införts vid de regionala kulturinstitutionerna där t.ex. Gotlands
museum har rabatterad entré för studenter och fri entré för barn och unga upp till 18 år.
Denna förmån har dock begränsad räckvidd och når främst elever vid skolor i Visby.
Dock når den offentligt finansierade kulturen på Gotland äldre ungdomar och unga vuxna i
mycket ringa omfattning varför denna målgrupp ofta är hänvisade till ett kommersiellt utbud.
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och den rättigheten har förstärkts i och med att FN:s barnkonvention blev svensk lag från 2020. Ett brett spektrum av
9

Nationella mål:

”att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska
bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas."
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kulturella och estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar positivt till ungas hälsa och
utveckling till självständiga och kritiskt tänkande vuxna. Kulturens främjande plats i barns
och ungas vardag, i skolan och på fritiden är därför avgörande.
Kulturutbudet för barn är omfattande10, och Region Gotland fortsätter att satsa på Skapande
skola. Skapande skola, som genomförs med statliga medel11, ger barnen tillgång till kulturens
alla uttrycksformer och ökar deras möjligheter till eget skapande. Samtidigt stärks samverkan
mellan skolan och det professionella kulturlivet. Det är fortsatt viktigt att arbeta för att
bredda barns deltagande i kulturlivet i enlighet med barnkonventionens intentioner.
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Region Gotland prioriterar att stödja kulturformer som speglar barns och ungas kulturutövande och strävar efter att unga och unga vuxna ska ha tillgång till olika arenor för egna
kreativa uttryck. I dialogsamtalen har önskemål framförts om ett flexibelt, tillgänglighetsanpassat centrum för unga, fria grupper och ideella kulturaktörer där de, utan styrning från
vuxna pedagoger och fritidsledare, fritt kan skapa och uppleva dans, teater, musik, konst och
andra kulturyttringar. Samverkan mellan kulturinstitutioner, skolor, bibliotek, ungdomsgårdar och studieförbund kan utvecklas genom samverkansgrupper, återkommande gemensamma arrangemang och mål. Detta kan i längden skapa mer verksamhet både för kulturaktörer och för målgruppen. En synergieffekt av detta blir att mängden av framtidens kulturbärare fylls på, både i form av utövare och av konsumenter.

Länsteatern gör varje år turnéer över hela ön. Här är det barnföreställningen ”Skrotnissar” som gavs i
104 (!) föreställningar under vintern 2019/20 på teatern, på förskolor och på varuhuset Coop i Visby.
(foto: Stig Hammarstedt)
10

Enligt årliga inventeringar av kulturutbudet för barn och unga genomförs årligen cirka 1.000 program och aktiviteter för denna målgrupp i Region Gotlands regi i skolor och av kulturinstitutioner, föreningar och församlingar och andra aktörer.
11
Medel till Skapande skola utges av >statens Kulturråd och ansöks årligen av Barn- och utbildningsnämnden och anslaget kan variera
mellan åren. För år 2020 har Region Gotland beviljats 2,3 mkr. Insatserna avser barn i för- och grundskola.
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3.1.4 Landsbygdernas mötesplatser

Vi vill

stimulera till en ökad aktivitet i offentligt tillgängliga samlingslokaler i alla serviceområden.
Kultur i alla dess olika former och uttryck är viktigt för
att bygga ett starkt samhälle
och nå en balans mellan land
och stad. Ett rikt kulturliv i
bygden innebär att invånarna
upplever välmående och
gemenskap.
I den regionala utvecklingsstrategin används begreppet
’landsbygder’ istället för
’landsbygd’ för att synliggöra
bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. I strategin ”Ett
långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” beskrivs
hur det framtida offentliga
serviceutbudet ska utformas.
För närservice finns åtta serviceområden (bilden) med
de större orterna, med mer
än 750 invånare, som utgångspunkt.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Gotlands struktur på bebyggelse med utspridd befolkning gör att människor är beroende av bil såväl som kollektivtrafik för att ta del av kulturutbudet över hela ön. Det gotländska kulturutbudet är stort över hela ön tack vare de regionala
kulturinstitutionerna, biblioteken, studieförbunden, fria utövare, församlingar och lokala arrangörer som bedriver verksamhet i våra 92 socknar, på serviceorter och i Visby.
Folkhögskolan med verksamhet i Hemse och Fårösund är viktiga och kraftfulla mötesplatser
för kultur. Bygdegårdar, hembygdsföreningar, kyrkor och församlingshem, lokala museer
och andra typer av samlingslokaler fungerar i praktiken som lokala kulturhus med verksamhet i civilsamhällets regi och dit gästspel, turnéer, föreläsningar och utställningar förläggs. I
avseende på social hållbarhet är även andra arrangemang än de rent kulturella av stor betydelse; det väsentliga är att människor kommer samman.
Den begränsade låga tillgången på kollektivtrafik begränsar många gånger framförallt ungdomars tillgänglighet till den kultur som erbjuds i tätorterna. Även skolbarns möjligheter att åka
till och från kulturarrangemang begränsas delvis p.g.a. kostnaderna för att hyra en buss och
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delvis för att rådande regelverk som inte medger subventionerade resor till andra resmål än
Visby. Tekniska nämnden fattade 2019 ett inriktningsbeslut att med början 2023 utöka kollektivtrafikutbudet på Gotland.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Digitaliseringen i stort12 och inom kultursektorn har möjliggjort att tillgängligheten till kultur
har ökat exempelvis genom att man i högre grad kan ta del av föreställningar via nätet. Kulturskolan är en verksamhet som finns över hela ön. Ö-läget bidrar dock till att möjligheten
för alla att ta del av andra kommuners kulturutbud är begränsad.

Ängesslåtter. (foto: Karl Melander)

12

På Gotlands har 87,6% av hushållen tillgång till bredbandsfiber, vilket är näst högst i landet, efter Stockholms län (källa: Post- och
telestyrelsens statistik för 2019.
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3.1.5 Bildning, utbildning och demokrati

Vi vill
stärka kunskapen om kulturens roll i bildning och lärande.
 öka medborgarnas förmåga till källkritik.


Bildning och kultur hör samman, och estetik och skapande i skolan främjar allt lärande,
varför samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn är grundläggande. Kulturskolan,
folkhögskolan och gymnasieskolornas estetiska utbildningar är viktiga samarbetsparter liksom biblioteken och studieförbunden, som har en stor och viktig roll i bildningsarbetet över
hela Gotland.
3.1.5.1 Utbildning

Regionens mål för en likvärdig och tillgänglig kulturverksamhet i förskola och skola bygger
på barnkonventionen och finns i de olika skolformernas kurs- och läroplaner. I dessa uttrycks
bland annat alla barns rätt till kulturupplevelser, reflektion och eget skapande samt till fler
språk och uttryck. Även det demokratiska värdet av kulturaktiviteter, för individen och samhället, framhålls. Estetik och skapande i skolan främjar hela elevens lärande, utveckling och
kreativitet. Den nyligen införda barnkulturgarantin i grundskolan är därför ett steg i rätt riktning. Tidiga insatser som främjar små barns språkutveckling har visat sig ge goda skolresultat
senare i livet. Genom förvaltningsöverskridande samarbeten har biblioteken, barnhälsovården och förskolan utvecklat metoder för att inspirera föräldrar att läsa för sina barn.
För de elever som önskar en djupare eller bredare profilering än vad grundskolan kan erbjuda
inom de estetiska ämnenas ram, är Kulturskolan och gymnasieskolornas estetiska program
mycket viktiga komplement. Barn och unga får där en möjlighet att utifrån sina egna intressen
utveckla sina olika förmågor. I förlängningen leder det till professionellt utövande för en del,
och till meningsfulla livslånga fritidssysselsättningar för många andra.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

3.1.5.2 Folkbildning

Folkbildningen spelar en betydelsefull roll för ett gott samhälle och en förbättrad folkhälsa.
Verksamheter som tar tillvara var och ens möjligheter stärker demokratin och bidrar till att
öka delaktigheten i samhället. Folkhögskolans folkbildningsarbete är mycket omfattande liksom studieförbundens skrivarkurser, kurser i musik och konsthantverk och i kulturhistoriska
och samhällsanknutna ämnen. Gotlands folkhögskolas estetiska utbildningar utgör en
mycket viktig plats för alla de personer som på olika sätt vill utveckla sina konstnärliga och
kreativa ambitioner, särskilt som det saknas högre utbildningar inom området i regionen.
Folkhögskolan har estetiska profilkurser och yrkes- och högskoleförberedande utbildningar
inom musik, bildkonst, hantverk och slöjd, film, teater, dans, foto och skrivande. Studieförbunden, som betonar det livslånga lärandet, står för en stor och betydande del av bildningen
på Gotland och är en stor kulturarrangör. Här är också Gotlands museum, med sitt bildningsuppdrag och med en omfattande pedagogisk verksamhet, en central aktör.
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3.1.5.3 Bildning och demokrati

Bildning är en individs förmåga, kunskap och intresse för sin omvärld, odlingen av en själslig
förmåga och förhållningssätt. Utbildningens mål är en bestämd och begränsad kompetens,
medan bildning syftar till hela människan, individens inre förmåga, insikter, moraliska och
etiska uppfattning, orientering i tillvaron; kunskap som blir en del av individens personlighet.
Att vara en bildad person handlar inte om akademiska poäng. Bildning kan handla om allmänbildning men vikten av bildning handlar ytterst om att vara en civiliserad och medveten
medborgare. I dagens digitala verklighet, där all världens information finns tillgänglig genom
en knapptryckning, blir förmågan till källkritik alltmer viktigt när ”fake news” florerar och
åsikter betraktas som fakta. I skolplanen ingår numera undervisning i medie- och informationskunnighet men här kan ytterligare folkbildningsinsatser behöva göras.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Demokrati handlar inte enbart om allmänna val, partier, parlament och konstitution. Kultur
och bildning, den fria konsten och det fria ordet, fri tillgång till information och bildade
medborgare är grundläggande beståndsdelar i ett demokratiskt samhälle. Likaså förmåga och
tillåtelse att kunna skapa fritt och gestalta komplexa och kontroversiella ämnen och företeelser. I auktoritära samhällen betraktas kulturen som ett hot och den konstnärliga friheten blir
beskuren. Orsaken är naturligtvis att det fria ordet och den fria åsiktsbildningen där måste
begränsas. Att kritik mot makten inte får förekomma. Och vetskapen om att konsten har en
förmåga att upplysa, engagera, ifrågasätta och uppröra.

Prideparad i Visby i samband med Almedalsveckan 2019, med Region Gotland som medarrangör.
(foto: Karl Melander)

24 (76)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

Konsten och kulturen är därmed demokratibärare och förmedlare av värderingar och kan
vara en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen; som en arena för samtal och debatt, som ett forum för åsikter och nya tankar, idéer och perspektiv, och; som en verklighet
där människor ges möjlighet till delaktighet, till att formulera drömmar, uttrycka känslor och
skapa identiteter. Genom konsten kan vi närma oss livets svåra frågor och gestalta och bearbeta dem.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Här är våra bibliotek och våra studieförbund viktiga aktörer genom att tillhandahålla en fri
och kostnadsfri mötesplats respektive genom sitt folkbildningsarbete och de sociala möten
som sker i studiecirkeln. Gotland har också visat sig ha stora kvaliteter och öppna hjärtan i
mottagandet av flyktingar från andra kulturer. Våra konstnärsresidens och deras många
gästande internationella konstnärer tillför också kunskap och breddar både utblick och insikt.

På biblioteket träffas man, där pluggar man, där söker man information. Biblioteken har, liksom skolan och
folkbildningen, ett ansvar för att ge medborgaren insikter i medie- och informationskunnighet.
(foto: Anna Ericsson)
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3.1.6 Kulturell mångfald och integration

Vi vill
utveckla kulturverksamheter som verktyg för integration.
 stimulera en kulturell och konstnärlig mångfald.


Integrationen har blivit en alltmer central samhällsfråga, och med det har också kulturens roll
i integrationsarbetet hamnat i fokus, inte minst genom det engagemang det gotländska civilsamhället visat. Ett välkomnande samhälle och ett levande kulturliv kan bidra till ökad integration i samhället. De närmaste åren handlar det också om hur de mångkulturella resurserna
hos våra invånare kan tas tillvara i kulturlivet i större utsträckning. Gotlands befolkningsprognos visar tydligt att inflyttning är nödvändig för kompetensförsörjning och för ett ökat
befolkningsunderlag. Det är därför avgörande att personer som flyttar hit känner sig välkomna och att det finns såväl jobb och boende som meningsfulla aktiviteter att ta del av och
utöva. Här har kulturen en betydelsefull roll att spela.
Men mångfald menas här även en kulturell och konstnärlig mångfald. Utbudet för såväl en
publik som för medskapande ska ha en stor bredd och variation över alla konstområden i
olika former av gestaltningar. Från det breda folkliga till det unika och särpräglade, från det
traditionella till det nyskapande och gränsöverskridande och med en stor geografisk spridning över ön. Bra publiksiffror vill alla ha, men även de uttryck som attraherar ett fåtal människor måste få plats och ges offentligt stöd.
3.1.7 Nationella minoritetskulturer

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

öka den egna kompetensen och synliggöra nationella minoritetsspråk och minoritetskulturer samt sprida kunskap om det offentligas ansvar och minoriteternas särskilda rättigheter.

Människor ska ha rätt och möjligheter att uttrycka sig samt att skapa och sprida sina verk på
det språk de själva vill. I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter – sverigefinnar,
judar, tornedalingar, romer och samer – med fem erkända minoritetsspråk. Att skapa
möjligheter för de nationella minoriteterna att synliggöra och utveckla sin kultur och sitt
kulturarv är angeläget. Offentligt finansierade insatser ska i första hand bygga på initiativ från
de nationella minoriteternas företrädare eller utformas i samspel med dessa. Det offentliga
ansvaret innebär att synliggöra, öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället.
Ett begränsat antal gotlänningar ur dessa grupper och en låg organiseringsgrad innebär att
arbetet under kulturplanperioden främst kommer att inriktas på att hitta strukturer för dialog
och samverkan. Detta i syfte att öka minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sina
kulturer. Inom biblioteksverksamheten är nationella minoriteter en prioriterad målgrupp.
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3.2 Fokusområde 2: Kulturskapandets villkor

Fokusområdet kan kopplas till de nationella kulturpolitiska målen främst genom att det
stödjer främjandet av kvalitet och konstnärlig förnyelse. Men även genom att regeringens
konstnärspolitiska utredning 201813 påtalat vikten av att möjligheterna för professionella
kulturskapare att kunna försörja sig på sin konstnärliga yrkesverksamhet behöver förbättras.
Fokusområdet tar avstamp i de infrastrukturfrågor som behöver lösas för att skapa en stabil
grund för att konstnärlig utveckling ska kunna ske. Om kulturen ska kunna vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft och om konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling
måste kulturen ha förutsättningar som underlättar utövande på alla nivåer.
Kulturskapandets villkor handlar här om:
 kulturskaparnas ekonomiska villkor, i form av arvoden och ersättningar,
 tillgången till resurser i form av lokaler, infrastruktur, nätverk och utbildningar, och
 tillgången till arrangörer och till en publik.
Gotland har, efter Stockholm, den nästa högsta densiteten i landet av konstnärer och professionella kulturskapare.14 Ett fåtal av dessa har en anställning medan flertalet är frilansande
bildkonstnärer, musiker, författare m.fl. yrkeskategorier. Dessa har i dagsläget små möjligheter att söka och erhålla regionalt stöd. De regionala institutionerna har dock, enligt
Kulturrådets anvisningar, ett ansvar att ”ge goda möjligheter för kulturskapare och att samverka med professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman, så kallade fria aktörer.”
(se 2.2 ovan). Den obalans som finns mellan det relativt omfattande regionala kulturstödet
och det lägre prioriterade primärkommunala stödet till det s k fria kulturlivet i form av ideella
föreningar och fria professionella kulturskapare medför dock att verksamheter ställs emot
varandra. vilket söndrar snarare än stimulerar till samarbeten.
När mötesplatser och estetiska/konstnärliga utbildningar finns stimuleras samverkan och
förutsättningarna för att individer och organisationer mer aktivt ska kunna arbeta med att
internationalisera sina verksamheter.
3.2.1 Mötesplatser, arenor och ändamålsenliga lokaler

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

förbättra tillgången till ändamålsenliga och professionellt utformade arenor för scen- och
bildkonst i Visby samt öka det kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler.
Tillgången till attraktiva offentliga mötesplatser och ändamålsenligt anpassade lokaler för
konst och kultur behöver förbättras. Ändamålsenliga arenor och mötesplatser som kan disponeras till en rimlig kostnad är ofta grunden i den infrastruktur som är nödvändig för varje
konst- och kulturområdes möjligheter att växa och utvecklas. Vissa kulturyttringar kräver
egna, särskilt anpassade lokaler medan andra kan samverka med andra verksamheter i ett
samnyttjande av lokaler.

13
14

”Konstnär – oavsett villkor?” (SOU 2018:23)
Enligt statistik från Statens konstnärsnämnd 2019. Med ’konstnär’ avses kulturskapare inom alla konstområden.
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Värdet av attraktiva offentliga platser för mänskliga möten kan inte överskattas. Sådana
mötesplatser kan vara allt från torget, parken, strandpromenaden, ungdomsgården och
biblioteket till bygdegårdar, bio- och teatersalonger, konsertsalar, caféer, krogar och dansgolv. Kulturen bör därför ha en stark ställning i och samverka inom stadsplaneringen
(se även under avsnittet Arkitektur).
Bristen på lokaler för scenkonsten är ett känt faktum sedan många år och etableringen av en
verksamhetsanpassad arena för scenkonst i Visby har varit en återkommande fråga. Möjligheterna att i samverkan med andra aktörer etablera arenor för scen- och bildkonst i Visby
behöver undersökas, bl.a. i samband med förestående utveckling av inre hamnen och på
Östercentrum och i det nyetablerade Gotlands Kulturrum. På samma sätt som idrotten
behöver lokaler med rätt slags golv och korrekta mått, rätt utrustning och belysning, lokaler
för omklädning och plats för en betalande publik, behöver scen- och bildkonsten tillgång till
ändamålsenliga lokaler som ger publiken bra möjligheter att ta del av olika konstnärliga
uttryck och kulturaktörer en värdig arbetsmiljö. I grunden handlar det om respekt för konsten.
Med arenor menas främst lokaler för produktion, repetition och presentation av scen- och
bildkonst. I begreppet ingår både fysiska lokaler men även andra plattformar som nätverk
och digitala mötesplatser.
3.2.2 Arvodesrekommendationer och försörjningsmöjligheter

Vi vill
förbättra möjligheterna för professionella kulturskapare att kunna försörja sig på sin konstnärliga verksamhet.
För att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad med försörjningsmöjligheter för människor som arbetar i konstnärliga yrken är det av största vikt att ersättningsnivåer är rimliga
och likvärdiga ur ett nationellt perspektiv. Region Gotland verkar för att vedertagna
arvodesrekommendationer tillämpas och skrivs in i avtal med arrangörer och inköpare av
konstutställningar, konserter, teaterföreställningar, fotografiska bilder och film etc. Syftet
med sådana arvodesrekommendationer är att skapa bättre förutsättningar för professionella
kulturskapare att få skäligt betalt för utfört arbete.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Region Gotland och de arrangörer som erhåller stöd genom kultursamverkansmodellen skall,
enligt direktiv i föregående periods kulturplan, tillämpa vedertagna arvodesrekommendationer för beställda konstnärliga tjänster och produkter15. Detsamma gäller copyright och
upphovsrätt till konstnärliga verk, där upphovsrättsliga ersättningar ska utgå.
Digitaliserad spridning av bilder, filmer och musik, som utvecklats under coronapandemin,
har försvårat upphovsrätten. Inom de närmaste åren förväntas dock EU att fastställa ett s.k.
upphovsrättsdirektiv vars avsikt är att förbättra kontrollen över upphovsrätten vid digital
publicering och spridning vilket kommer att innebära förbättrade villkor för kulturskaparna.
15

För konstnärliga områden som musik, teater, dans, litteratur, bild och form, film och foto etc. gäller respektive branschorganisations
arvodesrekommendationer. Där särskilt branschrekommendation saknas tillämpas KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) rekommendationer. För utställningsarrangörer gäller MU-avtalets arvodesrekommendationer MU-avtalet är ett avtal som
gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd..
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3.2.3 Arrangörs- och producentled

Vi vill

skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap.

Kulturarrangörerna och -producenterna på Gotland fyller en viktig funktion och har olika
och kompletterande roller. Några få arrangörer har egna anställda producenter, medan flertalet arbetar ideellt och skulle behöva utökat ekonomiskt stöd och stärkt kompetens kring
arrangörs- och producentskap för att höja kvaliteten i publikarbete, ekonomi och marknadsföring. Här finns behov av utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder. Förstärkningar kan vara att skapa en närmare samverkan mellan kulturkonsulenterna och att skapa
ett producentkluster där producenter och konsulenter samarbetar och delar med sig av sina
kunskaper till varandra och till kulturarrangörerna.
Arrangörer av scenkonst på Gotland ser ett stort behov av adekvata arenor då det i dagsläget,
särskilt i Visby, är svårt att arrangera produktioner av lite större format då ekonomin sätter
hinder och/eller de tekniska kraven inte kan tillgodoses.
3.2.4 Ekonomisk hållbarhet

Vi vill
undersöka möjligheter till förändrade prioriteringar inom befintlig verksamhetsbudget, öka
den externa finansieringen av kulturverksamheter samt stimulera till ökade utbyten och
samarbeten mellan kulturskapare.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Med en ansträngd regional- och primärkommunal budget urholkas såväl de professionella
verksamheterna som de ideella. De regionala institutionerna är i behov av ökade anslag och
ansökningstrycket till Region Gotlands olika former av kulturstöd till det fria kulturlivet ökar.
Här behöver vi se över hur befintliga budgetmedel används, fråga oss om vi gör rätt saker
och om medlen används på det mest effektiva sättet för att nå kulturplanens mål. I detta
arbete krävs en öppenhet, mod för förändringar och omprioriteringar, både från tjänstepersoner och från beslutsfattare. Utbytet mellan kulturskapare inom ett konstområde och
över genregränser behöver öka både för att uppnå samverkansvinster och för att stimulera
till gränsöverskridanden produktioner.
Vi behöver också utökad kompetens att söka extern finansiering i olika former och eftersträva nationella och internationellt utbyten. Många aktörer ser en alltmer projektfinansierad
verklighet som både tidskrävande och hämmande för det konstnärliga skapandet. Även om
relativt många kulturverksamheter är skickliga i att söka och erhålla externa bidrag så medger
ingen av dessa finansieringskällor grundfinansiering för löpande ”grå” kostnader som lokalhyror, elräkningar, löner till ordinarie personal, utan kan som regel beviljas endast för relativt
snävt tidsbegränsade perioder; två till tre år är ofta en alltför kort tid för att se effekterna av
utvecklingsprojekt och försöksverksamheter av olika slag. Utgivaren av stödet vill dessutom
ofta styra stödet till vissa ändamål vilket innebär en begränsning av den konstnärliga friheten.
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3.3 Fokusområde 3: Kulturen som näring
3.3.1 Kulturella och kreativa näringar växer

Vi vill
främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna och stödja nätverk och
mötesplatser som möjliggör möten mellan aktörer inom kulturella och kreativa näringar
och mellan dessa och övrigt näringsliv.
De kulturella och kreativa näringarna (KKN) definieras av Tillväxtverket16. I definitionen
ingår branscherna press, mode och reklam. I detta avsnitt avses dock de konstnärliga näringsdelarna av KKN-begreppet som kulturplanen omfattar, nämligen branschgrupperna
audiovisuellt, bild & form, arkitektur, litteratur och litterärt konstnärligt skapande, scenkonst
och kulturarv.
I den regionala utvecklingsstrategin anges att ”Gotland ska vara en innovativ kunskapsregion
med utvecklingskraft och hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt skapas på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Företagarandan är stark och näringslivet blomstrar. Här finns goda
möjligheter att testa och förverkliga nya idéer. Samverkan kring forskning och innovation
stärker Gotlands attraktionskraft, utvecklar välfärdstjänsterna och bidrar till nya och kunskapsintensiva företag på ön.”

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Gotland är ett av tre län med störst andelsmässig tillväxt inom KKN de senaste åren17. På ön
finns, enligt den inventering som gjordes under föregående kulturplaneperiod, cirka 1 050
aktiva företag inom de kreativa näringarna och de är verksamma över hela ön. Med den starka
kulturella infrastrukturen, ett fortsatt offentligt kulturstöd, den stora mängden av professionella kulturskapare och Gotlands väl utbyggda bredbandsnät bedöms dessa näringar få stor
betydelse framgent för regional utveckling och för tillgängliggörande av konst och kultur på
hela Gotland. Att underlätta företagande och stimulera innovation bidrar till att skapa den
tillväxt på ön som är nödvändig. Det möjliggör för professionella kulturskapare att ha sin
försörjning på ön. I förlängningen kan detta även stimulera till ökade möjligheter att stärka
varumärket Gotland, vilket attraherar såväl besök som inflyttning. Att arbetstillfällen blir fler
och att skattekraftsutvecklingen är positiv gynnar i förlängningen den samhällsstödda kulturen och främjar därigenom kvalitet och konstnärlig förnyelse. Då kulturella och kreativa
näringar ofta är arbetskraftsintensiva och i högre grad än andra företag interagerar med globala marknader främjas även arbetsmarknad och internationell samverkan.
Många har varnat för en alltför stark instrumentalisering18 av kulturen. Man menar att dess
egenvärden riskeras och att den konst som inte är kortsiktigt företagsekonomiskt lönsam
mister sitt berättigande. Att lyfta kulturdriven tillväxt och kreativa näringar i kulturplanen är
inget ifrågasättande av kulturens egenvärde utan har endast i syfte att stimulera till kreativt
företagande för de aktörer som aktivt och medvetet själva önskar bedriva sin verksamhet i
företagsform.

16

Enligt Tillväxtverkets rapport 0258 ”Kreametern – metodrapport”: omfattar KKN-begreppet branschgrupperna arkitektur, audiovisuellt,
bild & form, kulturarv, litteratur och litterärt och konstnärligt skapande och scenkonst samt press, mode, reklam
17
Enligt statistik från Tillväxtverket 2018
18
D.v.s. att kultur ”används” för att nå andra syften och effekter på andra samhällsområden.
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En viktig kugge i det innovativa maskineriet är inkubatorer19 som möjliggör fokus på företagande och affärsutveckling, nätverksskapande och kunskapsuppbyggande för de kulturskapare som önskar vara entreprenörer. På Gotland finns ett nära samarbete mellan inkubatorverksamheterna Kulturarvsinkubatorn inom RAÄ, Science park Gotland och Uppsala
universitetet. En annan viktig kugge är förekomsten av kluster och nätverk som stärker de
kulturella och kreativa näringarna och möjliggör möten mellan aktörer. Ett sådant kluster har
under 2020 etablerats i Gotlands Kulturrum i Visby; en verksamhet som vill kombinera att
vara en gemensam arbetsplats för kulturföretagare, en kulturell mötesplats och en arena för
levande kulturproduktion.
Inom både grundskola och gymnasium finns en aktiv verksamhet för Ung Företagsamhet,
vilket ger ungdomar en kreativ stimulans och en insikt i entreprenörskap. Genom den ideella
utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet finns även ett alumni-nätverk för ungdomar
och unga vuxna som tidigare har drivit ett UF-företag.
De kulturburna näringarna bör inte ses som en separat sektor. Fokus bör istället riktas mot
att utveckla en förståelse för hur dessa näringar och andra ekonomiska och sociala sektorer
är ömsesidigt beroende av varandra och hur dessa kan berika varandra. Att tillhandahålla
arenor för inspiration och utbyte inom och mellan branscher är viktigt i syfte att utveckla
och stärka företagande inom de kreativa näringarna.
3.3.2 Kultur som besöksanledning

Vi vill
stärka de icke-kommersiella besöksanledningarnas ekonomiska situation.
 stärka samverkan mellan de kulturella besöksanledningarna och besöksnäringen i stort.’


Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Kulturen i dess olika skepnader – världsarvet Hansestaden Visby, Gotlands museum och de
många övriga museerna, Ingmar Bergman, de 92 medeltida kyrkorna, Medeltidsveckan, den
samtida konsten, filmen, musiken, konsthantverket och populärkulturen – har tillsammans
med öns säregna kulturlandskap en väsentlig del av varumärket Gotland och är betydande
besöksanledningar. Många av dessa har dock en icke-kommersiell grund och drivs delvis med
regionalt stöd och utan vinstsyfte.
Turism betraktas inte per definition (se 3.3.1 ovan) som en kreativ näringsgren men besöksnäringen och kreativa näringar på Gotland är i ett ömsesidigt beroende, då Gotlands attraktionskraft till stor del bygger på kulturutbudet och kulturarvet. Samtidigt utgör besökarna
potentiella kunder för de många KKN-företagen. Det finns en stor potential i att stimulera
innovation och att utveckla samverkan och samarbeten som kan leda till nytänkande, ökad
produktutveckling, paketering och ökad ömsesidig förståelse.
Besöksnäringen är en stor och viktig näring på Gotland. Årligen redovisas cirka en miljon
gästnätter och 12% av öns årsanställda har sin utkomst direkt eller indirekt från turister,
konferensgäster och andra besökare till ön. Den kryssningskaj som invigdes 2018 har stor
19

Inkubatorverksamhet innebär en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.
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betydelse, särskilt för Visby. Här finns en stor utmaning i att bibehålla den levande staden
och att vårda kulturarvet samtidigt som vi ser en kraftig ökning av besökare.
I den besöksnäringsstrategi som antogs 2019 är natur- och kulturupplevelser ett av tre definierade temaområden. Här konstateras att det på Gotland ”finns en mängd olika aktiviteter
inom kulturområdet som besökare är intresserade av och där det finns en utvecklingspotential. Bland dessa tillgångar till kultur omnämns bl.a. världsarvet Hansestaden Visby, bildkonsten, musiken, festivaler och kyrkorna. En utmaning är, enligt denna strategi, ”att kvalitetshöja, kommersialisera och att skapa tydligare intäktsgeneratorer inom dessa kulturområden”.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Många av de helt eller delvis ideellt drivna kulturella besöksmålen drivs utan kommersiellt
syfte och har begränsade möjligheter att generera kostnadstäckande egna intäkter. Dessa
faktiska kulturella besöksanledningar20 kan tillgodoräkna sig en mycket blygsam del av
besöksnäringens inkomster:
92% av turismens inkomster går till resande, boende, restaurangbesök och varukonsumtion
medan mindre än 6% går till området kultur och rekreation.21 Tillväxtverket konstaterar att
”konsumtionen av kultur och rekreation är den minsta sektorn” i inkomstfördelningen och
att ”konsumtion av kultur och natur i förädlad form och andra upplevelser som bidrar till
den attraktionskraft som lockar besökare till och inom Sverige och därmed också driver konsumtion inom övriga områden.” Denna sektor behöver således, för att kunna fortsätta att
utgöra motor för turism och för att bibehållas och kvalitetshöjas, ges möjligheter till en förstärkt ekonomi genom att skapa nya möjligheter att ta del av besöksnäringens ekonomi.

En av de yngre deltagarna vid Medeltidsveckan, Gotlands största arrangemang med 40.000 besökare varje
år i vecka 32.
(foto. Joakim Rehn)

20
21

Exempelvis Romateatern, Bunge museum och Bläse kalkbruksmuseum, Körsbärsgården, Bergmancenter, Medeltidsveckan m.fl.
Enligt Tillväxtverkets rapport 0282 ”Fakta om svensk turism 2018”
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4. Verksamhetsområden
Kulturplanens syfte är att omfatta hela Gotlands kulturliv. Under verksamhetsområden redovisas
därför all kulturverksamhet, professionell såväl som ideell och regional, inom kultursamverkansmodellen såväl som lokalt utanför modellen. De övergripande mål som anges under de tre fokusområdena i kapitel 3 är tillämpliga på alla verksamhetsområden och dessa mål upprepas inte
i detta kapitel.
4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet
4.1.1 Kulturarvet
4.1.1.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Kulturarv är materiella och immateriella uttryck för mänsklig verksamhet; det som människor
genom tiderna har skapat i form av materiella uttryck – byggnader, fornlämningar, föremål,
miljöer, traditioner och berättelser. Kulturarvet är inte statiskt utan förändras och omformuleras
under olika tidsperioder, det har inte några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid deltar vi
i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv. Kulturarvet är inte bara en del av
det förflutna, utan också någonting som kan användas för att förstå, påverka och samspela med
samtiden.
Det gotländska kulturarvet är rikt och unikt med världsarvet Hansestaden Visby22, öns medeltida
kyrkor, rikedom på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form av traditioner,
språk och sägner. Det biologiska kulturarvet med fiskelägen, jordbruksmark och ängen utgör
också ett viktigt inslag tillsammans med det militär- och industrihistoriska arvet och andra mera
sentida kulturarv. Det har samtidigt en stark positiv inverkan på bilden av Gotland och är en
resurs för öns möjlighet att skapa livskvalitet och utvecklas hållbart. På Gotland finns det många
aktörer som arbetar med det gotländska kulturarvet. Förutom Gotlands museum och Länsstyrelsen som har kulturarvet som sin profession finns hembygdsrörelsen och andra ideella föreningar med kulturhistorisk inriktning. Här ska även nämnas öns lantbrukare, som har en avgörande betydelse för att upprätthålla det gotländska kulturlandskapet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Regional institution och huvudaktör i kultursamverkansmodellen inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet är Gotlands museum. Gotlands museum driver flera museer och besöksgårdar och
har en mycket hög attraktionskraft som det mest besökta länsmuseet i landet och ett av de största
besöksmålen på Gotland med närmare 350 000 besökare årligen. Gotlands museum är också
huvudman för en kulturarvskonsulent. Gotlands museums ägare, Föreningen Gotlands fornvänner, äger bolaget Bungemuseet tillsammans med en lokal kulturhistorisk förening. Bolaget
har i uppdrag att driva och utveckla verksamheten på detta friluftsmuseum, vilket främst består
av äldre kulturhistoriska byggnader och föremål.

Museets övergripande mål är att öka kunskapen om, förståelsen för och brukandet av
Gotlands kulturarv och kulturmiljöer. Detta sker bland annat genom att vårda och tillgängliggöra unika samlingar, producera utställningar, skapa publik verksamhet, initiera och delta
i forskningsprojekt samt att ingå i olika styrelser och arbetsgrupper i syfte att utveckla kulturarvsområdet på Gotland.
22

För Världsarvet Hansestaden Visby finns en 2020 antagen Världsarvsstratagi. De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt stort universellt värde (outstanding universal value) som ska garanteras skydd och vård för all framtid. Hansestaden Visby är ett
unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad handelsstad med betydelse för Hansans bildande och med en välbevarad
och särskilt komplett stadsbild och sammansättning av högkvalitativa historiska byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar uttryck för
en betydande mänsklig bosättning som fortfarande utgör en levande stad. Även naturen, i form av vallgravarna och innerstadens trädgårdar är en viktig del av kulturmiljön.
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I Gotlands museums Fornsal finns flera unika bildstenar (foto: Gotlands museum)
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Gotlands museum fungerar som inspiration för och stöd till övriga museer och aktörer inom
kulturarvssektorn och är en stark aktör inom kulturturism med tydlig koppling till besöksnäringen. Inom det immateriella kulturarvet bör särskilt omnämnas gutamålet. Gutamålet är en
kultur-yttring som i dagsläget fortfarande används inom litteratur, teater och sång. Det är
viktigt att detta kulturarv förs vidare och att förankra gutamålet främst hos barn och ungdomar.
Kulturarvskonsulenten har i uppdrag att främja det gotländska kulturarvet, bland annat
genom ett nära samarbete med öns många hembygdsföreningar. Konsulenten är en länk till
museets kompetenser, men kan också erbjuda rådgivning, undersöka behov av och initiera
seminarieverksamhet, utbildningar och projekt.
4.1.1.2 Utvecklingsområden – kulturarv
A. Regional utveckling och social hållbarhet

Vi vill
att det gotländska kulturarvet brukas för bildning, reflektion, hälsa och kreativitet.

Kulturarvet ska inte endast bevaras och vårdas utan också tillgängliggöras och utvecklas
genom medborgarnas delaktighet. I museilagen slås fast att ett museum utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Det innebär en delvis ny arena med fokus på samtids- och
demokratifrågor som behöver fortsätta utvecklas både i utställningsform och med programaktiviteter. Det gäller också ett behov av tvärsektoriell samverkan med bland andra skolan
och hälso- och sjukvården för att bidra till bildning samt förebygga och bidra till minskad
ohälsa.
B. Breddat deltagande

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

att Gotlands museum eftersträvar att kvalitetssäkra verksamheten gentemot befintliga
besökare liksom att nå och attrahera nya målgrupper.

Kulturarvsområdet står inför betydande utmaningar men också stora möjligheter under den
kommande kulturplanerperioden. Det finns ett stort behov av att möta satsningar kopplade
till en nyligen antagen besöksnäringsstrategi och att med högkvalitativ publik verksamhet
möta de tusentals besökarna från en starkt expanderande kryssningsturism. Investeringar i
nya utställningar om medeltiden har gjorts de senaste åren men utställningen om Gotlands
förhistoria, särskilt vikingatiden, är odaterad och behöver förnyas. En ökad efterfrågan från
besökare och kryssningsgäster kräver att kompetensförsörjningen tillgodoses avseende
pedagoger och guider.
Även skolans behov av verksamhet och utbildningsinsatser för elever ställer krav på att
säkerställa en fortsatt utveckling av den publika verksamheten. Idag är den programverksamhet som Gotlands museum erbjuder skolorna på Gotland gratis.
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C. Samverkan och tillgängliggörande

Vi vill
att det gotländska kulturarvet ska vara tillgängligt för såväl regionens medborgare som för
nationella och internationella besökare.

Gotlands museums samlingar är unika och ett av museets viktigaste uppdrag är att tillgängliggöra samlingarna för forskare och en bred allmänhet liksom för prioriterade målgrupper
som barn och unga. Det kräver dels ett fortsatt fokus på digitalisering av samlingarna, dels
förutsättningar att kunna möta lagstadgade krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet i både
museets samlingar och utställningar. En viktig del av kulturarvskonsulentens strategiska arbete är att samordna och stödja öns dryga sjuttiotal hembygdsföreningar, ett sextiotal mindre
museer och andra ideella verksamheter inom kulturarvsområdet.

4.1.2 Kulturmiljö
4.1.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Kulturmiljön avser de miljöer som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter
och aktiviteter. En kulturmiljö kan avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller
lämning, en plats men också ett större landskapsavsnitt. Kulturmiljön omfattar inte bara
landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som upplevelsevärden och
platsanknutna ortnamn eller sägner. Från och med 2014 finns nationella mål för kulturmiljöarbetet.23

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Kulturmiljön är en del av det kulturarv som vi har att vårda, utveckla och förvalta för kommande generationer. Den statliga kulturpolitiken lyfter fram vikten av att främja ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Genom bevarandeledd utveckling där ett nära
samarbete mellan olika kompetenser och sakkunskaper säkerställs kan kulturmiljöer utvecklas och samtidigt behålla viktiga värden.
De gotländska kulturmiljöerna är unika, välbevarade och tillgängliga. De karaktäriseras av
fornlämningar såsom rösen och skeppssättningar liksom av kyrkomiljöer med 92 medeltida
kyrkor och stenhus, gårdar från 1700- och 1800-talen, industrimiljöer, fiskelägen och hävdade ängen samt Visby – både världsarvet i innerstaden och staden utanför murarna. De
medeltida kyrkorna speglar genom placering, utformning och inredning det moderna Sveriges framväxt under närmare tusen år. Successivt har de blivit centra för ett väl fungerande
administrativt system av socknar. Sedan 1666 har sockenkyrkorna betraktats som ett omistligt kulturarv som genom lag givits ett starkt lagskydd. Därav kommer också att deras bebyggelsevärden och deras arkitektoniska- och historiska värden står utan jämförelse.

23

Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet
på regional och kommunal nivå.

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
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Regionen ansvarar för planering, bygglov- och tillståndsprövning av mark- och vattenområden på Gotland. Åtgärder som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
bedöms med stöd av en regionantikvarie som bl.a. ansvarar för Gotlands kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogram för Gotland fungerar som kunskapsbank vid prövningar gentemot plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Vid förändringar av markanvändning eller ändring av det byggda kulturarvet finns tillämplig
lagstiftning som ger ett visst skydd av de materiella kulturvärdena. Att skydda de immateriella
värdena är däremot en utmaning, då ett stort förändringstryck råder över hela Gotland. Det
handlar både om urbaniseringsprocesser, som påverkar kulturlandskapet genom exempelvis
ett minskat bete, men igenväxning av bland annat om att bibehålla de karaktäristiska öppna
landskapen som följd. Det finns också tendenser som pekar mot en växande gentrifiering av
både stad och land där ett ökat deltidsboende riskerar att både påverka serviceutbud och
priset på fastigheter. försvårar för gotlänningar att förvärva en bostad.
Regionen äger och förvaltar i dagsläget cirka 500 bebyggda fastigheter varav 8 är klassade
som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Därtill kommer ett antal naturmarker, skogar,
parker samt Visby ringmur med tillhörande vallgravar. Under senare tid har ett antal fastigheter i Visby innerstad sålts till privata aktörer och i dagsläget äger region Gotland endast ett
10-tal bebyggda fastigheter där. Möjligheterna att påverka innehållet i byggnadsbeståndet för
att bibehålla en levande innerstad med näringsverksamheter och året runt-bebodda bostäder
sammanhänger delvis med ägandet. Det offentliga ägandet i Visby innerstad har minskat. En
kartläggning genomförd 2019 visar att Region Gotland här endast är ägare till ett tiotal fastigheter där.
Gotlands historia kännetecknas av mångsidiga internationella kontakter alltsedan urminnes
tider. Med rötterna i det medeltida handelssamarbetet i Östersjön och en tidig roll i Hansaförbundet, upptogs världsarvet Hansestaden Visby på FN:s världsarvslista 1995. Världsarvsstatus innebär en hög internationell status men även ett stort ansvar för världsarvets bevarande, kommunikation och hantering i linje med UNESCO:s riktlinjer. En ny strategi och
handlingsplan för världsarvet är antagen 2020 vari en viktig utgångspunkt är att utveckling
ska utgå från världsarvsvärdet och att staden behålls levande, mångfunktionell och attraktiv
för såväl boende, besökare som näringsliv. Världsarvsstaden ska bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och har genom sitt unika värde särskilda förutsättningar för
innovation, kreativitet och attraktionskraft för hela Gotlands tillväxt.
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I detta sammanhang vill Region Gotland ta särskilt ansvar för ett fortsatt offentligt ägande
av de fastigheter som Regionen äger och förvaltar, inklusive ringmuren, vallgravarna och ett
antal andra fastigheter.
Gotlands museum bedriver kulturmiljöarbete med anställda arkeologer och byggnadsantikvarier och inom ramen för kultursamverkansmodellen med fokus på kunskapsuppbyggnad
och lärande. Det sker bl.a. i utställningar, forsknings- och kunskapsuppbyggnadsprojekt samt
i utgivning av böcker. Ett flerårigt forskningsprojekt kring digitalisering och tillgängliggörande av alla gotländska bildstenar pågår liksom en karaktärisering av alla gotländska
kyrkor och kyrkogårdsmiljöer i samverkan med Visby stift. Utbildning och forskning inom
kulturmiljöområdet finns också vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Samverkan inom
kulturmiljöområdet sker bland annat i Världsarvsrådet och mellan Länsstyrelsen, Gotlands
museum, Region Gotland, Visby stift och Samfälligheten Gotlands kyrkor.
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4.1.2.2 Utvecklingsområden
A. Regional utveckling och social hållbarhet

Vi vill
att kulturmiljöaspekter skall integreras i det regionala utvecklingsarbetet och skapa
inkludering och delaktighet av medborgarna.

Kulturmiljöerna utgör en viktig del av Gotlands särprägel och ger en stark identitet och stor
attraktionskraft som är en väsentlig del i Gotlands varumärke. Kulturmiljöer kan på olika sätt
bidra till ökad livskvalitet och hållbar utveckling. Det är därför avgörande att kulturmiljöerna
integreras i ett tidigt skede i samhällsplaneringsprocesserna. Det bör ske genom en ökad
inkludering och delaktighet från medborgarna i syfte att ge möjlighet att påverka livsmiljön
och därmed sin livskvalitet. Utmaningarna är dels att med knappa resurser prioritera i den
stora tillgången av objekt, dels att värdera och värna varje plats unika karaktärsdrag vid
utveckling och förändring och dels att implementera den år 2020 antagna Världsarvsstrategin. samt att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder.
B. Kunskapsunderlag och strategier

Vi vill
ta fram uppdaterade kunskapsunderlag och strategier inom kulturmiljöområdet för att skapa
förutsättningar för framtida bedömningar och prioriteringar-

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Kunskapsunderlagen för kulturmiljöområdet behöver uppdateras. Såväl regionens som länsstyrelsens kulturmiljöstrategier har varit tidsbegränsade. Länsstyrelsens strategi gällde t.o.m.
2018 och Region Gotlands t.o.m. 2019. Dessa strategier behöver uppdateras, såväl inom det
arkeologiska som inom det byggnadsantikvariska fältet. Sådana underlag är betydelsefulla för
att kunna göra prioriteringar för kunskapsuppbyggnads- och utvecklingsprojekt liksom för
prioriteringar inom kulturmiljövårdens uppdragsområden. När det gäller regionens roll i
plan- och bygglovsfrågor kan en fördjupad analys av det rådande bebyggelsetryckets påverkan på öns kulturmiljöer och -objekt underlätta för beslut där avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen behöver göras.
I kulturmiljöprogram för Gotland finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt redovisade. I den strategiska delen av kulturmiljöprogrammet (2015-2019) beskrivs kulturmiljöer
som en tillväxtfaktor med tre mål:
 kulturmiljöer ses som en resurs för regionen,
 ökad kunskap om kulturmiljöer och kulturvärden genom delaktighet, samt
 kulturmiljöerna brukas utan att förbrukas
Programmet är en kunskapsbank som genom ett kontinuerligt samarbete med öns hembygdsföreningar under åren har fyllts på med ny kunskap. Kulturmiljöprogrammet ska arbetas in i en ny översiktsplan.
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4.1.3 Arkivverksamhet

Arkivcentrum förfogar över ett rikt material av fotografier. Här ett foto från Södra Slottsgränd i Visby taget
1895. Här har man levandegjort en svunnen stadsmiljö genom kolorering av ett svart-vitt originalfotografi
som tillför en ny dimension av förståelsen av kulturarvet.
(foto N. J. A. Lagergren 1895, kolorering J Backman-Jääskeläinen 2020. Något beskuren.)

4.1.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Arkiven är en omistlig del av kulturarvet och en grund för ett demokratiskt samhälle. Arkiven
säkerställer samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet och är en vital och öppen arena för kultur, forskning och kunskapsutveckling.
På Gotland verkar idag två arkivinstitutioner:
 Landsarkivet i Visby grundades 1905 och är sedan 2010 en enhet inom Riksarkivet.
Institutionen bevarar arkiv från statliga civila myndigheter och enskilda arkiv, från 1402
fram till idag.
 Regionarkivet Gotland grundades 1978 som Gotlands centrala kommunarkiv. Regionarkivet bevarar arkiv från kommunala och landstingskommunala verksamheter, från
kommunbildningen 1863 fram till idag.
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Landsarkivet och Regionarkivet samverkar i gemensamma lokaler i Arkivcentrum Gotland.
Här bevaras 18 000 hyllmeter arkiv från ön i form av papper, fotografi, rörlig bild och digital
information från samhällets samtliga sektorer, det vill säga statlig, kommunal, landstingskommunal och enskild sektor. Det innebär att besökarna kan ta del av källmaterial på en och
samma plats, vilket är unikt i landet.
Landsarkivet har sedan grundandet även uppdraget att fungera som enskilt arkiv för Gotlands län och har idag stora samlingar från öns föreningsliv, företag, personer och gårdar,
sammantaget drygt 3 600 hyllmeter. Under 2019 överlämnades 120 arkiv från den enskilda
sektorn. Det som särskilt utmärker samlingarna är det omfattande beståndet av fotografiskt
material som idag är en av landets största. I samlingarna finns omkring 10 miljoner bilder allt
från daguerreotypier24 och glasplåtar till digitala bildfiler och filmer.
4.1.3.2 Utmaningar

Vi vill
fortsätta att utveckla Arkivcentrum som ett informations- och kunskapscentrum för ett
vidgat användande där besökarna ges möjlighet att uppleva och kritiskt värdera historiska
och moderna källor för att i en kreativ kunskapsprocess forska och skapa sin bild av historien och samhället.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Ett vidgat användande är prioriterat och både Region- och Landsarkivet arbetar aktivt med
att göra arkiven tillgängliga och delar av samlingarna finns fritt tillgängliga på nätet. Arkiven
har en omfattande publik verksamhet, bland annat en programverksamhet med föredrag,
kurser och visningar riktade mot olika målgrupper. Båda arkivinstitutionerna har ett väl
etablerat samarbete med andra kulturinstitutioner, med föreningsliv samt med utbildningsväsendet och är en viktig resurs för bildning och i det livslånga lärandet. Genom Arkivcentrum finns goda förutsättningar för att på nära håll ta del av och arbeta med källmaterial.

24

Tidig fotoprocess från 1800-talets mitt uppfunnen av fransmannen LJM Daguerre.
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4.2 Scenkonst – musik, teater och dans
4.2.1 Gemensamt scenkonst

Scenkonstområdet beskrivs övergripande med områdesgemensamma utvecklingsområden
och mål. Därefter följer nulägesbeskrivningar och specifika utmaningar och mål för de tre
konstformerna musik, teater och dans var för sig.
4.2.1.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Scenkonstområdet

Gotland är en region med ett rikt och levande utbud av scenkonst med, i riksjämförelser med
andra länsinstitutioner, höga besökarantal25. Området omfattar teater, dans och musik och
bedrivs både i regional regi inom kultursamverkansmodellen och utanför av ett stort antal
fria aktörer. De regionala institutionerna är Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken) och
Länsteatern på Gotland, som vid sidan av teater även har ett länsdansuppdrag.
4.2.1.2. Områdesgemensamma utmaningar - scenkonst

Utmaningar och mål beskrivna under detta avsnitt avser samtliga tre områden musik, teater
och dans. Specifika utmaningar och mål utöver de här beskrivna återfinns under 4.2.2. Musik,
4.2.3 Teater och 4.2.4 Dans.
A. Breddat deltagande

Vi vill
bredda det publika deltagandet och utöka medverkan av fria professionella aktörer i de
regionala institutionernas verksamheter.

De regionala scenkonstinstitutionerna upplever en utmaning i att nå nya målgrupper. Trots
ett stort utbud och geografisk täckning når den offentligt finansierade scenkonsten inte alla.
I princip kan sägas att institutionen når barn och äldre på ett tillfredsställande sätt, medan
målgrupper som medborgare befolkning med annan kulturell bakgrund och människor i områden med sociala utmaningar samt unga vuxna är svårare att nå nås i mera begränsad omfattning
B. Barn och unga

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

utöka och bredda kulturutbudet för barn, ungdomar och unga vuxna.

Barn och unga utgör fortsatt en prioriterad målgrupp, där den kulturgaranti som infördes
2020 blir ett verktyg för att nå alla barn genom skolor och förskolor. Gotlands många konstnärliga talanger är beroende av bra utbildningsvägar, från nybörjare till hög nivå. Attraktiva
utbildningar kan vara en motor till nyskapande och samtidigt motivera unga gotlänningar att
stanna kvar på ön.
25

Enligt Kulturrådets statistik för regionala kulturinstitutioner i Kulturdatabasen
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Skådespelaren Emanuelle Davin i en scen ur teatergruppen Unga Romas ungdomsföreställning ”Att bossa
en bitch” – en nutida uppgörelse med Shakespeares ”Så tuktas en argbigga”.
(foto: Roland Hejdström)

42 (76)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

C. Lokaler och scener

Vi vill
identifiera och erbjuda befintliga lokaler som kan användas för musik-, teater- och dansverksamhet.

På öns mindre tätorter och i landsbygderna finns gott om möjliga scener – om än inte verksamhetsanpassade – medan det råder en välkänt stor brist på verksamhetsanpassade och
kostnadsrimliga scener för publikmöten och lokaler för repetition och egen praktik i Visby.
Det under 2020 nyöppnade Gotlands kulturrum i Visby innerstad kan bli ett välkommet
tillskott, såväl för mindre kulturarrangemang som för ökade möjligheter för kulturaktörer att
komma i kontakt med varandra. Se även avsnitt 3.2.1.
D. Samverkan och arrangörskap

Vi vill
stärka kontaktytorna och förbättra samordning och kompetensutnyttjande kulturarrangörer
emellan.

Samverkan och kontaktytor mellan ideella arrangörer, fria professionella och andra aktörer
på scenkonstområdet är viktiga för infrastrukturen i hela regionen, men behöver förbättras.
Det behövs en bättre samordning i utbudsplaneringen för att undvika kalenderkrockar och
ett bättre användande av befintlig kompetens avseende arrangörs- och producentskap. Inom
de regionala institutionerna finns en avsevärd kompetens inom områden, som i högre grad
och vid behov skulle kunna fungera rådgivande för övriga aktörer. Värdefull kompetens återfinns också i riksteaterföreningarna, kulturföreningen Roxy och andra större arrangörsföreningar, i Kulturskolan och i studieförbunden. Här finns också ett behov av utökade resurser för att kunna bibehålla kontinuitet i de olika verksamheterna. Med begränsade möjligheter för lokala fria professionella kulturskapare att försörja sig på sitt konstnärskap är det
av stor vikt att de större arrangörerna av scenkonst har god kännedom om och samverkar
med dessa.
E. Scenkonst för utveckling och social hållbarhet

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

att de regionala scenkonstinstitutionerna medverkar i arbetet med nya satsningar för en
jämlik och jämställd hälsa.

Det lokala kulturlivet har en stor betydelse för den regionala utvecklingen men synligheten
och de ekonomiska förutsättningarna kan förbättras. Musik, teater och dans är konstformer
med ett specifikt egenvärde av stor betydelse för människor. Redan befintliga verksamheter
liksom riktade aktiviteter kan berika såväl vårdtagare som yrkesarbetande inom bl.a. vården
och inom näringslivet. Konserter, föreställningar och eget deltagande kan ge vårdtagare
möjlighet att uppleva och att uttrycka sig och i samspel med andra uppleva samhörighet.
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4.2.2 Musik
4.2.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Musik

Det gotländska musiklivet är rikt och utbudet är omfattande, både att ta del av som publik
och för eget utövande. Konsertutbudet präglas av Gotlands två säsonger, sommarperioden
och resterande tid, ungefär september till maj där utbudet på många sätt är olika.
Under perioden september till maj domineras utbudet av Gotlandsmusikens över 300
konserter och utbudet förstärks ytterligare av kyrkorna, studieförbunden, folkhögskolan,
kommersiella aktörer och ideella arrangörer som kulturföreningen Roxy m.fl. kulturföreningar som regelbundet arrangerar konserter med ett relativt brett utbud inom flera
genrer över hela ön, både i form av gästspel och med gotländska musiker. Körlivet på ön är
stort och många av öns över 50 körer har flera konserter varje termin. Tonsättarskolan och
Tonsättarcentrum är en injektion av ny samtida musik, likaså flera årligen återkommande
arrangemang och kulturskolan inspirerar barn och unga att ta sina första steg in i musiken.
Sommartid ser musiklivet annorlunda ut och nya aktörer dyker upp. Medan mycket av den
lokalt arrangerade konsertverksamheten ligger nere nås Gotland under sommaren av bokningsbolagens större turnéer. Kyrkornas konsertverksamhet är under sommarperioden omfattande och konsertutbudet har en större spridning över hela ön och på andra platser än
under andra månader.
Många restauranger på ön fylls av lokal musik och erbjuder öns frilansmusiker regelbundna
speltillfällen året om.
Områdets aktörer kan beskrivas som ett ekosystem inom fyra kategorier:
 professionella utövare som Gotlandsmusiken, en rad frilansmusiker, flera privata musikstudior och ett internationellt tonsättarresidens,
 ideell verksamhet med öns körer och musikgrupper,
 musikarrangörer i form av arrangörsföreningar, studieförbund, restauranger och privata
produktionsbolag,
 barn-unga-utbildning med bl.a. Kulturskolan, folkhögskolan och en högskoleförberedande tonsättarutbildning.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Gotland är ett viktigt besöksmål samtidigt som inflyttning av kompetens är av vital betydelse
för framtiden. Samtidskulturen och i detta fall en aktiv professionell musikscen utgör en inte
oväsentlig del av såväl besöksanledning som inflyttningsbeslut.
Den regionala musikinstitutionen Gotlandsmusiken bedriver musikverksamhet som, enligt
stiftelsens stadgar, ”skall vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution”. Konsertverksamheten utförs av tre mindre ensembler i form av en
jazzgrupp, en blåsarkvintett och en brass-sextett. De kombineras återkommande med
frilansmusiker vid offentliga konserter till att utgöra Gotlandsmusikens Orkester och Gotland Big Band. Gotlandsmusiken når ut över hela ön och basverksamheten utgörs av kostnadsfria aktiviteter i skolor, i vården och för daglediga på öns bibliotek samt av det årligen
presenterade konsertprogrammet.
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Basisten Josef Karnebäck på Visby Jazzklubb (foto: Roland Hejdström)
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4.2.2.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Musik

Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
A. Talangutveckling

Vi vill
utveckla och tillvarata öns musiktalanger.
 nå nya och yngre målgrupper.


Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Hur kan Gotland bättre ta hand om sina många musiktalanger? Talangerna är beroende av
bra utbildningsvägar, från nybörjare till högre nivå, där kulturskola, gymnasiets estetiska program, folkhögskola, kulturföreningar och den för Sverige unika Gotlands Tonsättarskola
bidrar. Musik behöver lyssnare - hur kan vi säkerställa att musiken har en publik även i framtiden? Gotlandsmusiken har funnits med i initierandet av ett nätverk för ung musik och arbetar idag mot ungdoms-målgrupperna genom ungmusiktävlingen Imagine, genom medverkan i andra orkestrar och i socialt utsatta områden.

Sångglädje från två av deltagarna vid 2020 års uttagning till ungdomsmusiktävlingen Imagine, Mira
Fehling och Maximilian
Ferdinand.
(foto: Anna Ericsson)
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4.2.3 Teater
4.2.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Teater

Teaterverksamheten på ön är omfattande. Här finner vi ett antal fria teatergrupper på både
professionell och amatörnivå, ett antal frilansande professionella skådespelare, flera arrangörsföreningar och flera revysällskap. De professionellt verksamma behöver turnera utanför
Gotland för att klara sin försörjning. Arrangörsledet har en stor betydelse för hur teatern på
Gotland når ut till landsbygderna och här är riksteaterföreningar, bygdegårdar m.fl. arrangörsföreningar en viktig resurs.
Länsteatern på Gotland är den organisation inom kultursamverkansmodellen som har ansvar
för professionell teater. Länsteatern producerar professionell teater för barn, unga och vuxna.
För att ge invånarna en större bredd i repertoaren kompletteras de egenproducerade föreställningarna med nationella gästspel på Länsteaterns scen i Visby. Totalt ges cirka 180 föreställningar per år, varav drygt hälften riktar sig till gruppen barn och unga. Under våren har
Länsteatern en större egenproducerad produktion, ofta med sin återkommande stilriktning;
musikteater, och under hösten presenteras gästspel på hemmascenen medan teatern turnerar
i landsbygderna, i bygdegårdar och i andra lokaler såsom kyrkor och köpcentra. Inriktningen
är bred teater på en professionell nivå med förankring hos hela länets befolkning.
Länsteatern är huvudman för en scenkonstkonsulent med främjandeområdena teater, dans
och musik. Scenkonstkonsulenten är en resurs för hela regionen och dess teaterverksamhet.
Scenkonstkonsulenten identifierar och driver frågor kring hur man kan utveckla teaterns roll
i regionen och har ett främjande uppdrag.
4.2.3.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Teater

Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
Breddat deltagande

Vi vill
bredda deltagandet och stimulera till konstnärlig förnyelse och kvalitativ utveckling inom
teaterområdet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

All regional kulturverksamhet ska ha en god geografisk spridning i länet och god tillgänglighet. Gemensamt för teaterområdet är behovet av att nå en bredare publik. Gotland erbjuder
i dagsläget ett relativt stort och varierat utbud av teater. Viktiga faktorer för att bredda deltagandet är att se över dels bredden av representation och mångfald på scenen, dels den fysiska
och mentala tillgängligheten till olika arrangemang.
Ett brett teaterutbud med hög kvalitet där barn och unga både får ta del av teater och själva
vara aktivt skapande är grundläggande och en förutsättning för att bibehålla en återväxt inom
teaterområdet. En utmaning i hela det gotländska kulturlivet är att vi ser ett glapp i utbudet
för unga vuxna, både på scenen, i salongen och när det gäller utbildningsvägar och arbetstillfällen. Konstnärligt begåvade unga vuxna lämnar ofta Gotland för att söka sig till scener
och utbildningsvägar på andra orter. Här finns en stor risk för ett kompetenstapp och för en
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minskad dynamik i det lokala kulturlivet. Här är Länsteaterns scen betydelsefull. Flera unga
gotländska scenaktörer har gjort sin debut här och även kommit tillbaka senare i sin karriär.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Utbudet av teaterföreställningar i olika former behöver breddas och för att nå en ny publik
behöver vi även se över hur vi kan arbeta för att de teaterföreställningar som visas når ut till
fler. Jämlikhet ska beaktas i beslut och likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet
ska säkerställas.

Manusförfattaren Eva Sjöstrand och regissören Kickan Holmberg medverkade även som skådespelare i
föreställningen ”Samma ull” på Länsteatern 2019
(foto: Roland Hejdström)
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4.2.4 Dans
4.2.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Dans

Dansområdet är ett konstområde med svag infrastruktur i avsaknad av en egen institution
och med få utbildningar och få professionellt verksamma dansare. Kursverksamhet för dans
finns inom kulturskola, privat dansskola samt inom studieförbunden. En bärande del för att
erbjuda den gotländska publiken professionell dans är även de ideella arrangörsleden.
Kulturenheten och kulturskolan i Region Gotland har även en viktig del i att stärka dansområdet, med satsningar som Skapande skola och bokningar och inköp av skolföreställningar
inom området dans. Civilsamhället är också en förutsättning för ett levande dansliv. Både
föreningsliv, nätverk och eldsjälar är viktiga bärare av dansen i länet. Amatörkultur och det
ideella arrangörskapet bidrar med ökade möjligheter till dansupplevelser och eget skapande.
Till området kan också räknas det närbesläktade området (ny)cirkus och andra gränsöverskridande sceniska rörelse-uttryck.
Länsteatern har sedan 2013 ett länsdansuppdrag som omfattar professionella dansgästspel
samt egenproducerade dansföreställningar. Uppdraget stödjer även olika regionala satsningar
inom dans med ekonomiska, tekniska och praktiska resurser.
För dansfrämjande verksamhet finns i nuläget en danskonsulent samt en scenkonstkonsulent. En viktig del i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen av amatörverksamhet,
dans i skolan, dans inom föreningslivet och det professionella danslivet med institutioner,
ensembler och fria utövande koreografer och dansare.
4.2.4.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – dans

Se även utvecklingsområden och mål under avsnittet 4.2.2 Scenkonst.
A. Barn och unga

Vi vill
att barn och unga ska ha goda möjligheter att uppleva dans och att dansa själva.

Barn och unga behöver möta dans på olika sätt redan i skolan. Även om det idag erbjuds ett
relativt stort utbud av kultur till skolorna är endast en liten del av det dans. Danskonsulenten
i samarbete med regionen har på senare år anordnat sommarjobb för unga dansare; en viktig
satsning för att skapa sammanhang och jobb för unga dansintresserade.
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B. Samverkan

Vi vill
stärka infrastrukturen för dansområdet.

För ett fruktbart utvecklingsarbete inom dansområdet behövs prioritering, en stärkt infrastruktur och samarbeten. Därför är det av största vikt att hitta fler samarbetsformer för att
stärka dansens roll på Gotland och det är angeläget att vi fortsätter att skapa tillfällen för
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publiken att möta dans. Därför behövs arrangörsutveckling för dansarrangörer, anpassade
lokaler samt stärkta strukturer för en tydlig informationssamordning.
Det är fortsatt viktigt att Länsteatern samverkar med fria dansaktörer för att stötta den lokala
dansen och att hitta synergieffekter mellan de verksamheter som finns idag och nya vägar till
att samnyttja befintliga resurser. Vi behöver undersöka möjligheter att tillföra nya resurser
samt fortsätta att vidareutveckla det nationella dansresidenset för att öka den konstnärliga
närvaron och stimulera till ökat utbyte nationellt.

Sommaren 2020 anordnade kulturkonsulenterna inom dans- och musikområdet sommarjobb för ungdomar
(foto: Anna Ericsson)

50 (76)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

4.3 Bildkonst
4.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Bildkonstområdet är en resurs för Gotland, både för boende och för besökare. Ön hyser ett
stort antal aktörer på bildkonstområdet: här verkar många enskilda bildkonstnärer och konsthantverkare, här finns Gotlands konstmuseum och en privat driven konsthall, ett internationellt konstnärsresidens samt privata och konstnärsdrivna muséer, gallerier och ateljéföreningar.
Under vinterhalvåret är konstscenen koncentrerad framför allt till Visby, men under sommarmånaderna växer utbudet för konstpubliken och antalet utställningar mångdubblas med
en bra spridning över ön. På Gotland verkar ett stort antal aktiva bildkonstnärer, men endast
ett fåtal har sin huvudsakliga utkomst från sitt konstnärskap. Dessutom finns ett mycket stort
antal konsthantverkare och designföretag i olika yrken i gränslandet mellan konst-konsthantverk-form-design (se avsnitt 4.4 Slöjd, form och design)
Byggnaden Gotlands konstmuseum håller från hösten 2019 stängt tills vidare p.g.a. brister i
inomhusklimatet. Utställningsverksamhet sker istället i Fornsalens lokaler och i andra lokaler
på ön. Samtidigt som situationen för Gotlands konstscen är bekymmersam finns även positiva signaler. Flera pop-upp händelser, tillfälliga utställningsarenor, har den senaste tiden stimulerat konstscenen. Ett mer mobilt arbetssätt utvecklas och flera samverkansprojekt mellan
institutioner och det fria konstlivet pågår.
Gotland var den första kommunen i Sverige att 1957 anta den så kallade 1 %-regeln för
offentlig gestaltning. Tack vare detta beslut når den offentliga konsten dagligen stora delar
av Gotlands befolkning, framför allt i offentliga lokaler och på allmänna platser.
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I Region Gotlands konstsamling finns cirka 5 500 verk, stationära eller flyttbara, som kräver
förvaltningsöverskridande samverkan. Gotlands museum har genom uppdrag från Region
Gotland ansvar för att tillgängliggöra, vårda, samordna och hantera konstsamlingen. Verken
är tillgängliga på centrala platser i vår vardag, t.ex. i skolor, i vårdmiljöer och på arbetsplatser
för att ge karaktär, mervärden och upplevelser. Konsten i det offentliga rummet är identitetsskapande och speglar vår kultur och vår historia, som ett framtidens kulturarv. Två intressanta projekt är en satsning på Konsten i världsarvet och projektet Stadsutveckling
Visborg. Det senare beskrivs under kapitel 4. Arkitektur.
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En stilfull men måhända romantiserad bild av konstnären i arbete (foto: Mimmi Gibson)
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4.3.2 Utvecklingsområden

Vi vill









att Gotlands konstmuseum ska stärka sin roll som en vital mötesplats och konstnärligt
nav med högkvalitativa utställningar i ändamålsenliga lokaler och med utökad programoch pedagogisk verksamhet.
att den gotländska konstscenen ska vara vital med ett ökat antal aktörer och besökare
och stimulera till eget skapande
att bildkonsten ska samverka med andra samhällsaktörer för att bidra till samhällsutvecklingen och eftersträva ett breddat deltagande.
att nya utbildningar inom konstområdet etableras och att tillgången till fortbildningar
förbättras för en ökad kunskapsnivå bland aktiva konstnärer, offentlig förvaltning och
politik.
etablera nya samarbeten kring den konstnärliga gestaltningen i offentliga miljöer och
säkerställa det långsiktiga underhållet av offentliga verk.
utarbeta riktlinjer kring förvaltningen av regionens offentliga konst.

Konstscenen på Gotland är i ett skede av förändring. Många enskilda aktörer har ekonomiska
utmaningar att bemästra när det begränsade offentliga stödet inte är tillräckligt för att
genomföra önskad verksamhet. Ett ateljéstöd efterfrågas liksom höjda verksamhetsanslag
och bättre anpassade arenor för visning av samtidskonst. Bildkonsten når relativt begränsade
grupper och en utveckling behövs för att bredda deltagandet. Vidare finns stora vinster av
att tidigt i byggnadsprocesser och i samhällsplanering och stadsutveckling involvera konstnärliga kompetenser.
Gotlands museum utreder i nära samråd med Region Gotland olika alternativ för att åstadkomma ändamålsenliga lokaler för utställning av bildkonst. Under tiden frågan utreds bedrivs
verksamheten i andra lokaler inom museet samt mobilt på andra platser och i samarbete med
andra aktörer.
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Den pedagogiska verksamheten vid konstmuseet behöver förstärkas för att bättre nå ut till
barn och unga och för att presentera ett bredare utbud av offentliga program för konstpubliken. Eftergymnasiala konstnärliga utbildningar saknas på Gotland. Det finns också
behov av en översyn av förvaltningen av den offentliga konsten och ytterligare resurser för
att säkerställa underhållet av offentliga verk.
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4.4 Slöjd, form och design
4.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Området omfattar verksamheter inom slöjd, traditionellt hantverk, konsthantverk och design.
Gränserna mellan bildkonst, konsthantverk, form och design är inte självklara varför vissa verksamheter även omfattas av avsnittet 4.3 Bildkonst.
Slöjd och traditionella hantverkskunskaper är en viktig del av vårt immateriella kulturarv där
insatsen inte bara bör ses i förhållande till antalet utövare utan snarare som program för att bevara
och skapa förståelse för olika hantverkskunskaper; även de som inte är kommersiellt efterfrågade
och riskerar att glömmas bort. Slöjd är ett levande kulturarv och en folkrörelse som speglar sin
samtid och den mångfald som finns på Gotland.
Gotland har en attraktionskraft för såväl en formintresserad allmänhet som professionella aktörer. Slöjd, konsthantverk och design är viktigt som både kulturarv och näring. Många företag
jobbar med keramik, glas, betong, trä, ull och skinn. Många har slöjd som bisyssla och ännu fler
slöjdar av hjärtats lust. Det är ett stimulerande fritidsintresse som kan bidra bidrar till social hållbarhet och ökad folkhälsa. Professionella utövare i gränslandet mellan slöjd, konsthantverk och
småskalig design bidrar till tillväxt inom både produktion och besöksnäring och med hela världen
som marknad.
Föreningen Svensk Form arbetar regionalt för att engagera gotländska företag i att lyfta designfrågorna men också genom att arrangera aktiviteter för form- och designintresserade. Gotland är
bas för flera företag med starka varumärken som arbetar med småskalig design. Några har egen
tillverkning, men de flesta arbetar mot underleverantörer i form av småskalig produktion av varor
och tjänster, ibland med hela världen som marknad. Här finns relativt många mindre hantverksföretag som arbetar på varierande teknisk nivå, ofta relaterade till byggsektorn.
Länets hemslöjdsförening är den största föreningen för slöjdare och intresserad allmänhet.
Därtill finns ett flertal föreningar som berör området slöjd och även föreningar med intresse för
historiska hantverk. Dessutom finns ett stort antal vävstugor, stickcaféer och andra handarbetsgrupper, ofta organiserade via studieförbunden.
Gotlands museum är sedan 2015 huvudman för området och för två slöjd- och formkonsulenter.
I konsulenternas främjandeuppdrag ingår att arbeta med slöjd som kulturform, med näringsutveckling av samtida konsthantverk och småskalig design samt att dokumentera och tillgängliggöra det immateriella kulturarvet. Målgrupper är såväl barn som vuxna och såväl amatörer som
professionella utövare. Konsulenterna samverkar med föreningar och studieförbund på Gotland
samt ingår i nationella, interregionala och internationella nätverk och samarbeten.
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4.4.2 Utvecklingsområden
A. Kompetensutveckling

Vi vill
 utveckla och förädla kompetenser inom slöjd-, form- och designområdet.
 bidra till kunskapsfördjupning inom traditionell hantverkskunskap med koppling till

gotländska material och historia.
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En stor utmaning är att stärka kompetensutvecklingen bland annat inom marknadsföring
samt att främja möjligheter att producera, visa och sälja slöjd, form och designprodukter.
För detta behövs fysiska platser runtom på ön och en tydligare arena i form av ett designcentrum och Makerspace där aktörer inom slöjd, form och design kan utbyta erfarenheter
och kompetenser, ha verkstäder, arbetslokaler och utställningsverksamhet. En sådan plats
kan också fungera som en plattform för andra aktiviteter som workshops, föreläsningar och
nätverksbyggande i syfte att synliggöra slöjd, konsthantverk och design och göra dessa tillgängliga för allmänheten.
En annan utmaning är att vidmakthålla och fördjupa kunskaper inom slöjd och traditionella
hantverk med koppling till gotländska material, hållbarhet och historia. Den kursverksamhet
som bedrivs av olika studieförbund och föreningar är viktig i detta sammanhang, liksom den
textila hantverksutbildning som finns på Gotlands folkhögskola. Viss fortbildning inom områdena trä och keramik bedrivs av Hantverksrådet. Utbildningar inom slöjd och konsthantverk är grundläggande för att skapa en god dynamik inom området.
En infrastruktur för Gotland som designregion behöver utvecklas i form av nya utbildningar.
Ett designprogram med entreprenörskap som möjlig inriktning skulle kunna utgöra en bas
för olika utvecklingsfrågor och möta utmaningen att koppla samman det befintliga näringslivet med designområdet. Att skapa strukturer som förbättrar symbiosen mellan gotländskt
industrihantverk, innovatörer, designers och entreprenörer, är ett utvecklingsområde.
B. Breddat deltagande

Vi vill
bredda deltagandet genom att öka intresset för slöjd, form och design.
Medelåldern bland utövarna är relativt hög och det är en utmaning att öka intresset för
området hos barn och unga, samt att främja ung företagsamhet och föryngring i branscherna.
Inom det pedagogiska arbetet finns behov av ett närmare samarbete mellan konsulenter och
grundskola samt med ungdomar och unga vuxna på deras fritid.
C. Samverkan

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

inspirera till en ökad samverkan mellan aktörer.

Aktörer inom områdena slöjd, form och design och även bildkonst behöver mötas för att
komma till sin rätt och utvecklas. Det gör området komplext men också fullt av möjligheter.
Slöjd är ett kunskapsområde och ett kulturarv som också angår konsthantverket och produktion inom småskalig design. Gotländsk slöjd, form och design har stor betydelse för varumärket Gotland och är viktiga besöksanledningar. I avsikt att ta tillvara det stora intresset
för gotländsk form och design från besökare finns ett stort behov av en närmare samverkan
inom området och mellan företrädare för form- och designområdet och besöksnäringen.
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D. Strategiskt arbete

Områdena slöjd, form och design behöver mötas för att komma till sin rätt och utvecklas
Det gör området komplext men också fullt av möjligheter. På så sätt blir slöjd ett kunskapsämne/område som också angår konsthantverket och produktion inom småskalig design.

Vi vill
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stärka området genom att utforma långsiktiga strategier.

Keramiker i vardande… Bild från verksamhet inom Skapande skola.

(foto: Region Gotland)
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4.5 Arkitektur och gestaltad livsmiljö
4.5.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Arkitekturen på Gotland är utmärkande på flera olika sätt. Bebyggelsen i världsarvet
Hansestaden Visby är ett samlat unikt kulturarv av äldre byggnadsepokers sten- och träarkitektur, från medeltid till tidigt 1900-tal, och även arkitektur från 1900-talet och 2000-talet.
Över hela ön finns de många medeltida sockenkyrkorna. Kulturmiljöer som fiskelägen och
gårdsmiljöer, likväl som det karakteristiska gotländska landskapet, inspirerar idag både arkitekter och kulturhantverkare till en regionalt särpräglad tolkning av en samtida arkitektur.
Modern arkitektur och design är en allt viktigare regional identitetsskapande faktor.
Framtagna regionala eller kommunala strategier inom arkitektur finns primärt inom
samhällsbyggnadsområdet. Gestaltnings- och bebyggelsestrategier utvecklas i kommunala
planeringsdokument som översiktsplaner, detaljplaner och i byggnadsordningen för Visby
innerstad. Någon samlad arkitekturpolitisk strategi är ännu inte framtagen, men ett uppdrag
är givet av regionfullmäktige att ta fram en arkitekturstrategi för Gotland. Detta uppdrag
syftar till att verka för att stärka arkitekturområdet.
När en region aktivt arbetar för en attraktivare bebyggd miljö kan detta ge positiva konsekvenser för regionens attraktivitet som bostadsort, besöksmål och etableringsort. Gotland är
en region med goda förutsättningar att utifrån de fantastiska kulturmiljöer och högklassiga
samtida arkitekturprojekt som redan finns här bygga vidare på arkitektur som en central faktor för regionens utveckling. En kommunal arkitekturstrategi kan ange riktlinjer för hur
Region Gotland kan stärka arkitekturområdet och involvera arkitekter och formgivare på nya
sätt i utvecklingen av våra fysiska miljöer. Främjande av innovativa arkitekturprojekt kan
exempelvis ge input till nya bostadsformer och fysiska mötesplatser. Ökad samverkan inom
arkitektur- och designområdet och med bild- och konstområdet skulle sannolikt leda till
synergieffekter och berika båda områdena.
Det finns många yrkesverksamma på Gotland inom arkitektur- och designområdet. Flertalet
är företagare inom kulturella och kreativa näringar eller inom byggsektorn. Region Gotland
har arkitekttjänster kopplat till samhällsplaneringsområdet, exempelvis stadsarkitekt och
stadsträdgårdsmästare, bygglov- och planarkitekter. Byggnadsantikvarisk kompetens kompletterar arkitekterna med kunskap om kulturmiljöer.
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Konst i stadsutvecklingsprojekt

Under 2020 inleddes ett samarbete där ett antal konstnärer redan i planeringsskedet involverades i arbetet med utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg. Uppdraget handlar om att
tillföra nya dimensioner i planeringen genom att konstnärer kommer att medverka och
inspirera i stadsutvecklingsarbetet. Målsättningen är att utvalda teman ska kunna ges nya
dimensioner genom samarbetet med konstnärerna, Baltic Art Center och med Statens
Konstråd. Att involvera konstnärer väldigt tidigt i planeringsfasen av ett nytt bostadsområde
är att bryta ny mark och förhoppningen är att konstnärerna kan ge nya perspektiv i utvecklingen av stadsdelen till en levande och hållbar ny stadsdel.
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Gestaltad livsmiljö

2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-, form- och designområdet. Propositionen
"Politik för gestaltad livsmiljö" tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön
och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Propositionen trycker på att den gestaltade
livsmiljön berör många politikområden och därför är samverkan och samarbete centralt.
Samverkan behövs för att olika perspektiv ska kunna belysas och är, enligt regeringen, enda
sättet att skapa helhetssyn.
Riksdagen antog samtidigt följande mål för arkitektur-, form- och design:
”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka
utvecklingen av den gemensamma miljön.”
4.5.2 Utvecklingsområden

Vi vill
stärka arkitekturområdet och att uppnå en utökad regional samverkan inom stadsbyggnadsoch arkitekturområdena.
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Ett tydligt fokus på kulturens behov och förutsättningar i kommande samhällsplanering kan
skapa nya möjligheter för kulturmötesplatser i stadsutvecklingsområden och utvecklingsplaner. En utökad samverkan inom stadsbyggnads- och arkitekturområdet är ett utvecklingsområde och framtagande av ett övergripande strategiskt dokument skulle säkra inriktningen
i det långsiktiga arbetet. Behov finns av utbildningsinsatser, exempelvis riktade utbildningsinsatser till tjänstepersoner och politiker, företrädare för näringsliv och kulturliv i form av
seminarier och utställningar med syfte att sprida kunskapen om arkitektur i samhället. Samverkan inom arkitektur med skola, utbildning och forskning är också ett viktigt utvecklingsområde. Den offentliga arkitekturkompetensen på Region Gotland bör i högre grad verka
även inom det regionala utvecklingsområdet, och i olika samverkansuppdrag med medborgare, kultur och näringsliv. Resursfrågan är en utmaning att hantera då stadsarkitektkompetensen idag är starkt uppknuten till samhällsbyggnadsfrågorna i den primärkommunala
verksamheten.

”Havstorget” Inre hamnen,
Visby, gestaltningskoncept.
(bild: URBIO landskapsarkitekter)
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4.6 Bibliotek och läsfrämjande
4.6.1 Bibliotek och läsfrämjande

Regional biblioteksverksamhet inom kultursamverkansmodellen handhas av Gotlands länsbibliotek, som från och med 2015 också ansvarar för områdena läsfrämjande och litteratur.
Gotland är en region och en kommun, därför arbetar inte länsbiblioteket med folkbibliotekssamverkan mellan kommuner utan direkt mot kommunens egna folkbibliotek. Målen och
aktiviteterna för perioden är gemensamma för läns- och folkbiblioteken.
Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är de primärkommunala
folkbiblioteken en del i infrastrukturen för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har
en unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och bidrar till människors lärande,
personliga utveckling och delaktighet i samhället. Verksamheten tar sin utgångspunkt i
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest samt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och
regleras av bibliotekslagen. Enligt lagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell
verksamhet i övrigt26.
4.6.2 Nuläge och områdesbeskrivning

Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, nio
distriktsbibliotek spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är ett integrerat folkoch universitetsbibliotek knutet till Uppsala universitet Campus Gotland. Två distriktsbibliotek är integrerade folk- och skolbibliotek. Uppsala universitetsbibliotek driver även
lasarettets medicinska fackbibliotek på uppdrag av regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning
med personal från huvudbiblioteket.
Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som främjar folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet27 genom omvärldsbevakning, insatser för kompetenshöjning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, projekt och insatser för kvalitets- och verksamhetsutveckling, nätverkande och samarbeten internt och externt. Länsbiblioteket driver ansvarar även för regionens taltidning för personer med läsnedsättningar.
4.6.3 Utvecklingsområden
A. Bibliotek för alla – breddat deltagande
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Vi vill
att biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla.

Folkbiblioteken ska vara geografisk, fysiskt och socialt tillgängliga för alla och anpassade till
kommuninvånarnas behov. Särskilt prioriterade grupper i bibliotekslagen är barn och unga,
26
27

Bibliotekslag SFS (2013:801)
ibid §11
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personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. För att öka förtroendet och användandet hos flera grupper och stimulera till
delaktighet krävs att biblioteken utvecklar sin verksamhet och sina metoder genom att ställa
frågor i lokalsamhället, undersöka olika målgruppers vanor och behov, bjuda in till medskapande samt arbeta uppsökande och nätverkande. Ett strategiskt kommunikationsarbete krävs
för att nå ut till målgrupper med olika behov. Processer för att genomföra detta har inletts
genom projektet ”Stärkta bibliotek” och nya kompetenser, metoder och verksamheter ska
implementeras och utvecklas vidare i bibliotekens ordinarie verksamheter.
Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta
måste säkras. Biblioteksrummen är viktiga och sociala mötesplatser och möjligheter ska finnas för allmänheten att arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.
B. Läsfrämjande

Vi vill
arbeta aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja gotlänningarnas läslust
och läsutveckling.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för att kunna delta i och påverka samhället vi lever i. Barns och ungdomars dagliga läsning av böcker och tidningar minskar och
har för ungdomar mer än halverats under en sexårsperiod.28 Det finns också stora skillnader
i likvärdigheten mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse, främst skillnader
relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund.29

Högläsning på Almedalsbiblioteket en varm sommardag i augusti 2020.

28
29

(foto: Anna Ericsson)

Ungar och medier, Statens medieråd 2019
Prop 2013/14:03 Läsa för livet, Kulturdepartementet
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Enligt de nationella läsfrämjandemålen ska alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga
och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Läsförmågan behöver förbättras, fler än idag
behöver regelbundet kunna ta del av fack- och skönlitteratur och kunskapen om läsningens
betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhället behöver öka.30
Folkbiblioteken har ett viktigt uppdrag att främja läsning och tillgång till litteratur. Det
läsfrämjande arbetet kan riktas mot hela befolkningen men särskilt gentemot barn och unga,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska. Tidiga
familjestödjande språk- och läsfrämjandeinsatser är ett evidensbaserat sätt att arbeta förebyggande och utjämnande.31 Projektet ”Bokstart” har prövat metoder för detta under 2018-2020
och dessa ska implementeras i ordinarie verksamheter under planperioden. Samarbetet
mellan folk- och skolbiblioteken kan stärkas och samverkan kring kompetensutveckling kan
utvecklas. Läsning av skönlitteratur har också visat sig ha hälsofrämjande effekter och metoder kring detta finns utvecklade i en bibliotekskontext.32
C. Digital kompetens och delaktighet

Vi vill
öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
genom att utveckla den egna personalens digitala kompetens.

Digital kompetens tillhör numera de grundläggande kompetenserna som alla måste ha för att
kunna delta i samhället på lika villkor. I Sverige ska alla kunna utveckla sin digitala kompetens
och använda digitala verktyg.33 Men vissa grupper i samhället har svårare att ta till sig digital
teknik och använda sig av digitala tjänster.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Att i dag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna nu digitaliserats. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer, för individen kan det vara svårt att skilja sant från falskt. Biblioteken
har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man
söker och värderar information och utövar källkritik. (se även 3.1.5)
Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK) och
digital delaktighet hos kommuninnevånarna i olika åldrar ingår i folkbibliotekens uppdrag.
Detta förutsätter digital kompetens, medie- och informationskunnighet samt ett pedagogiskt
förhållningssätt hos bibliotekspersonalen. Det nationella projektet ”Digitalt först – med
användaren i fokus” har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa frågor under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas även efter projekttiden.

30
31
32
33

Främja läsning: handlingsplan för läsfrämjande, Kulturrådet 2019
Dags att höja ribban: samverkan för små barns språkutveckling, Kerstin Rydsjö, Region Halland, 2015
Cecilia Pettersson. ”Women's experience of reading fiction while on sick leave”. Ingår i: LIR.journal; 2016:6
Skr 2017/18:47 Digitaliseringsstrategi för ett hållbart digitaliserat Sverige
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4.7 Litteratur

Litteratur är en egen konstform, den är språk- och kulturbärande, stimulerar empatiska
förmågor och bildar förutsättningar för demokrati och yttrandefrihet. Genom litteraturen
kan varje människa få del av andras berättelser men också få tillgång till sin egen. Alla
gotlänningar ska ha möjlighet att ta del av litteratur av god kvalitet men också möjlighet att
själva skapa litteratur. Detta gäller särskilt barn och unga. Det behövs en mångfald av röster
i litteraturen som i högre grad speglar befolkningen. För att stärka litteraturen som konstform
behöver de litterära aktörerna samverkansmöjligheter, bättre villkor samt större möjligheter
att nå ut till allmänheten. Region Gotland kan stärka konstformen genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och infrastrukturer inom området.
4.7.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Det litterära fältet har många aktörer på Gotland; professionella utövare, amatörer, förmedlare och mottagare. Bland de professionella utövarna finns författare, manusförfattare,
dramatiker, skribenter, journalister, översättare, illustratörer, serietecknare m.fl. Bibliotek,
studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och antikvariat förmedlar litteratur och främjar
läsandet. Förlag, föreningar, hembygdsförbundet och Gotlands museum m.fl. ger ut litteratur. Teateruppsättningar med litterär grund skapas. Folkhögskolan har en skrivarlinje. Den
professionella litteraturens utveckling gynnas av tillgången till Östersjöns författar- och översättarcentrum, ett internationellt centrum för författare och översättare. Det finns sålunda
gott om aktörer men det saknas organisatoriska förutsättningar, strukturerade samarbetsformer och en regional strategi för konstområdet.
Länsbiblioteket ansvarar för litteraturområdet i samverkan med andra. Länsbiblioteket fördelar tryckningsstöd till litteratur vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. Sedan flera
år anordnas också en lokal bokmässa tillsammans med författare, bokförlag, bokhandlare
och litterära sällskap m.fl. Punktinsatser har gjorts men i avsaknad av resurser har ingen löpande strategisk verksamhet kunnat bedrivas. En förutsättning för många av aktiviteterna i
planen är att området får ekonomisk förstärkning eller att det görs interna omprioriteringar.
Under 2020 genomfördes en kartläggning av litterärt verksamma på Gotland och deras behov. Genom kartläggningen uttrycker de litterära aktörerna behov av samverkansmöjligheter,
bättre villkor samt ökade möjligheter att nå ut till allmänheten. Rapporten utmynnande i ett
antal förslag varav flera tas upp som strategier och aktiviteter i denna plan.
4.7.2 Utvecklingsområden
A. Organisatoriska förutsättningar

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Vi vill
stärka litteraturen som konstform genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja
aktörer, processer och infrastrukturer inom konstområdet.

För att kunna stärka litteraturen som konstform och genomföra kulturplanens aktiviteter för
området behövs organisatoriska förutsättningar, framförallt genom en personalresurs på
länsbiblioteket. I kartläggningen framkommer att ett nätverk för litterärt verksamma som
sammankallas av regionen vore värdefullt och nödvändigt för utvecklingen inom området.
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B. Synliggörande

Vi vill
att den gotländska litteraturen och dess aktörer blir mera synliga för gotlänningarna.

Ett led i arbetet med att stärka konstformen är att synliggöra litteraturen och dess aktörer för
läsarna, allmänheten och uppdragsgivarna. Återkommande evenemang om litteratur, författarskap och texter behövs för att öka synligheten och dialogen med läsarna i olika litterära
arenor som biblioteken, bokhandeln, antikvariat, teatrar och Författar- och översättarcentret.
Med samverkan och samordning kan mer regelbundna litterära arrangemang utvecklas och
scener skapas och olika litterära genrer och aktörer ta plats. Med ett vidgat textbegrepp kan
definitionen av litteratur utvidgas och gränser mellan olika konstformer suddas ut. Litterära
evenemang kan även rymma t.ex. sång- och raptexter, spoken word och muntligt berättande.
C. Goda villkor för litterärt verksamma

Vi vill
att litterärt verksamma har goda arbetsvillkor.

En förutsättning för att litteraturen som konstform ska utvecklas är att de litterärt verksamma
har goda villkor. I kartläggningen ger flera författare uttryck för att de sällan arvoderas efter
Författarförbundets rekommendationer. Insatser kan göras för att sprida kunskap till uppdragsgivare om ords värde och avtalsenliga ersättningar. Regionen kan också sammanställa
information om bidrag, stipendier och projektmedel möjliga att söka för litterärt verksamma
samt ge råd vid ansökningsförfarandet.
D. Talangutveckling samt barn och ungas litterära skapande

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

främja talangutveckling och inspirera barn och unga till eget litterärt skapande.

Det ska finnas möjligheter för den som vill uttrycka sig i skrift att utveckla sitt skapande.
Insatser behöver göras för att öka mångfalden av röster i litteraturen så att den i högre grad
speglar befolkningen. Skrivande ska här ses i vid bemärkelse och kan också inkludera sångoch raptexter, manusskrivande för film, spel och teater m.m. Upplägg och marknadsföring
av dessa insatser gentemot barn och unga måste målgrupps- och behovsanpassas för stor
spridning i deltagandet.
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Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för att kunna delta i och påverka samhället vi lever i.
(foto: Almedalsbiblioteket)
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4.8 Film och rörlig bild
4.8.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Gotland är en aktiv och attraktiv filmregion inom såväl filmkulturell verksamhet som
professionell filmproduktion. Filmområdet är rikt både till omfång och innehåll och här finns
många aktörer: det regionala resurscentret Film på Gotland, den regionala filmfonden Gotlands Filmfond och flera privata aktörer. Skolbioverksamhet har funnits på Gotland sedan
1992. På utbildningsområdet finns två filmutbildningar på Gotlands Folkhögskola och ett
filmpedagogiskt arbete som bedrivs främst av Kulturskolan, Film på Gotland och Bergmancenter på Fårö. Det finns tolv biografer varav sex är aktiva året runt, sex filmstudioföreningar, Bergmancenter på Fårö och konstnärsresidenset Bergman-gårdarna på Fårö. För
den regionala filmverksamheten inom kultursamverkansmodellen ansvarar Film på Gotland.
I början av 2018 antog regionfullmäktige en filmstrategi för Gotland som gäller till och med
2023. Syftet med strategin är att definiera en gemensam väg för filmaktörerna på Gotland34.
Strategin har flera mål, bland annat att stärka samverkan mellan filmaktörer, civilsamhälle
och näringsliv, utveckla internationella samarbeten i Östersjöregionen, stärka Gotland som
inspelningsplats och bidra till utveckling av Gotlands folkhögskola. Filmen ska även vara en
självklar del av den identitet som formar människorna som lever, bor och verkar på Gotland.
Filmstrategin ska ses som ett komplement till kulturplanen.

4.8.2 Utvecklingsområden/utmaningar
A. Visning och spridning av film

Vi vill
främja spridningen av gotländsk film och stärka nätverket för visningsfrågor. Vi vill också
att öns biografer och visningsarrangörer ska ges möjlighet till teknisk upprustning och ha
god tillgång till utbildade maskinister.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Gotland har en unik struktur av året runt- och sommarbiografer som erbjuder ett brett utbud
av filmupplevelser över hela ön. Dock har den film som produceras på Gotland svårt att nå
sin publik. Många biografer har en multifunktionell användning och alla är viktiga för en
levande landsbygd.
Samtidigt står visningsarrangörerna på Gotland inför ett generationsskifte och behöver nya
krafter som tar över. Ungdomar går på bio oftare än de exempelvis besöker teatrar eller
konserthus, men engagerar sig inte i de befintliga biografstrukturerna. Den fysiska tillgängligheten är, på vissa biografer, begränsad och flera av biograferna står inför utbyte av den
första generationens digitala projektorer. Det råder även brist på utbildade maskinister, framförallt till livesändningar på biograferna.

34

Aktörerna är Aktörerna är Film på Gotland, Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar, Kulturskolan, Gotlands filmfond, Bergmancenter
samt gymnasieskolornas mediaprogram.
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B. Filmens betydelse för tillväxt och attraktionskraft

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.¨

Filmen stärker bilden av Gotland som kreativ plats. Den lockar unga till praktik- och utbildningstillfällen och skapar skattekraft genom arbetstillfällen genom professionell filmproduktion. Men den är också en konstart som skapar värde i mötet med sin publik, ett värde som
kan generera intresse över hela världen. På Bergmancenter kan besökaren ta del av Ingmar
Bergmans liv, filmarv35 och konstnärliga gärningar ur ett bredare perspektiv.
Filmarvet såväl som ny film som spelas in på Gotland har stor potential att stärka regionens
attraktionskraft. Insatser krävs dock för ett ökat synliggörande och tillgängliggörande av de
platser och mötesplatser där filmen och filmarvet går att uppleva.
.
C. Pedagogiskt arbete

Vi vill
öka barn och ungas delaktighet i utformandet av filmkulturell verksamhet.
 stärka filmens roll som verktyg för lärande i skolan.
 stärka MIK-kompetensen bland pedagoger.


Rörlig bild är ett språk som introduceras allt tidigare i barn och ungas liv. Samtidigt håller
den forskning som granskar effekterna av mediekonsumtionen inte samma takt som den
tekniska utvecklingen. Barns och ungas ökade konsumtion av film och rörlig bild innebär ett
ökat behov att få verktyg för att kunna reflektera, förstå och kritiskt granska flödet av bilder.
Att få fler barn och unga att gå från passiva film- och mediakonsumenter till medvetna
betraktare och kreatörer av rörlig bild är ett viktigt arbete. Det ställer krav på ökad kompetens
och samverkan kring MIK-frågor. För att erbjuda barn och unga kvalitetsfilm över hela ön
behöver skolbioverksamheten vidareutvecklas.
D. Talangutveckling och professionell produktion

Vi vill
göra fortsatta investeringar i långfilmer och dramaserier på Gotland.
 erbjuda talanger och professionella goda möjligheter till nätverkande och möjligheter
att ta del av långsiktiga utvecklingsinsatser.
 att filmproduktion på Gotland ska vara socialt och miljömässigt hållbar.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13



35

The European Film Academy utnämnde 2015 Bergmancenter på Fårö till ”Treasures of European Film Culture” - en plats med en speciell kulturell betydelse för europeisk film som måste skyddas och bevaras för kommande generationer.
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För fortsatt satsning på professionell filmproduktion är finansiering av Gotlands filmfond
en grundförutsättning. Detta är även en av de strategiska prioriteringarna i filmstrategin.
Parallellt behöver denna prioritering följas av insatser som bidrar till att skapa kontinuitet för
talanger och filmverksamma på ön. Filmproduktion skapar arbetstillfällen men inte per automatik på ett sätt som leder till att kreatörer och filmarbetare kan bo, leva och verka på
Gotland. Ö-läget ger ett behov av nätverkande, kompetensutveckling och möjligheter att
ingå i regionövergripande samverkan. En framgångsfaktor har varit att satsa på filmutbildningar på folkhögskolenivå för att säkerställa lokal kompetens. Filmbranschen behöver dessutom, precis som många andra branscher, göra en omställning för att bidra till ökad social
och miljömässig hållbarhet.

Inspelning av dramaserie på Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar.

(foto: Film på Gotland)
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4.9 Spelkultur
4.9.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Spelkulturen utgör för många en stor del av vardagen, i synnerhet för barn och unga36 och
spel tar allt större plats i den digitala världen. Spelområdet innefattar en mångfald av kreativa
uttryck och aktörer inom såväl bräd-, figur och rollspel som digitala spel. Trettiosex gotländska föreningar finns registrerade hos SVEROK37 och ett tiotal andra aktörer arrangerar
bland annat aktiviteter som spelkonvent, LAN, lajv, cosplay och kurser i programmering för
barn. I Visby finns ett antal professionella spelutvecklare som driver spelstudios i bolagsform
och som utvecklar spel riktade mot internationella marknader. Inom Medeltidsveckan, ett av
Gotlands största evenemang, har rollspel en central funktion.
Uppsala universitet Campus Gotlands internationella avdelning bedriver flera forskningsprojekt för speldesign och har fyra olika utbildningsprogram inom speldesign som rymmer 300
studenter per år. Utbildningen arrangerar årligen Gotland Game Conference och samverkar
med företagsinkubatorn Science Park Gotland.
Befintliga insatser för spelkultur och spelskapande inom Region Gotland görs idag främst
genom folkbiblioteken, ungdomsgårdarna och Fenix ungkulturhus i Visby, ett nav för nördoch spelkultur även för vuxna med ett Makerspace där spel också kan skapas och testas.
Genom att samordna och synliggöra området kan bättre möjligheter skapas för aktörer, för
nätverk och initiativ att utvecklas och för nya satsningar på området.
4.9.2 Utvecklingsområden
A. Synlighet och ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde

Vi vill
medverka till en ökad kunskap om och synlighet av spel som konst- och kulturområde och
som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Det finns ett behov av synlighet för spelområdet och att bilden av spel som ett konst- och
kulturområde stärks och breddas. Spelområdet innehåller skapande inom allt ifrån hantverk,
bild, film och teater till litteratur- och musikskapande. Insatser för att synliggöra och skapa
ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde skulle underlätta för spelaktörer att
kunna ta plats i kulturlivet och för att kunna inkludera spelområdet i kommunala bidragsstrukturer.

36
37

Enligt en SIFO-undersökning genomförd 2015
SVEROK – Svenska spelhobbyförbundet
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B. Mötesplatser

Vi vill
verka för tillkomsten av fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för kreativa spelaktiviteter
och möjligheter till nätverkande.

Aktörer inom spelområdet efterlyser mötesplatser för spelaktiviteter samt synlighet för
events för spelkultur och spelutveckling i det lokala kulturlivet, exempelvis en infokanal kring
vad som händer på ön inom området. Behov finns även av nätverk och utbyten mellan
aktörer.
C. Spelkunnighet för barn och unga

Vi vill
skapa likvärdiga möjligheter för barn och unga att delta i spelkulturen och själva få prova
på eget spelskapande.
Spel expanderar i allt fler fönster och teknikutvecklingen går fort framåt. Spelkunnighet som
en del av MIK-begreppet38 behöver aktiva insatser för att bidra till förståelse för spel som
identitetsbärare, till ökat kritiskt tänkande i den digitala världen och till möjligheter att kunna
ta del av kvalitativa spel och spelskaparprocesser. Insatser kring spelkunnighet skapar bättre
och mer likvärdiga möjligheter för barn och unga att kunna ta plats i spelkulturen, liksom
ökad kunskap hos vuxna att kunna bistå barn och unga att navigera i spelvärlden.
D. Ökad samverkan mellan Uppsala universitets institution för speldesign och Regionen
Gotlands verksamheter

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

inleda samverkan mellan universitetet och Region Gotland inom flera områden och gärna
på forskningsnivå.
Uppsala universitet Campus Gotlands spelutbildning, forskningsprojekt och studenter är resurser för det gotländska samhället som skulle kunna tas bättre tillvara. Ökad samverkan
mellan Region Gotland och universitets spelutbildning skulle gynna hela områdets utveckling
på Gotland liksom kultur- och näringslivet i stort. Ett fåtal elever stannar kvar på ön efter
avslutad utbildning, trots att intresset för att etablera sig finns. Science Park Gotland är en
resurs i arbetet för att motverka detta men ytterligare insatser krävs. Här skulle styrkor och
svagheter behöva kartläggas och samarbeten formaliseras.

38

MIK – Medie- och informationskunnighet.
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4.10 Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Hela kulturplanen kan anses handla om konst- och kulturfrämjande verksamhet. Den verksamhet som avses under denna av Kulturrådet fastställda obligatoriska rubrik begränsas dock
till den främjandeverksamhet som utförs av öns kulturkonsulenter.
4.10.1 Nuläge

Kulturkonsulenter har funnits på Gotland sedan slutet av 1960-talet då en hemslöjdskonsulent inom hårdslöjd tillsattes. I och med kulturplanen 2014-2016 formaliserades arbetssätt
och en tydligare målsättning för konsulenterna infördes. Konsulentverksamhet finns i nuläget inom områdena film, slöjd och form, konst, kulturarv, dans och scenkonst.
4.10.2 Utvecklingsområden
Förändrad konsulentorganisation

Vi vill
utveckla konsulentverksamheten för att uppnå högre effektivitet, ett bredare utbud,
större gränsöverskridande samverkan och långsiktig hållbarhet i mötet mellan konsten
och publiken.

Kulturkonsulenterna har under den tid de funnits varit indelade efter konstområden plus
kulturarv. Några har funnits i många år, några tjänster är relativt nyinrättade nytillskapade.
Redan under föregående kulturplan konstaterades ett behov av en översyn för att undersöka
möjligheterna till andra arbetssätt, andra områdesindelningar och för att bedöma huruvida
verksamhetens kostnader stod i proportion till den bedömda nyttan. Under 2019 genomfördes därför en utredning av konsulentverksamheten. Utredningens syfte var att analysera effekterna av nuvarande organisation, se över huvudmannaskapet och undersöka hur man kan
skapa gemensamma strukturer och samordning.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Utredningen avlämnade sina förslag i december 2019. Efter en grundlig genomlysning och
konsekvensanalys av de förslag denna utredning presenterade ser dock Region Gotland ett
behov av en mera djupgående analys av behoven, av konsulenternas uppgifter och av fördelningen på ansvarsområden, och behöver på ett processinriktat sätt arbeta vidare med frågan.
Målsättningen är att lägga fram ett förslag för genomförande under 2021 med verkställighet
från 2022.
Under föregående planperiod har en ny form av områdesövergripande samverkan mellan
konsulenter och skolans organisation etablerats där samarbete och att synliggöra utbudet av
barnkultur är huvudmålsättningarna. Ett erfarenhetsutbyte sker vid regelbundna arbetsmöten. Detta områdesövergripande samarbete kan ytterligare utvecklas.
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5. Framtagande och genomförande av kulturplanen
5.1 Förordningar, lagar och regionala måldokument
5.1.1 Kulturrådet och kultursamverkansmodellen

Statens kulturråds uppgifter definieras av svensk författningssamling förordning (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Syftet med fördelningen av statsbidraget i kultursamverkansmodellen är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås
och att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. I förordningen
(2012:515) anges att myndigheten särskilt ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull
utveckling inom verksamheter som rör regional kulturverksamhet.
Kulturrådet tilldelar Region Gotland ett årligt verksamhetsbidrag och detta bidrag tillsammans
med medel från den regionala budgeten utges sedan i sin tur till de verksamheter som ingår i
modellens finansiering (se avsnitt 1.2.1 ovan). Den offentliga lokala finansieringen av övriga i
kulturplanen redovisade verksamheter utgår från den primärkommunala budgeten.
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5.1.2 Kulturplanens koppling till nationella mål, lagar och förordningar
Kulturplanen har också kopplingar till och ska förhålla sig till andra nationella lagar och förordningar som:
 Agenda 2030, där kultur har en stor betydelse inom social hållbarhet.
 Läroplan för grundskolan, som i sitt första kapitel anger att ”drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”.
 FN:s barnkonvention, som blev svensk lag från 2020. Här anges bl.a. att det vid alla beslut
som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa och att alla barn
har rätt att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
 Bibliotekslagen och de nationella läsfrämjandemålen.
 De nationella kulturmiljömålen, kulturmiljölagen och museilagen
 Miljöbalken och Plan- och bygglagen
5.1.3 Kulturplanens koppling till andra regionala planer och program
Kulturplanen ska också förhålla sig till flera av regionens andra planer och strategier. Här kan
särskilt nämnas den regionala utvecklingsstrategin, RUS (se även 2.3.1 nedan). Andra planer
med kopplingar till kulturplanen är:
 Region Gotlands interna styrkort, där vikten av ett rikt kulturliv betonas.
 Program för god och jämlik jämställd hälsa antaget våren 2020.
 Den regionala besöksnäringsstrategin och Gotlands varumärkesplattform, där kultur är en
väsentlig del av Gotlands varumärke och attraktionskraft.
 Region Gotlands serviceutbudsstrategi, vars mål att säkerställa att hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv.
 Regionens jämställdhetsplan som handlar om likabehandlingspolicy och omfattar både jämställdhet och mångfald.
 Regional världsarvsstrategi och Kulturmiljöprogram för Gotland
 Regionens biblioteksplan
 Regionens översiktsplaner
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5.2 Samverkan

Framgångsrika regioner och kulturverksamheter kännetecknas oftast av respekterande och
varaktiga samarbeten. Att samverka är viktigt för att bygga relationer som kan nära ge näring
åt och bistå varandras verksamheter. De dialogmöten som är en viktig del av en kulturplans
framtagande har i flera fall lett till att nya samverkansformer växt fram.
Sådan samverkan och dialog med institutioner, föreningar och fria professionella kulturskapare sker fortlöpande under kulturplanens genomförandeperiod, dels genom återkommande
möten, i nätverk och grupper, dels i samband med föreställningar och i samband med bidragsansökningar.
Gotlands tillväxt och utveckling inom kulturens område beror inte på ett fåtal aktörer utan
ställer krav på samarbete och samverkan mellan inblandade aktörer; det offentliga, privata
företag, ideella organisationer och medborgare. Inom kultursektorn är behovet av samverkan
i avseende på idéutbyte och verksamhetsutveckling stort, inte minst internt och sektorsövergripande inom Region Gotland och med näringslivet och civilsamhället. Den regionala kulturplanen tar i sina ansatser för kulturens utveckling ansvar för att kulturutvecklingsarbetet i
regionen blir hållbart utifrån de tre fokusområdenas aspekter: social hållbarhet, villkor för
kulturskapande samt kulturdriven tillväxt.

5.3 Genomförande och uppföljning

Genomförandet och uppföljningen av kulturplanen ska vara styrande eller vägledande för
många olika aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med att förvalta och utveckla kulturen
på Gotland. Ett särskilt stort ansvar när det gäller att omsätta kulturplanens mål och ambitioner i konkret handling vilar dock på Region Gotland och dess berörda förvaltningar och
beslutsorgan och på de regionala kulturinstitutionerna. Kulturplanen är en plattform för politisk dialog om kulturfrågor likaväl som en plan för Gotlands utveckling inom kulturområdet.
Till kulturplanens fokusområden och till de olika verksamhetsområdena har ett antal mål
formulerats. Till dessa hör också ett antal aktiviteter som ska genomföras under planperioden. Målen återfinns i kulturplanen, medan aktiviteterna återfinns i en handlingsplan,
som utgör en bilaga till kulturplanen. I denna handlingsplan redovisas ett stort antal aktiviteter och där anges vem som ansvarar för genomförandet.
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Handlingsplanen ska följas upp årligen i regelbundna möten och dialoger mellan Region
Gotland och berörda parter. Huvudansvarig för handlingsplanens genomförande och uppföljning är Region Gotland och dess kultur- och fritidsavdelning samt de regionala kulturinstitutionerna.
En kvantitativ och ekonomisk redovisning för verksamheter inom kultursamverkansmodellen görs årligen till Statens Kulturråd.
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5.4 Framtagandet av kulturplanen

Arbetet med framtagande av Region Gotlands fjärde kulturplan inleddes våren 2019 med
intern planering och politiskt förankringsarbete. En politisk referensgrupp utsågs, bestående
av ledamöterna i kultur- och fritidsberedningen, samt en politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott plus företrädare från de tre partier som saknar
representation i regionstyrelsen.
Kulturområdet är föränderligt och utvecklingen är dynamisk, inte minst inom det digitala
området. Omvärldsbevakning har varit en väsentlig del i kulturplanearbetet.
Under hösten 2019 genomfördes ett stort antal dialogmöten inom samtliga kulturområden
och kring ett flertal horisontella perspektiv. Medverkande i dessa dialoger var representanter
för de regionala institutionerna och från de ideella organisationerna, fria professionella kulturskapare, arrangörer och regionala kollegor. Dialogmöten leddes av respektive kulturkonsulent i samverkan med kulturstrategen. Resultatet från dessa dialogmöten kunde kokas ner
till nedanstående nyckelord, som i många avseenden har legat till grund för arbetet med att
skriva fram kulturplanen:
 Behovet av verksamhetsanpassade lokaler
 Behovet av ökad samverkan
 Behov av utökad verksamhet för ungdomar och unga vuxna
 Behov att tänka nytt och att våga omfördela resurser
 Kulturkonsulenternas roll och uppgift

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Kulturplanens texter utarbetades under vintern, i nära samråd med områdesansvariga konsulenter och institutionschefer och internt och tvärsektoriellt inom Region Gotland. Ett
remissförfarande genomfördes under maj-juni 2020 och remissvar och –synpunkter arbetades in i planen under sommaren. Avstämningar med referens- och styrgrupp har skett fortlöpande innan kulturplanen slutligen fastställdes av regionfullmäktige den 16 november.

Här pågår dialogmöte med författare, förläggare, litteraturkritiker, dramatiker, illustratörer och bibliotekspersonal för området litteratur. Almedalsbiblioteket i november 2019.
(Foto: Region Gotland)
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6. Ekonomi och budget
6.1 Region Gotlands kulturutgifter

Gotlands regionala kulturutgifter per innevånare är den näst högsta i landet och det statliga
stödet genom Kultursamverkansmodellen det allra högsta per capita. Så även om de primärkommunala kulturutgifterna ligger under riksgenomsnittet så måste de ekonomiska förutsättningarna för medborgaren och besökaren att ta del av konst och kultur på Gotland året om
anses som synnerligen goda.
En stor del av kulturen på Gotland är en riksangelägenhet. Det statliga stödet till den
gotländska kulturen är omfattande. Förutom verksamhetsbidraget i kultursamverkansmodellen erhåller Gotland årligen en antikvarisk ersättning till de 92 medeltida kyrkobyggnaderna, statliga verksamhetsbidrag till tre internationella konstnärsresidens och en högskoleförberedande musikutbildning, till Kulturskolan, till Skapande skola och till folkbildning
studieförbund och folkhögskoleverksamhet.
Den offentliga finansieringen tillsammans med publik- och försäljningsintäkter är ändock
sällan tillräcklig. Den så viktiga offentliga grundfinansieringen urholkas alltmer som en följd
av uteblivna uppräkningar av både statliga och regionala verksamhetsbidrag och av de
svenska kommunernas och regionernas ansträngda ekonomi. De offentligt understödda institutionerna är underfinansierade och för de fria icke-kommersiella kulturaktörerna utan regelbunden offentlig grundfinansiering blir medelsbristen särskilt påtaglig.
Region Gotlands kulturutgifter består dels av regionala medel i kultursamverkansmodellen,
dels av den primärkommunala budgeten. Den senare destineras huvudsakligen till kulturstöd
i olika former, till biblioteks- och kulturskoleverksamhet och för stöd till folkbildning. Hur
kultursamverkansmodellens regionala medel och de primärkommunala medlen fördelas
framgår av diagrammen nedan.
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Totalt destineras ur Region Gotlands egen budget 2020 79,6 miljoner kronor till kulturella
verksamheter, vilket utgör 1,52 procent av Region Gotlands totala driftsbudget. Av dessa
destineras 21,9 miljoner kronor till kultursamverkansmodellen (se fig 2 nedan).

Fig 1. Fördelningen av resurser inom
kultursamverkansmodellen, statlig
och regional finansiering 2020 (tkr).
Den statliga delen är 53 procent
(24,3 mnkr) och den regionala delen
är 47 procent (21,9 mnkr). Totalt fördelades 46,2 mkr.
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Kultursamverkansmodellen
Primärkommunala kulturutgifter:
Studieförbundsstöd
Övrig allmänkultur (kulturstöd, barnkultur, offentlig konst m.m.)
Bibliotek
Kulturskola
Summa kulturutgifter
Summa budget Region Gotland:
Kulturbudgetens andel av Region Gotlands totala budget (%):
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Budget 2020
21 887 000
2 770 000
9 376 000
27 207 000
18 349 000
79 589 000
5 240 074 000
1,52

Fig 2. Fördelning av regionala och primärkommunala kulturutgifter i Region Gotlands budget.
6.2 Gotland i förhållande till riket

Statistik över samhällets kulturutgifter publiceras regelbundet av både Kulturrådet och
Myndigheten för kulturanalys. Här kan utläsas statens, regionernas och kommunernas årliga
kulturutgifter. På kommunal nivå inräknas utgifter för bibliotek, musik/kulturskola, stöd till
studieförbund och övrig kultur. I den senast presenterade statistiken (för 2018) kan vi utläsa
att Gotlands kommun ligger på tredje plats i riket med 1.411 kr per invånare39. Denna statistik
är dock missvisande, eftersom det är Region Gotlands siffror som redovisas och i dessa är
också regionala kulturutgifterna, som i alla andra svenska kommuner ligger i en landstingseller regionbudget, inräknade. Med avdrag för dessa blir de primärkommunala kulturutgifter
cirka 1.075 kr/invånare, vilket istället placerar Gotlands på den nedre delen av skalan i riket.
Ur Statens kulturråds statistik40 kan vi dock utläsa att Gotland är den region i landet som,
efter Region Västra Götaland, lägger mest regionala pengar per invånare i Kultursamverkansmodellen och att Gotland dessutom, p.g.a. öläget, är gynnat av staten och erhåller det i särklass största statsbidraget i landet per capita. Finansieringen av den regionala kulturverksamheten genom Kultursamverkansmodellen är sålunda stark medan den primärkommunala
finansieringen är relativt svag i en riksjämförelse.
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Gotland erhåller dessutom statligt stöd för restaurering av kyrkobyggnader och, genom Länsstyrelsen, för åtgärder i värdefulla kulturmiljöer samt för verksamheten inom Skapande skola
och i form av utvecklingsmedel till kulturskolan och biblioteksverksamheten. Dessa medel
varierar över åren och redovisas inte här.

39
40

Myndigheten för kulturanalys, Statistik samhällets kulturutgifter, kommunernas nettokostnader för kultur 2018
Statens Kulturråd, Rapport: Uppföljning av kulturområdens årliga bidrag 2010-2018 i Kultursamverkansmodellen
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7. Avslutning och tack

Region Gotland vill på detta sätt tacka alla – och det är verkligen riktigt många – som på
olika sätt har medverkat till utarbetandet av denna kulturplan.
Vi tackar först och främst alla ideella krafter och alla frilansande kulturskapare som med
engagemang, intresse och kunskap medverkat i ett stort antal dialogmöten. Vi tackar våra
regionala kulturinstitutionschefer och våra kulturkonsulenter för alla texter, idéer och tankar
ni har levererat och alla möten ni har deltagit i. Tack också till alla kollegor i andra förvaltningar som aktivt och intresserat medverkat kring era ansvarsområden.
Ett stort och varmt tack och uppskattning till alla er – ideella, professionella, kollegor och
andra – som gav oss kloka råd och kritiska synpunkter i era remissvar.
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Vi tackar våra gotländska fotografer för bra bilder som beskriver det vi på alla andra sidor
försöker säga i ord. Och avslutningsvis tackar vi Gutamålsgillet för ”sammenfattninggen”.

(Applåder och tack. Foto: Karl Melander)
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1. Handlingsplan
Handlingsplanen är en bilaga till Region Gotlands kulturplan 2021-2024 i avsikt att användas som arbetsmaterial av Region Gotlands kulturansvariga likväl som för berörda institutioner, kulturkonsulenter och andra aktörer som berörs av och ansvarar för förverkligandet
av kulturplanens mål – ”Vi vill”.
Handlingsplanen redovisar samma visioner och mål som kulturplanen men har dessutom
till varje mål ett antal kopplade aktiviteter – ”Vi ska”, som avses genomföras under planperioden i avsikt att nå de uppsatta målen.
Vilka är Vi?

Kulturplanens mål anges under kapitlen 3. Fokusområden och 4. Verksamhetsområden
med benämningen ”Vi vill”. De konkreta aktiviteter som avses genomföras under kulturplaneperioden benämns ”Vi ska” och återfinns i denna handlingsplan, som utgör en bilaga
till kulturplanen.
När det finns ett vi brukar det finnas ett de. Men i kulturplanen är det ett inkluderande vi
som avses. Detta för att visa på att utvecklingen på Gotland är en angelägenhet för alla
kulturlivets aktörer och därmed kan också alla bidra.
Samtidigt är det Region Gotland som äger kulturplanen och ”Vi vill” i de konkreta målformuleringarna i kulturplanen betyder sålunda att det är Region Gotland som vill, det är
Region Gotlands mål.
I handlingsplanens ”Vi ska” anges vem eller vilka vi är genom att här anges vem/vilka som
ansvarar för och förväntas utföra de olika aktiviteterna.

2. Disposition och ansvar
Rubriker inklusive rubrikernas numrering följer samma rubriksättning som i kulturplanen.
Efter varje mål eller grupp av mål och aktiviteter anges vilken part som är huvudansvarig
för målets uppfyllande och aktivitetens genomförande. Som huvudansvariga parter har
endast angivits regionens egna funktioner samt regionala institutioner och kulturkonsulenter.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

På vissa ställen anges eller föreslås också lämpliga samarbetspartners. Valet av samarbetspartner avgörs dock av huvudansvarig.
När det gäller tidsaspekten, dvs när en aktivitet ska vara utförd, är det ytterst kulturplansperioden som gäller. D.v.s. målsättningen är att alla aktiviteter ska vara genomförda senast
vid utgången av kalenderåret 2024. Mer exakt tid för genomförande avgörs av den eller de
huvudansvariga parten/parterna.
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3.1 Fokusområde 1: Social hållbarhet
3.1.1 Kultur och hälsa

Mål – Vi vill

öka kompetensen och utveckla nya verksamheter inom området kultur och hälsa i
tvärsektoriella samarbeten.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera ett tvärpolitiskt samarbete inom området kultur och hälsa.
 utveckla kulturverksamheter inom vård och omsorg.
 stärka möjligheterna för kulturlivets aktörer att medverka i samarbeten inom kultur och hälsa.

Kulturenheten
och biblioteken i
samverkan med
berörda regionala förvaltningar
och med Svenska
kyrkan



3.1.2 Jämställdhet och jämlikhet, inkludering och breddat deltagande

Mål – Vi vill
att Region Gotland och de organisationer som stöds med offentliga medel bejakar
och arbetar för inkludering, ökad jämlikhet och ökad jämställdhet i sin verksamhet.
 att lokaler där det offentligt understödda kulturutbudet presenteras och där möjligheter
till eget skapande erbjuds ska vara fysiskt tillgängliga för alla människor.
 ge medborgarna en god tillgång till information om kulturutbudet och möjligheterna
till eget kulturutövande.
 öka deltagandet i de offentliga kulturverksamheterna.


Aktiviteter – Vi ska
verka för att bidragsmottagande organisationer anordnar och/eller
inbjuds delta i utbildningar i mångfald och jämställdhet.
 eftersträva en jämlik och jämställd fördelning av Region Gotlands
kulturstöd.
 bedriva ett aktivt publikarbete och för att bryta gällande publikmönster.
 kartlägga och analysera orsakerna till att många medborgare inte
väljer att konsumera eller delta i de offentliga kulturverksamheterna och, genom att minimera ekonomiska och geografiska hinder och andra åtgärder, sänka trösklarna för ett bredare deltagande.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

förlägga offentliga kulturarrangemang till lokaler som är fullt
ut tillgängliga och användbara.
 informera om och marknadsföra kulturaktiviteter på ett
brett och effektivt sätt


Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

Kulturenheten,
biblioteken, regionala institutioner och bidragsmottagande
arrangörer

3.1.3 Barn, ungdomar och unga vuxna

Mål – Vi vill
att alla barn och unga har möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en
grund att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och kreativt.
 att alla barn och unga uppmuntras genom kulturupplevelser och eget skapande att
utveckla en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och inför kulturarvet.
 stärka tillgängligheten till kultur, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.


Aktiviteter – Vi ska


utveckla och successivt utöka den nyligen införda barnkulturgarantin.

prioritera ungdomar och unga vuxnas deltagande i kulturlivet genom att de regionala kulturinstitutionernas utbud för ungdomar
och unga vuxna utökas och genom att denna målgrupp prioriteras i bedömning av ansökningar om kulturstöd.
 stödja kulturformer utöver de traditionella konstformerna som
speglar barns och ungas kulturutövande.
 genomföra ett projekt för att kartlägga ungdomars och unga vuxnas intressen och behov och utveckla arbetssätt för att kontinuerligt inhämta ungdomars och unga vuxnas intressen och behov.
 Erbjuda ungdomar feriejobb inom flera konstområden.
Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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regionala institutioner, kulturskolan, grundskolan.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.1.4 Landsbygdernas mötesplatser

Mål – Vi vill

stimulera till en ökad aktivitet i offentligt tillgängliga samlingslokaler i alla serviceområden.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

se över och förändra bidragsvillkoren för samlingslokalhållande
föreningar så att öppen och offentlig verksamhet premieras.
 genom förändrade villkor för bussresor möjliggöra för landsbygdernas skolor att få bättre tillgänglighet till kultur.
 bevaka att resebehovet för såväl skoltid, arbetstid som fritid beaktas i genomförandet regionens inriktningsbeslut om en utökning
av kollektivtrafiken från 2023.

Kulturenheten



UAF
Kulturenheten i
samverkan med
UAF och Tekniska förvaltningen (TKF)

3.1.5 Bildning, utbildning och demokrati

Mål – Vi vill
stärka kunskapen om kulturens roll i bildning och lärande.
 öka medborgarnas förmåga till källkritik.


Aktivitet– Vi ska


verka för tillkomsten av fler estetiska utbildningsvägar.

arrangera fortbildningsinsatser för pedagogisk personal inom
grund- och gymnasieskolan.
 genomföra utbildnings- och folkbildningsinsatser i medie- och
informationskunnighet (MIK) (se även 4.6.5).
Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.1.6 Kulturell mångfald och integration

Mål – Vi vill
utveckla kulturverksamheter som verktyg för integration.
 stimulera en kulturell och konstnärlig mångfald.


Aktivitet– Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utarbeta metoder för hur konst och kultur kan bidra i integrationsarbetet.
 stimulera kulturlivets aktörer att inkludera nyanlända medborgare
i sina verksamheter.
 kartlägga utlandsfödda och nyanlända kreatörer och konstnärer
och skapa en lotsfunktion in i det gotländska kulturlivet.
 i utgivandet av kulturstöd, inom kultursamverkansmodellen och
till det fria kulturlivet, fördela medel som gynnar en kulturell och
konstnärlig mångfald.

Kulturinstitutionerna, biblioteken och kulturkonsulenterna



Kulturenheten

3.1.7 Nationella minoritetskulturer

Mål – Vi vill
öka den egna kompetensen och synliggöra nationella minoritetsspråk och minoritetskulturer samt sprida kunskap om det offentligas ansvar och minoriteternas särskilda
rättigheter.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera former för dialog och samverkan med representanter för
de erkända nationella minoriteterna.
 finna former för samverkan inom Region Gotland och med de
regionala kulturinstitutionerna.

Kulturenheten
och biblioteken,
enheten social
hållbarhet

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.2 Fokusområde 2: Kulturskapandets villkor
3.2.1 Mötesplatser, arenor och ändamålsenliga lokaler

Mål – Vi vill

förbättra tillgången till ändamålsenliga och professionellt utformade arenor för scen- och
bildkonst i Visby samt öka det kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

inkludera behovet av arenor för scen- och bildkonst i aktuella
stads- utvecklingsprojekt i Visbyområdet samt undersöka möjligheterna att i samverkan med andra aktörer etablera sådana arenor.
• förhandla fram avtal med lokalhållare för lägre hyror av ickekommersiella och ideella arrangemang.
se även 3.1.5 ang. samlingslokaler.

Kulturenheten



3.2.2 Arvodesrekommendationer och försörjningsmöjligheter

Mål – Vi vill

förbättra möjligheterna för professionella kulturskapare att kunna försörja sig på sin konstnärliga verksamhet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

införa en regel att samtliga regionala kulturinstitutioner och regionägda primärkommunala verksamheter ska ersätta medverkande professionella kulturskapare enligt gällande avtal och arvodesrekommendationer.
 uppmana ideella arrangörer som erhåller kulturstöd från regionen
och andra arrangörer att tillämpa motsvarande rekommendationer.
 genomföra utbildningar i entreprenörskap och upphovsrätt för
fria professionella kulturskapare.
 med erfarenheter från corona-pandemin utveckla kompetens kring
och former för digital spridning av konst och kultur.

Kulturenheten

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.2.3 Arrangörs- och producentled

Mål – Vi vill

skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

arrangera utbildningar i arrangörs- och producentskap i syfte att
höja kompetensen hos arrangörer.
 arrangera gränsöverskridande möten mellan kulturskapare och
mellan kulturskapare och arrangörer.

Kulturkonsulenterna



3.2.4 Ekonomisk hållbarhet

Mål – Vi vill

undersöka möjligheter till förändrade prioriteringar inom befintlig verksamhetsbudget, öka
den externa finansieringen av kulturverksamheter samt stimulera till ökade utbyten och
samarbeten mellan kulturskapare.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

se över befintliga verksamheter, utgiftsposter och stödsystem för
att finna möjligheter till effektivare medelsanvändning.
 i högre grad utreda möjligheterna till extern finansiering och
genom fortbildningsinsatser kompetenshöja kulturlivets aktörer
i olika möjligheter till sådan finansiering.
 verka för att externa bidragsgivare får en ökad förståelse för behovet av förlängda löptider för projekt.

Kulturenheten
och kulturkonsulenterna

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

3.3 Fokusområde 3: Kulturen som näring
3.3.1 Kulturella och kreativa näringar

Mål – Vi vill

främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna och stödja nätverk och mötesplatser som möjliggör möten mellan aktörer inom kulturella och kreativa
näringar
och mellan dessa och övrigt näringsliv.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

göra en fördjupad analys av den inventering av de kreativa näringarna Kulturenheten
som gjordes under förra kulturplaneperioden.

3.3.2 Kultur som besöksanledning

Mål – Vi vill
stärka de icke-kommersiella besöksanledningarnas ekonomiska situation.
 stärka samverkan mellan de kulturella besöksanledningarna och besöksnäringen i stort.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

undersöka möjligheterna att i samråd med besöksnäringen finna
ekonomiska modeller för finansiering av kulturella besöksmål
och reseanledningar.
 Arrangera möten mellan företrädare för kulturella resmål och
besöksnäringen.

Kulturenheten i
samarbete med
avdelningen för
regional utveckling och kulturkonsulenterna

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4. Verksamhetsområden
4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet
4.1.1 Kulturarv
A. Regional utveckling och social hållbarhet

Mål – Vi vill

att det gotländska kulturarvet brukas för bildning, reflektion, hälsa och kreativitet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

vara den regionala mötesplatsen för samtal, debatt och delaktighet
kring aktuella samhällsfrågor och demokrati.
 stärka bildning och möjligheter till livslångt lärande genom utställnings-, program- och projektverksamhet och i samverkan med
skolan och kulturaktörer.

Gotlands
museum



B. Breddat deltagande

Mål – Vi vill

att Gotlands museum eftersträvar att kvalitetssäkrar verksamheten gentemot befintliga
besökare liksom att nå och attrahera nya målgrupper.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

producera en ny förhistorisk basutställning med fokus på Gotlands förhistoria från stenålder till vikingatid för att dels möta en
väsentligt ökad efterfrågan från såväl internationella besökare,
kryssnings-gäster som barn och unga, dels nå upp till grundläggande kvalitets- och kunskapskrav.
 inom museets demokratiuppdrag skapa samverkan med och verksamhet för målgruppen unga vuxna.
 vid fördelning av kulturstöd prioritera kulturarvsföreningar som
bedriver verksamhet för barn och unga.

Gotlands
Museum
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

C. Samverkan och tillgängliggörande

Mål – Vi vill

att det gotländska kulturarvet ska vara tillgängligt för såväl regionens medborgare som för
nationella och internationella besökare.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utveckla nätverk för kulturarvsaktörer för samverkan kring
besöksmålsutveckling, marknadsföring, utbildningsinsatser,
digitalisering och samlingsförvaltning.
 initiera tvärsektoriell samverkan mellan kulturarvsaktörer, besöksnäringen samt regionala förvaltningar och verksamheter för
att nå breddat deltagande, särskilt riktat mot unga vuxna.
 via digitalisering och öppet magasin förbättra tillgängligheten till
Gotlands museums samlingar.
 säkra de krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet som ställs på
Gotlands museum och dess samlingar och utställningar i takt
med högre besöksantal.

Kulturkonsulenter



Gotlands museum och kulturkonsulenter
Gotlands museum
Gotlands museum

4.1.2 Kulturmiljö
A. Regional utveckling och social hållbarhet

Mål – Vi vill

att kulturmiljöaspekter ska integreras i det regionala utvecklingsarbetet och skapa inkludering och delaktighet av medborgarna.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera former och strukturer för samordning sker mellan
berörda aktörer för prioritering av insatser inom området och
för implementering av handlingsplanen för världsarvet
Hansestaden Visby.
 ge medborgarna möjlighet att genom dialog påverka och inkluderas i processer som rör kultur- och livsmiljön, bl.a. genom nya
former för medborgardialog i beaktande i kommande revidering
av översiktsplaner.
 arbeta in kulturmiljöprogram för Gotland i översiktsplanen.
 uppdatera kulturmiljöstrategi för Gotland.

Gotlands museum, kulturkonsulenterna,
världsarvsrådet,
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

B. Kunskapsunderlag

Mål – Vi vill
ta fram uppdaterade kunskapsunderlag och strategier inom kulturmiljöområdet för att
skapa förutsättningar för framtida bedömningar och prioriteringar inom kulturmiljövården.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

i ett samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands museum uppdatera den regionala kulturmiljöstrategin samt utarbeta ett arkeologiskt handlingsprogram.
 i samverkan med besöksnäringen, kulturella besöksmål och andra
berörda aktörer göra prioriteringar av insatser inom kulturmiljöområdet.
 genomföra implementera världsarvstrategin utifrån en handlingsplan med konkreta åtgärder som tar avstamp i de strategiska målen.

Region Gotland,
Länsstyrelsen
och Gotlands
museum



Region Gotland

4.1.3 Arkivverksamhet

Mål – Vi vill

fortsätta att utveckla Arkivcentrum som ett informations- och kunskapscentrum för ett
vidgat användande där besökarna ges möjlighet att uppleva och kritiskt värdera historiska
och moderna källor för att i en kreativ kunskapsprocess forska och skapa sin bild av historien
och samhället.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

målinriktat arbeta med förmedling och lärande för öns skol-elever
från lågstadium upp till universitetsnivå.
 utveckla arbetet med strategisk insamling av det gotländska kulturarvet.

Arkivcentrum

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.2 Scenkonst – musik, teater och dans
4.2.1 Gemensamt scenkonst
A. Breddat deltagande

Mål – Vi vill
bredda det publika deltagandet och utöka medverkan av fria professionella aktörer i de
regionala institutionernas verksamheter.

Aktiviteter – Vi ska







identifiera behov hos målgrupper som scenkonsten idag inte når
och rikta insatser för att nå dessa målgrupper.
förändra mångfalden i repertoarerna för att nå ett breddat deltagande både när det gäller unga vuxna och representation av
mångfald på scen.
förbättra synligheten av öns kulturliv utanför turistsäsong i
samarbete med näringslivet och genom nya digitala verktyg.
erbjuda fria professionella scenkonstaktörer att i utökad omfattning medverka i de regionala institutionernas verksamhet
Se även 3.2.2.

Vem är huvudansvarig?
Kulturenheten,
Gotlandsmusiken och Länsteatern samt kulturkonsulenterna

B. Barn och unga

Mål – Vi vill

utöka och bredda kulturutbudet för barn, ungdomar och unga vuxna.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

inom ramen för barnkulturgarantin prioritera barns och ungas
möjligheter att, uppleva och aktivt delta i kulturutövande, i skolan och på fritiden, både genom redan existerande verksamhet
och i projektform.
 fortsätta driva projektet ”Arts School Day”

Kulturenheten,
Gotlandsmusiken, Länsteatern och kulturskolan samt kulturkonsulenterna

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

C. Lokaler och scener

Mål – Vi vill

identifiera och erbjuda tillgängliggöra befintliga lokaler som kan användas för musik-, teater-, och dansverksamhet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utveckla nya samarbeten för att dra nytta av och öka användningsgraden av redan existerande lokaler i Kulturskolan och andra
offentligt finansierade verksamheter inom Region Gotland samt
hos bl.a. Gotlandsmusiken, Länsteatern och Gotlands Kulturrum.
 Se även 3.2.1

Kulturenheten
och kulturkonsulenterna



D. Samverkan och arrangörskap

Mål – Vi vill

stärka kontaktytorna och förbättra samordning och kompetensutnyttjande kulturarrangörer
emellan.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera ett samrådsforum för planering, samarbeten och gemensamt nyttjande av kompetenser och resurser.
 öka intresset för och användningen av webbplatsen Kulturens Ö
som planeringsverktyg.
 Se även 3.2.3 och 4.2.1

Kulturenheten
och kulturkonsulenterna

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

E. Scenkonst för utveckling och social hållbarhet

Mål – Vi vill

att de regionala scenkonstinstitutionerna medverkar i arbetet med nya satsningar för en
jämlik och jämställd hälsa.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

i samverkan med andra regionala förvaltningar identifiera och genomföra tvärsektoriella insatser för en jämlik och jämställd hälsa.
 inspirera till och medverka i bildandet av teatergrupper, personalkörer och -orkestrar som en personalvårdsinsats på regionens
arbetsplatser.

Kulturenheten i
samarbete med
berörda förvaltningar
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.2.2 Musik

Se även avsnitt 4.2.2 Scenkonst.
Talangutveckling

Mål – Vi vill
utveckla och tillvarata öns musiktalanger.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

etablera ett gotländskt talangprojekt i syfte att bromsa avflyttning
av musiktalanger.
 etablera ett ungdomsstorband i ett samarbete mellan Gotlandsmusiken, Kulturskolan och Länsmusiken i Kalmar.
 utöka samarbetet mellan Gotlandsmusiken, Kulturskolan och
andra organisationer som arbetar med unga musikutövare.

Gotlandsmusiken



Gotlandsmusiken
och Kulturskolan
Gotlandsmusiken
och konsulenten

Mål – Vi vill

nå nya och yngre målgrupper.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

stödja och/eller medverka i riktade aktiviteter mot unga och
unga vuxna inom det befintliga nätverket för ung musik.
 identifiera behov och utveckla metoder och strategier för ökad
delaktighet i områden med sociala utmaningar.
 inrätta ett programråd för ett breddat utbud i Gotlandsmusikens
repertoar.
 etablera turnéslingor för frilansproduktioner inom kategorierna
kammarmusik, jazz-, folk- och världsmusik samt populärmusik
i samverkan mellan Gotlandsmusiken och arrangörsföreningar.

Gotlandsmusiken
och Kulturskolan
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.2.3 Teater

Se även avsnitt 4.2.2 Scenkonst.
Breddat deltagande

Mål – Vi vill

bredda deltagandet och stimulera till konstnärlig förnyelse och kvalitativ utveckling inom
teaterområdet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

arrangera kulturresor med bussar till olika teater- och dansaktiviteter, från landsbygderna till Visby och vice versa.
 förbättra möjligheterna för unga vuxna att engagera och utbilda
sig inom teaterområdet.
 utarbeta mål och metoder i syfte att öka förnyelsen på scen samt
stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet.

Länsteatern och
konsulenten

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.2.4 Dans

Se även avsnitt 4.2.2 Scenkonst.
A. Barn och unga

Mål – Vi vill

att barn och unga ska ha goda möjligheter att uppleva dans och att dansa själva.

Aktivitet – Vi ska


utarbeta och förfina metoder för att jobba med barn och unga på
dansområdet.

Vem är huvudansvarig?
Konsulenter i
samverkan med
kulturskolan

B. Samverkan

Mål – Vi vill

stärka infrastrukturen för dansområdet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?



ta fram ett program för utveckling av dansområdet och dess infrastruktur.

Länsteatern och
konsulenter



stärka dansområdet genom att söka externa medel.

Konsulenter i
samverkan med
kulturskolan
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.3 Bildkonst

Mål – Vi vill
att Gotlands konstmuseum ska stärka sin roll som en vital mötesplats och konstnärligt nav
med högkvalitativa utställningar i ändamålsenliga lokaler och med utökad program- och
pedagogisk verksamhet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?



fatta beslut i lokalfrågan för konstmuseet genom samverkan och
dialog med Gotlands museum och andra aktörer.

Region Gotland
och Gotlands
museum



anställa en konstpedagog för att bygga upp och utveckla konstpedagogisk verksamhet och en utökad programverksamhet på Gotlands museum.

Gotlands
museum

Mål – Vi vill
att den gotländska konstscenen ska vara vital med ett ökat antal aktörer och besökare
 stimulera till eget skapande
 att bildkonsten ska samverka med andra samhällsaktörer för att bidra till samhällsutvecklingen och eftersträva ett breddat deltagande.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

nå fler människor och nya grupper – t.ex. unga vuxna och boende
i områden med sociala utmaningar – genom nya arbetssätt och
genom att initiera verksamheter i nya former och på nya platser, i
tätorter och på landsbygder.
 utöka samverkan mellan konstverksamheter och genomföra aktiviteter som stärker konstscenen i sin helhet samt skapar samhörighet mellan konstscenens olika delar.
 utforma verksamhetslokaler och stödfunktioner för de fria aktörerna.

Gotlands
museum och
konsulenten
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Mål – Vi vill

medverka till
 att nya utbildningar inom konstområdet etableras
 att tillgången till fortbildningar förbättras
 en ökad kunskapsnivå bland aktiva konstnärer, offentlig förvaltning och förtroendevalda. politik.

Aktivitet – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

föra dialog med berörda parter med syfte att etablera en eftergymnasial utbildning inom bild- och formområdet på Gotland.
 genomföra fortbildningar och kommunikationsinsatser inom bildoch formområdet.

Konsulenten



Mål – Vi vill
etablera nya samarbeten kring konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer och säkerställa
det långsiktiga underhållet av offentliga verk.



Aktivitet – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

involvera konstnärliga kompetenser i ett tidigt skede i byggnadsoch stadsplaneringsprocesser.
 avsätta egna budgetmedel och ansöka om bidragsmedel för underhåll av den offentliga konsten
 ta fram ett dokument som kartlägger och beskriver hanteringen,
förvaltningen och tillgängliggörandet av Region Gotlands konstsamling.
 utarbeta riktlinjer kring förvaltningen av regionens offentliga
konst.

Kulturenheten

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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4.4 Slöjd, form och design
A. Kompetensutveckling

Mål – Vi vill
utveckla och förädla kompetenser inom slöjd-, form- och designområdet.
 bidra till kunskapsfördjupning inom traditionell hantverkskunskap med koppling till
gotländska material och historia.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

verka för tillkomsten av ett Makers space för produktutveckling
och kompetensstöd med koppling till verksamma designers och
designutbildningar som ett regionalt nav i experimenterande
inom formområdet.
 främja förädling och produktutveckling av lokala, hållbara råvaror
som trä, lera och ull.
 verka för inrättandet av en designutbildning.

Kulturenheten
och konsulenterna



Konsulenterna
Konsulenter i
samverkan med
UAF

B. Breddat deltagande

Mål – Vi vill
bredda deltagandet genom att öka intresset för slöjd, form och design.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utveckla bilden av slöjd, form och design genom återkommande
utställningar, föredrag och seminarier.
 utveckla nya arbetssätt och öka intresset för slöjd, form och design hos målgruppen ungdomar och unga vuxna genom
kompetensutveckling, fortbildning och inspirationsdagar.

Konsulenterna
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C. Samverkan

Mål – Vi vill
inspirera till en ökad samverkan mellan aktörer.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

skapa nätverk, mötesplatser och verkstäder.
 skapa en dialog för samverkan mellan besöksnäring och aktörer
inom slöjd, form och design för att stärka områdets roll i varumärket
Gotland.
 skapa former för långsiktig samverkan med skolor genom att
erbjuda kompetensutveckling för lärare.

Konsulenterna



D. Strategiskt arbete

Mål –Vi vill
stärka området genom att utforma långsiktiga strategier.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

utarbeta en övergripande strategisk plan för slöjd, form och design Konsulenterna
i samverkan med berörda organisationer, designföretag och utbildningsanordnare.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13
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4.5 Arkitektur

Mål – vi vill

stärka arkitekturområdet och uppnå en utökad regional samverkan inom stadsbyggnadsoch arkitekturområdet

Aktivitet – Vi ska


utarbeta en regional arkitekturstrategi.

Vem är huvudansvarig?
SBF

4.6 Bibliotek och läsfrämjande
A. Bibliotek för alla – breddat deltagande

Mål – Vi vill

att biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla.

Aktiviteter – Vi ska
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utbilda personalen i användardialog och medskapande, bemötande
och mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa bibliotekens verksamheter efter olika behov.
ta fram en strategisk kommunikationsplan i syfte att förbättra och
målgruppsanpassa bibliotekens utåtriktade kommunikation.
anpassa den mobila biblioteksverksamheten i syfte att nå fler.
skapa uppsökande verksamheter för målgrupper som inte lika
frekvent använder biblioteken, framför allt ungdomar och unga
vuxna.
implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt
uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och samverka med lokala minoritetsgrupper.

Vem är huvudansvarig?
Biblioteksenheterna och länsbiblioteket i samverkan
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B Läsfrämjande

Mål – Vi vill

arbeta aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja gotlänningarnas läslust
och läsutveckling.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

 överföra insatser för små barns språkutveckling genom projektet Bok-

Biblioteksenheterna och länsbiblioteket i samverkan







start till ordinarie verksamhet
utveckla personalens kompetenser kring läsfrämjande metoder och genomföra insatser framför allt gentemot barn och unga, personer med
annat modersmål än svenska, personer med dyslexi och andra funktionsvariationer nedsättningar.
stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken och samverka med
skolbiblioteken kring kompetensutveckling.
genomföra läsfrämjande insatser genom uppsökande verksamheter där
människor befinner sig i sin vardag.
inleda en samverkan med hälsofrämjande enheten och pröva biblioterapi
och liknande metoder.

C. Digital kompetens och delaktighet

Mål – Vi vill

öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
genom att utveckla den egna personalens digitala kompetens.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

 fortsätta att utveckla länsbiblioteket som nav för folkbibliotekspersona-

Länsbiblioteket

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13








lens kompetensutveckling kring digital kompetens och MIK-frågor.
bidra till att öka allmänhetens digitala delaktighet – framförallt äldre,
personer med funktionsnedsättningar och nyanlända – genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer och med insatser
både i och utanför biblioteksrummet.
stärka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet genom olika aktiviteter på biblioteken.
arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk marknadsföring.
särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas MIK-kompetenser

Biblioteksenheterna och länsbiblioteket i samverkan

Länsbiblioteket i
samverkan med
Film på Gotland
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4.7 Litteratur
A. Organisatoriska förutsättningar

Mål – Vi vill

stärka litteraturen som konstform genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer och processer och infrastrukturer inom konstområdet.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

skapa förutsättningar för att inrätta en litteraturutvecklartjänst vid Länsbiblioteket
länsbiblioteket med ett övergripande ansvar för litteraturen som
konstform och de regionala insatserna inom området.
 inrätta ett litteraturråd med fokus på samverkan och utvecklingsfrågor.
 återkommande sammankalla nätverksträffar för litterära aktörer på
Gotland med fokus på kontaktskapande, erfarenhetsutbyte, samverkan och fortbildning.


B. Synliggörande

Mål – Vi vill

att den gotländska litteraturen och dess aktörer blir mera synliga för gotlänningarna

Aktiviteter – Vi ska
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återkommande arrangera litteraturscener runt om på ön i samverkan med organisationer, institutioner och aktörer på litteraturområdet.
med ett vidgat textbegrepp som grund och i samverkan med andra
konstområden utveckla nya samarbeten mellan litteratur, film,
teater och musik.
i samverkan med andra aktörer skapa scener för ”poetry slam”
och ”spoken word”.
synliggöra gotländska litterära aktörer för skolan och andra uppdragsgivare internt och externt, i biblioteksrummen och digitalt.
utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang
och förmedlare av lokal litteratur och utveckla Gotlands bokmässa som mötesplats och evenemang

Vem är huvudansvarig?
Länsbiblioteket

Biblioteks- enheterna och länsbiblioteket i samverkan
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C. Goda villkor för litterärt verksamma

Mål – Vi vill

att litterärt verksamma har goda arbetsvillkor.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

lyfta arvodesfrågan för författare och bedriva ett kommunikationsarbete för att sprida kunskapen om avtalsenliga ersättningar
till uppdragsgivare.
 sprida kunskap om lokala och nationella stöd och stipendier till
litterära aktörer och ge råd vid ansökningsförfarandet.
 undersöka möjligheter att anordna lokaler och platser för skrivande i samverkansmöten med de större litterära aktörerna och
externa intressenter.

Länsbiblioteket



D. Talangutveckling samt barns och ungas litterära skapande

Mål – Vi vill

främja talangutveckling och inspirera barn och unga till eget litterärt skapande.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

regelbundet arrangera skrivarkurser för barn och unga i samverkan
med andra aktörer och skapa möjligheter för litterära aktörer att
ingå i Skapande skola
 utveckla en årlig novelltävling för unga i samverkan med andra
litterära aktörer.
 kommunicera möjligheten att anlita lokala skrivpedagoger inom
biblioteken och i skolan, kulturskolan, på ungdomsgårdarna och i
studieförbundens verksamhet.
 pröva metoden mentorskapsprogram genom att arvodera etablerade författare för rådgivning och stöd i träffar med blivande författare.

Biblioteks- enheterna och länsbiblioteket i samverkan
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4.8 Film och rörlig bild
A. Visning och spridning av film

Mål – Vi vill

främja spridningen av gotländsk film och stärka nätverket för visningsfrågor. Vi vill också
att öns biografer och visningsarrangörer ska ges möjlighet till teknisk upprustning och ha
god tillgång till utbildade maskinister.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

inventera de mindre biografernas visningsteknik och fortbildningsbehov samt kartlägga teknikområdet för övriga arrangörer.
 skapa ett stärkt forum för nätverkande för visningsarrangörer som
inkluderar filmstudioverksamhet och fortbildningar för visningsarrangörer.
 digitalisera och sprida gotländsk film.

Film på Gotland
(FpG)



B. Filmens betydelse för tillväxt och attraktionskraft

Mål – 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.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

synliggöra filmen och dess positiva effekter genom stärkta utåtriktade mötesplatser och ökad satsning på utåtriktad kommunikation.
 i en verksamhetsövergripande samverkan med besöksnäringen
stärka möjligheterna till utveckling av filmrelaterad turism.

FpG och Bergmancenter i
samverkan med
avd. för regional
utveckling och
besöksnäringen
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C. Pedagogiskt arbete

Mål – Vi vill
öka barn och ungas delaktighet i utformandet av filmkulturell verksamhet.
 stärka filmens roll som verktyg för lärande i skolan.
 stärka MIK-kompetensen bland pedagoger.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

 särskilt stödja initiativ till filmstudioverksamhet med både arrangörskap

FpG







och eget skapande för barn och unga.
genomföra aktiviteter inom eget skapande på fritiden över hela Gotland
och med särskilt fokus på områden med sociala utmaningar.
arrangera en årligen återkommande MIK-dag ska riktad sig till öns
pedagoger.
arrangera en större, årligen återkommande regional skolfilmsfestival där
eleverna själva är drivande.
säkra skolbioverksamhetens fortsatta utveckling.
möjliggöra barn och ungas delaktighet i valet av skolbiofilmer.

FpG i samarbete
med Kulturskolan
UAF och biblioteken
FpG i samverkan
med UAF och biograferna

D. Talangutveckling och professionell produktion

Mål – Vi vill
göra fortsatta investeringar i långfilmer och dramaserier på Gotland.
 erbjuda talanger och professionella goda möjligheter till nätverkande och möjligheter att
ta del av långsiktiga utvecklingsinsatser.
 att filmproduktion på Gotland ska vara socialt och miljömässigt hållbar.


Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

 utveckla ett mentorskapsprogram sökbart för filmskapare och filmarbe-

FpG
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tare.
arrangera de nationella ”Talangdagarna” på Fårö samt manustävlingen
”Efter Bergman”.
erbjuda stärkta nätverk och kompetensutvecklingsmöjligheter.
utnyttja öns geografiska position till att bygga nationella och internationella samarbeten som utvecklar Östersjöområdet.
säkerställa finansiering av fortsatt produktion av långfilm och dramaserier på Gotland.

Gotlands filmfond
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4.9 Spelkultur
A. Synlighet och ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde

Mål – Vi vill

medverka till en ökad kunskap om och synlighet av spel som konst- och kulturområde
samt som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

införa bidragsformer för att kunna inkludera spel som ett kulturoch konstområde.
 ge allmänheten möjligheter till ökad kunskapsinhämtning om
spelområdet.
 genomföra kommunikationsinsatser för att synliggöra området.
 kartlägga kanaler och aktörer som skulle kunna samverka för att
nå sina målgrupper.

Kulturenheten i
samarbete med
FpG



B. Mötesplatser

Mål – Vi vill

verka för tillkomsten av fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för kreativa spelaktiviteter
och möjligheter till nätverkande.

Aktivitet – Vi ska

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-10-13



kartlägga vilka möjligheter regionen har att bidra till nya mötesplatser för den kreativa spelkulturen och för spelskapande.

Vem är huvudansvarig?
Kulturenheten i
samarbete med
FpG
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C. Spelkunnighet för barn och unga

Mål – Vi vill

skapa likvärdiga möjligheter för barn och unga att delta i spelkulturen och själva få prova
på eget spelskapande.

Aktiviteter – Vi ska






regelbundet arrangera spelaktiviteter för barn och unga på bibliotek samt på öns ungdomsgårdar och Fenix ungkulturhus.
uppmuntra möjligheter till spelskapande inom Skapande skola.
kartlägga och kompetensutveckla inom spelkunnighet för personal inom berörda verksamheter inom Region Gotland.
öka spelkunnigheten hos allmänheten.
skapa ett spelnätverk för dialog med öns spelaktörer kring områdets behov och utmaningar.

Vem är huvudansvarig?
Biblioteksenheterna och länsbiblioteket, och FpG i
samverkan med
UAF
Kulturenheten och
FpG

D. Ökad samverkan mellan Uppsala universitets institution för speldesign och berörda
verksamheter inom Region Gotland

Mål – Vi vill

inleda samverkan mellan universitet och Region Gotland inom flera områden och gärna på
forskningsnivå.

Aktiviteter – Vi ska

Vem är huvudansvarig?

Utveckla samarbetsformer med Uppsala universitet och andra
aktörer
 initiera forskningsprojekt som knyter an till det lokala samhället.

Kulturenheten
och FpG i
samverkan med
Uppsala Universitet och
Science park
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4.10 Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Förändrad konsulentorganisation

Mål – Vi vill

utveckla konsulentverksamhet för att uppnå högre effektivitet, ett bredare utbud,
större gränsöverskridande samverkan och långsiktig hållbarhet i mötet mellan konsten
och publiken.

Aktiviteter – Vi ska
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utreda hur konsulentverksamheten framgent skall organiseras i
avseende på huvudmannaskap, ansvarsområden och samordning
med kulturenhetens bemanning och uppdrag.

Vem är huvudansvarig?
Kulturenheten
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 241

Kulturplan 2021-24

RS 2019/1026

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Region Gotland ingår sedan 2011 i den s.k. kultursamverkansmodellen och har att
vart fjärde år upprätta en kulturplan som beskriver Regionens planer och ambitioner
för kulturlivet. Den nu gällande planen omfattar åren 2017-2020 och löper sålunda ut
2020-12-31.
Föreliggande förslag har utarbetats i samråd med civilsamhället och det gotländska
kulturlivet och löpande stämts av och förankrats i den särskilt tillsatta politiska
styrgruppen, bestående av de ordinarie ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott,
samt med en referensgrupp bestående av de ordinarie ledamöterna i kultur- och
fritidsberedningen.
Förslaget är en uppdatering av nuvarande kulturplan och har upprättats enligt de
direktiv som den politiska ledningen meddelat. Planen redovisar Region Gotlands
mål för kultur- och konstpolitiken de närmaste fyra åren. Dels genom att specificera
tre prioriterade fokusområden, dels genom att ange mål för de olika kulturområdena.
Planen följer kulturrådets anvisningar och har 2020-09-03 också stämts av med
kulturrådet och med det så kallade samverkansrådet, som består av representanter för
de statliga kulturinstitutionerna.
Föreliggande förslag är en uppdaterad text av det förslag som presenterades för styroch referensgruppen 2020-09-01. Förändringar mot den version som då presenterades
är markerade med rött.
Kulturplanen är avsedd att fastställs i regionfullmäktige 2020-12-16 för att sedan
presenteras för Statens kulturråd. Handlingsplanen avses dock slutligen godkännas i
regionstyrelsen.
Planen kommer efter fullmäktiges fastställande att tryckas upp samt att ingående
presenteras på regionens hemsida.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, kulturstrateg, Angelica Andersson Fihn,
avdelningschef och Paola Ciliberto, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 241 forts
RS 2019/1026

Arbetsutskottet begär att kulturplanen och handlingsplanen ändras enligt framförda
förslag samt att redaktionella ändringar införs. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2016/146
9 september 2020

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Förlängning av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut regionfullmäktige

• Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 förlängs i tre år fram till 2023.

Sammanfattning

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade1 hösten 2017 att anta en flerårig
regional integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 i syfte att ange
övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet.
Strategin utarbetades i bred samverkan med berörda aktörer i regionen såväl som ett
antal asylsökande och nyanlända och pekar ut fem utvecklingsområden: Arbete,
Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt Utbildning..
Strategin har sedan antagandet utgjort ett övergripande styrdokument för Gotlands
arbete för integration.
Inför slutet av strategins målperiod har Länsstyrelsen och Region Gotland utvärderat
dess betydelse inom befintliga samverkansplattformar. Den gemensamma
bedömningen blir därvidlag att strategin även fortsättningsvis är betydelsefull.
Huvudsaklig nytta har varit som ramverk för organisering av samverkan såväl som
för berörda aktörers interna arbete. Vidare har strategin haft stor betydelse för
inriktningen av de integrationsrelaterade projekt som genomförts under perioden.
Här har strategin utgjort en viktig vägledning för de många ansökningar om §37medel2 som Region Gotlands verksamheter fått beviljande under perioden.
Strategin har även beaktats under framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin
RUS.
Regionfullmäktige 2017-09-25, §118
Avser Länsstyrelsens utvecklingsmedel för kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända (§37) respektive att stärka
och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter (§37a)
1
2
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Även om situationen nu skiljer sig markant från 2015/16 befinns även de vägval
som pekas ut i strategins fem utvecklingsområden som fortsatt relevanta.
Mot bakgrund av detta föreslås strategin förlängas i sin helhet fram till och med år
2023. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den kan bidra till genomförandet av
den regionala utvecklingsstrategin och på sikt införlivas i kommande
genomförandeprogram.
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Förord
Gotland beskrivs ofta som Navet i havet, en ö som samlar och förenar. Så har det varit
historiskt och så är det fortfarande i dag. Under hösten 2015 upplevde Europa och
Sverige den största flyktingströmmen i modern tid. Aldrig förr har krig och konflikter
tvingat så många människor på flykt. Plötsligt kom världens händelser och all nyhetsrapportering väldigt nära och för en del personer blev Gotland den plats dit man
kom för att söka skydd.
Det är med stor medmänsklighet och engagemang som det gotländska samhället
välkomnat personer som är asylsökande och de som har beviljats uppehållstillstånd,
inklusive ensamkommande barn. Genom god samverkan mellan Länsstyrelsen i
Gotlands län, Region Gotland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, organisationer,
föreningar, trossamfund, företagare och många, många frivilliga har vi stått för ett
bra och värdigt mottagande. Ibland lyfts vi fram som ett särskilt lyckat exempel när
det gäller mottagande och etablering och vi är övertygade om att det i dessa tider är
extra viktigt att gemensamt kraftsamla i det fortsatta arbetet.
Våra nya gotlänningar är viktiga för ön. Varje gotlänning räknas – oavsett om vi är
födda på Gotland, inflyttade eller helt nya i landet. Asyl- och flyktingmottagandet
bidrar till ökad kompetens och till den drivkraft som möjliggör Gotlands fortsatta tillväxt. Det är vår förhoppning att det gotländska samhället, även framöver, ska formas
av nyfikenhet, handlingskraft och övertygelsen om människors lika värde.
En gemensam integrationsstrategi för Gotland kommer att vara en betydelsefull och
god hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det
gotländska samhället. Strategin har tagits fram tillsammans med många olika aktörer,
som bidragit med värdefull kunskap och erfarenheter. Detta kommer att bidra till en
helhetssyn kring integrationsfrågor, där vi tillsammans skapar ett samhälle som tar
tillvara sina nya invånare på bästa sätt.

Meit Fohlin					Cecilia Schelin Seidegård
Regionstyrelsens ordförande			Landshövding

Integrationsstrategi
för Gotland 2017-2020

Integration

Den här strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration1:
”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla
invandrare och invånare i medlemsstaterna”.
För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig
förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Syfte

Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Övergripande integrationsmål

Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor/män, flickor/pojkar och personer med annan könsidentitet. En strävan är att
varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen
försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra. Individen upplever sig trygg
och delaktig i det gotländska samhället.

Målgrupp för strategin

Integrationsstrategin berör alla oss som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är även
offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som utför insatser
inom integration.
Strategin ger vägledning för varje aktörs insatser på integrationsområdet. Länsstyrelsen i
Gotlands län och Region Gotland tillämpar och följer upp strategin inom ramen för respektive
organisations ledningssystem.

Samverkan – samarbete

Samverkan handlar om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt samma
håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå gemensamt uppsatta mål. För att lyckas krävs arenor för samverkan och samarbete. Den lokala överenskommelsen (LÖK) om vissa nyanländas etablering underlättar och skapar förutsättningar för samverkan
mellan myndigheter. Gotlands integrationsråd har uppdraget att vara en strategisk plattform för
integration.

Strategiska områden

I arbetet med att ta fram integrationsstrategin har fem viktiga utvecklingsområden identifierats.
De fem områdena är Arbete, Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt
Utbildning. Områdena är valda utifrån de elva europeiska grundprinciperna för integration,
nationellt övergripande integrationsmål och Vision Gotland 2025. Samtliga områden är beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration. Varje område inleds med
en kort beskrivning och därefter anges strategiska vägval och exempel på åtgärder.

1

Antagna av Europarådet 2004 och finns att läsa på http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf

Arbete
Ett arbete bidrar till försörjning och möjliggör delaktighet i samhället. Personer som kommer till
Gotland bidrar också med sin kompetens som är viktigt för Gotlands behov av kompetensförsörjning. En snabb etablering på arbetsmarknaden är viktigt. Det behövs effektiva etableringsinsatser samt en arbetsmarknad där kvinnor, män och personer med annan könsidentitet oavsett
etnisk bakgrund kan delta på lika villkor.

Strategiska vägval
Synliggöra arbetsmarknadens
behov

Exempel på möjliga åtgärder
Marknadsföra Gotland utifrån behov av
kompetensförsörjning.
Nyttja befintliga plattformar och strukturer som www.informationsverige.se
Erbjuda praktikplatser utifrån arbetsmarknadens behov.

Stödja en lärande organisation
som stärker arbetsplatsens
interkulturella kompetens

Erbjuda utbildning, rådgivning, mentorskap och nätverk till stöd för arbetsplatser.
Göra insatser för ökad kunskap om
attityder och värderingar.
Implementera modeller som stödjer
integration på arbetsplatsen.

Ta tillvara och tillgängliggöra
individens kompetens

Kartlägga, beskriva och hitta metoder och
modeller som syftar till att nyanlända
snabbare kommer i arbete.
Validering av tidigare utbildningar och
möjligheter till vidareutbildning.
Personer som är asylsökande och
nyanlända kan tidigt ta del av förberedande
insatser för företagande.

Säkerställa att alla ungdomar och
vuxna får kvalitativa och tidiga
etableringsinsatser

Skapa flexibla organisationer med ökad
samverkan mellan myndigheter, ALMI,
näringslivet och civilsamhället. Fokus på
kompetensförsörjning, arbete och eget
företagande.
Individanpassade etableringsinsatser.

Boende
Möjlighet till att snabbt få en egen bostad är en grundläggande faktor för en långsiktig och
hållbar etablering. En egen bostad skapar förutsättningar för alla att påbörja sin etablering och
planera sin framtid. Bostadsområden som speglar det samhälle vi lever i med en blandning av
människor med olika ursprung är viktigt för ett inkluderande samhälle. Strävan är att ha ett
bostadsbestånd som gör det möjligt för alla människor att etablera sig på bostadsmarknaden.

Strategiska vägval

Exempel på möjliga åtgärder

Möjliggöra ett långsiktigt
mottagande av asylsökande samt att
Gotland uppfyller lagstiftning kring
mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn

Dialog med Migrationsverket gällande
former för asylmottagandet.

Skapa bostadsområden med
blandande bostadsformer och trygga
miljöer som främjar möten mellan
människor för att motverka
segregation

Integrationsaspekter beaktas i all
samhällsplanering.

Skapa långsiktiga bostadslösningar i olika storlekar till rimliga
priser för personer som bor eller vill
flytta till Gotland

Region Gotland arbetar med samordnad
bostadsförsörjning för att hantera bostäder
för personer med liknande behov.

I samverkan med Migrationsverket
genomföra insatser som gör att en större
andel nyanlända, vid anvisning, tackar ja till
bosättning på Gotland.

Vid upphandling av mark och byggnation, strategisk förtätning samt under markanvisningsprocessen villkora underlag som
beskriver varierade typer av bostadsformer.

Bostäder för personer som är nyanlända inkluderat ensamkommande barn bör i
första hand erbjudas på orter där det finns
närhet till skola, utbildning, sysselsättning/
arbete, aktiviteter eller att det finns goda
kommunikationer och där kontakter med
civilsamhället och volontärer redan är
etablerat.
Nära samverkan mellan Region Gotland,
Länsstyrelsen i Gotlands län, kommunala
bolag och privata bostadsbyggare.

Hälsa och sjukvård
Alla områden i denna strategi bidrar till förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Hälsan
påverkas av förhållanden i hemlandet, av migrationen i sig och av hur väl integrationen i det nya
samhället fungerar. Hälsofrämjande arbete berör många olika aktörer som har olika uppdrag och
perspektiv.
För att få tillgång till hälsofrämjande insatser och sjukvård är det viktigt att överbrygga hinder
såsom språk, kulturella skillnader och okunskap om det svenska sjukvårdssystemet. För att
etablera sig i samhället är tillgången och tilliten till hälso- och sjukvård en viktig faktor.

Strategiska vägval
Skapa samhälleliga förutsättningar
för god hälsa på lika villkor och
självständigt liv

Exempel på möjliga åtgärder
Inom ramen för samhällsinformation
erbjuda hälsokommunikation på modersmål,
inkluderande information om den svenska
hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på
primärvård, barn- och mödrahälsovård.
Säkerställa att personer som är asylsökande och nyanlända har samma möjligheter, som övrig befolkning, till hjälp och
stöd om de utsätts för våld eller förtryck av
närstående.
Verksamheter och aktörer strävar efter en
gemensam syn på vad som främjar jämlik
hälsa.
Utveckla och vidmakthålla administrativa
system för att garantera patientsäkerheten.

Vidareutveckla hälsofrämjande
insatser för barn och unga

Samverka och utveckla arbetssätt mellan
Region Gotlands verksamheter och andra
aktörer för att främja god och jämlik hälsa.

Socialt sammanhang
Integration sker i mötet mellan människor. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla
upplever att de ingår i en gemenskap som har tillit och tilltro till varandra.
Trygga, stabila och positiva relationer skapar en känsla av sammanhang och delaktighet. Att ingå
i ett socialt sammanhang möjliggörs bl.a. genom individens tillgång till relationer, sociala nätverk, fritidsaktiviteter och sysselsättning. Förutsättningar för att mötas i gemensamma miljöer
och tillgängliggöra utbud av aktiviteter är därför betydelsefullt.

Strategiska vägval
Möjliggöra individens egenmakt

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och sprida metoder och
arbetssätt så att personer på egen hand kan
ta del av samhällsinformation.
Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kring tidiga insatser som främjar
kunskaper i svenska, kunskaper om det
svenska samhället, den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

Utveckla samordnade och
jämställda mötesplatser med varierat
utbud av aktiviteter

Utveckla och samordna kommunikation
kring utbud av aktiviteter.

Utöka den interkulturella
kunskapen och förståelsen

Kontinuerligt genomföra värdegrundsarbete som berör mötet mellan personer från
skilda kulturer och ömsesidig förståelse.

Samverkan mellan myndigheter och
civilsamhället kring samhällsplanering, fritidsaktiviteter, sysselsättning, språkinlärning,
samhällsinformation och mötesplatser.

Regelbundna fortbildningar, forum för
samtal och kunskapsutbyte.

Utbildning
Utbildning är viktigt för en framgångsrik integration. Utbildning på alla nivåer grundskola,
gymnasieskola och högre studier skapar möjlighet till delaktighet i samhällslivet och en framtida
etablering på arbetsmarknaden. Skolan är en väsentlig del i alla barn och ungdomars vardag för
att få en god start och motivera framtida studier och lärande. En inkluderande undervisning som
utgår från individens behov och förmåga skapar förutsättningar för utveckling och ett långsiktigt
lärande.

Strategiska vägval
Säkerställa alla barns/elevers rätt
till en kvalitativ förskola, grundskola
och gymnasieskola

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och utveckla nya arbetssätt
för individanpassad undervisning (t.ex. via
Skolverkets projekt kring nyanländas lärande
på Gotland).
Flexibel skolorganisation som är anpassad
efter elevernas behov.

Säkerställa att alla vuxna får
kvalitativa och tidiga etableringsinsatser

Flexibla organisationer med ökad samverkan mellan myndigheter, civilsamhället och
näringslivet. Fokus på svenska för invandrare
(SFI) och samhällsorientering.
Individanpassade etableringsinsatser.

Ge tillgång till högre utbildning
och yrkesutbildning

Samverkan mellan olika aktörer för att
ta tillvara och vidareutveckla individers
kompetens, i förhållande till den gotländska
arbetsmarknadens behov.

Integrationsstrategins framtagande
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade våren 2016 om att ta fram en flerårig
länsövergripande integrationsstrategi för Gotland. Uppdraget har vid två tillfällen förankrats i
Gotlands regionala samverkansråd (Regsam). Det strategiska rådet för integration (Integrationsrådet) har fungerat som arbetsgrupp.
I arbetsprocessen har fem dialogmöten genomförts med ett 40-tal representanter från
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotlands förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Uppsala Universitet Campus Gotland, Visby Servicekontor, Polisen, Almi och Svenskt
Näringsliv. Dialogmöten har även genomförts med civilsamhällets organisationer och volontärsnätverk samt asylsökande och nyanlända inkluderat ensamkommande barn och unga. I framtagande av strategin har såväl barn- som jämställdhetsperspektiv beaktats, både när det gäller
representation i dialogmöten och innehåll i strategidokumentet.
Aktörer ovan samt Tillväxtrådet, Gotlandshem och RFSL har under remisstid getts möjlighet att
lämna synpunkter.
Frågor kan ställas till:
Region Gotland
Strateg för social hållbarhet
Tfn: 0498-26 90 00
regiongotland@gotland.se
Länsstyrelsen i Gotlands län
Integrationsstrateg
Tfn: 010-223 90 00
gotland@lansstyrelsen.se

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 242

Förlängning av Integrationsstrategi

RS 2016/146

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 förlängs i tre år fram till 2023.

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade hösten 2017 att anta en flerårig regional
integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 i syfte att ange
övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet.
Strategin utarbetades i bred samverkan med berörda aktörer i regionen såväl som ett
antal asylsökande och nyanlända och pekar ut fem utvecklingsområden:
Arbete, Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt Utbildning.
Strategin har sedan antagandet utgjort ett övergripande styrdokument för Gotlands
arbete för integration.
Inför slutet av strategins målperiod har Länsstyrelsen och Region Gotland utvärderat
dess betydelse inom befintliga samverkansplattformar. Den gemensamma bedömningen
blir därvidlag att strategin även fortsättningsvis är betydelsefull. Huvudsaklig nytta har
varit som ramverk för organisering av samverkan såväl som för berörda aktörers interna
arbete. Vidare har strategin haft stor betydelse för inriktningen av de integrationsrelaterade projekt som genomförts under perioden. Här har strategin utgjort en viktig
vägledning för de många ansökningar om § 37-medel som Region Gotlands verksamheter fått beviljande under perioden. Strategin har även beaktats under framtagandet av
den regionala utvecklingsstrategin RUS. Även om situationen nu skiljer sig markant från
2015/16 befinns även de vägval som pekas ut i strategins fem utvecklingsområden som
fortsatt relevanta.
Mot bakgrund av detta föreslås strategin förlängas i sin helhet fram till och med år
2023. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den kan bidra till genomförandet av
den regionala utvecklingsstrategin och på sikt införlivas i kommande genomförandeprogram.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet godkänner integrationsstrategin men begär komplettering av
handlingar till regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag
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Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Reviderade regler för stöd till partipolitiska
ungdomsorganisationer på Gotland
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderat regelverk
för stöd till partipolitiska ungdomsorganisationer på Gotland.
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
arvodeskommittén, utreda och se över Region Gotlands stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationerna och att komma med förslag på regelverk inför nästa
mandatperiod.

Ärendebeskrivning

Årligen avsätts ett anslag motsvarande tio (10) procent av moderpartiernas
budgeterade partistöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna. Hälften (50 %)
av det anslag som avsätts fördelas som grundstöd och den andra hälften (50 %)
fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 %
fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet har i regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har på uppdrag av Regionstyrelsen reviderat regelverket
så att regelverket nu stämmer överens med hur ansvarsfördelningen är organiserad.
Regelverket har lyfts för diskussion i arvodeskommittén, där en enig kommitté ser
behov av att se över och förändra och förenkla regelverket för
ungdomsorganisationerna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att genomförd revidering av befintligt regelverk
är behövlig för att regelverket ska stämma överens med regionens organisation och
ansvarsfördelning. Tidigare har den numera nedlagda kultur- och fritidsnämnden
varit ansvarig för regelverket och stödet, men då denna nämnd inte längre finns så
har behovet uppstått att revidera regelverket.
Förvaltningen gör också bedömningen att stödets utformning i dagsläget inte är
ändamålsenligt; det är få aktiva ungdomsförbund, endast ett fåtal rekvirerar ut
grundstödet och inget av ungdomsförbunden ansöker om projektstöd.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför, i likhet med arvodeskommittén, ett behov av
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att arbeta fram ett nytt regelverk. Detta arbete bör ske i samarbete med
arvodeskommittén. Regelverket behöver förenklas, stödet behöver göras mer
lättillgängligt och användbart.
Beslutsunderlag
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1. Stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna
Region Gotland har beslutat att årligen avsätta 10 % av det totala anslaget för partistöd
under bidragsåret, som stöd för de partipolitiska ungdomsorganisationerna.
Stöd lämnas i form av grundstöd och/eller projektstöd till sådan politisk
ungdomsorganisation som är registrerad hos kultur- och fritidsavdelningen och vars
moderparti är representerat i regionfullmäktige.

2. Fördelning av stöd
Hälften (50 %) av det anslag som avsätts till ungdomsorganisationerna fördelas som
grundstöd och den andra hälften (50 %) fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas
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Regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna

25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet
har i regionfullmäktige.
2.1 Grundstöd

Grundstöd betalas ut till sådan aktiv politisk ungdomsorganisation som är registrerad hos
kultur- och fritidsavdelningen efter rekvisition på avsedd blankett. Verksamhetsberättelse
och kopia på justerat årsmötesprotokoll ska bifogas.
Grundstödet är bland annat avsett till distriktsorganisationens eventuella lokal- och/eller
personalkostnader.
2.2 Projektstöd

Stödet har i sin konstruktion ingen koppling till grundstödets fasta belopp och
mandatbaserat bidrag. Projektstöd fördelas efter ansökan och följande grunder gäller vid
bedömning:
Ungdomsorganisationen ska verka för eller bedriva
 opinionsbildande verksamhet
 verksamhet så att såväl medlemmar som allmänhet engageras i samhällsfrågor
 verksamhet som prioriterar jämställdhet och mångfald samt att man även når yngre
åldersgrupper
 verksamhet som värnar demokratin
 drogfri verksamhet
Sista ansökningsdag för projektstöd är den 31 oktober året före bidragsåret.
Ansökan ska ske på avsedd blankett och ställas till kultur- och fritidsavdelningen.
Till ansökan ska bifogas verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av sådana av
kommunen beviljade projekt som inte tidigare redovisats.

3. Beslut
Ansökan avseende projektstöd handläggs av kultur- och fritidsavdelningen.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Beslut om fördelning av stöd fattas av beslutsgrupp utsedd av regionstyrelsen, bestående av
ett regionråd och ett oppositionsråd.

4. Utbetalning
Grundstöd betalas ut efter det att rekvisition med bilagor lämnats in till kultur- och
fritidsavdelningen.
Utbetalning av projektstöd sker som tidigast den 15 januari året efter att ansökan inkommit
till kultur- och fritidsavdelningen.

5. Återbetalningsskyldighet
Har ungdomsorganisationen mottagit stöd på felaktig grund ska stödet återbetalas.
Har projekt för vilken ungdomsorganisationen erhållit projektstöd inte genomförts, ska
stödet återbetalas alternativt överföras på annat av beslutsgruppen godkänt projekt.
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Antagna av Kommunfullmäktige 2006-06-19.
Gäller från och med 1 januari 2007.
Tidigare regler, fastställda av kommunfullmäktige 1997-03-10, upphör därmed att gälla.
Allmänt
Stöd lämnas i form av grundstöd och/eller projektstöd till sådan politisk ungdomsorganisation som är registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) och vars
moderparti är representerat i kommunfullmäktige.
Totalt anslag
För stöd till politiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer anslås medel
motsvarande 10 % av det totala anslaget för partistöd bidragsåret.
50 % av detta anslag fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd.
Grundstöd
Grundstödet utbetalas utan ansökan till sådan aktiv politisk ungdomsorganisations
distriktsorganisation som är registrerad hos KFF.
Stödmottagare ska själv meddela KFF om organisationen inte har aktiv verksamhet eller att
man av andra skäl inte vill motta grundstöd. Mottaget stöd på felaktig grund ska
återbetalas.
Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal
mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige.
Grundstödet är bland annat avsett till distriktsorganisationens eventuella lokal- och/eller
personalkostnader.
Projektstöd
Stödet har i sin konstruktion ingen koppling till grundstödets fasta belopp och
mandatbaserat bidrag. Det fördelas efter ansökan och följande grunder gäller vid
bedömning:
Organisationen ska verka för eller bedriva
• opinionsbildande verksamhet
• verksamhet så att såväl medlemmarna som allmänhet engageras i samhällsfrågor
• verksamhet som prioriterar lika könsfördelning och att man även når yngre

åldersgrupper
• verksamhet som värnar demokratin
• drogfri verksamhet.
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Utbetalning
Stöd utbetalas tidigast den 15 januari om följande uppgifter inlämnats:
• kopia på föregående års verksamhetsberättelse där uppgift om bland annat

medlemsantal framgår
• justerat protokoll från distriktsorganisationens årsmöte aktuellt år där det framgår att

styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för projektstöd är den 31 oktober året före bidragsåret.
Ansökan ska ske på av kultur- och fritidsförvaltningen fastställd blankett och ställas till
kultur- och fritidsförvaltningen.
Till ansökan ska fogas verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av sådana av
kommunen beviljade projekt som inte tidigare redovisats. Har projekt ej genomförts, ska
beviljat stöd återbetalas alternativt överföras på annat av beslutsgruppen godkänt projekt.
Beslut
Ansökan handläggs av kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut om fördelning av stöd fattas
av beslutsgrupp utsedd av kommunstyrelsen, bestående av ett kommunalråd och ett
oppositionsråd.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 243

Reviderade regler för stöd till partipolitiska
ungdomsorganisationer

RS 2020/796

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Reviderat regelverk för stöd till partipolitiska ungdomsorganisationer på Gotland
antas.
• Regionstyrelseförvaltingen får i uppdrag att tillsammans med arvodeskommittén,
utreda och se över Region Gotlands stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna och att komma med förslag på regelverk inför nästa mandatperiod.
•

Årligen avsätts ett anslag motsvarande tio (10) procent av moderpartiernas
budgeterade partistöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna. Hälften (50 %)
av det anslag som avsätts fördelas som grundstöd och den andra hälften (50 %)
fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 %
fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet har i regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har på uppdrag av regionstyrelsen reviderat regelverket
så att regelverket nu stämmer överens med hur ansvarsfördelningen är organiserad.
Regelverket har lyfts för diskussion i arvodeskommittén, där en enig kommitté ser
behov av att se över och förändra och förenkla regelverket för
ungdomsorganisationerna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att genomförd revidering av befintligt regelverk
är behövlig för att regelverket ska stämma överens med regionens organisation och
ansvarsfördelning. Tidigare har den numera nedlagda kultur- och fritidsnämnden
varit ansvarig för regelverket och stödet, men då denna nämnd inte längre finns så
har behovet uppstått att revidera regelverket.
Förvaltningen gör också bedömningen att stödets utformning i dagsläget inte är
ändamålsenligt; det är få aktiva ungdomsförbund, endast ett fåtal rekvirerar ut grundstödet och inget av ungdomsförbunden ansöker om projektstöd. Regionstyrelseförvaltningen ser därför, i likhet med arvodeskommittén, ett behov av att arbeta fram
ett nytt regelverk. Detta arbete bör ske i samarbete med arvodeskommittén. Regelverket behöver förenklas, stödet behöver göras mer lättillgängligt och användbart.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1072
10 september 2020

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Reviderat regelverk för Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderat regelverk
för Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
arvodeskommittén, utreda och se över hela Region Gotlands system för
ersättning och arvodering av de förtroendevalda och att komma med förslag på
system med tillhörande regelverk inför nästa mandatperiod.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har, tillsammans med arvodeskommittén arbetat fram ett
reviderat och justerat regelverk för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Under arbetets gång har det identifierats ett behov av att göra en större, omfattande
översyn av hur system och regelverk för ersättning och arvodering av de
förtroendevalda bör se ut.
Arvodeskommittén vill därför att Regionstyrelsen ger ett uppdrag till
regionstyrelseförvaltningen, att förvaltningen i samarbete med arvodeskommittén
utreda detta och komma med förslag inför nästa mandatperiod.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regelverkets tidigare utformning som ett
sammanhållande dokument inte har varit ändamålsenlig., då regelverket har behövt
uppdateras årligen och ibland flera gånger per år.
Förvaltningen föreslår därför att regelverket delas upp, i ett övergripande regelverk
som kan vara lite mer beständigt över tid och en bilaga som uppdateras årligen med
uppräkning av ersättningarnas storlek. På så sätt blir regelverket mer förutsägbart och
lättare att administrera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-10
Regelverk – Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
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Bilaga – Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Version [1.0]

Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
Innehåll
1. Tillämpningsområde ................................................................................................................2
2 Ersättningsformer ....................................................................................................................2
3 Ersättningarnas storlek .............................................................................................................2
4 Årsarvoden ..............................................................................................................................2
5 Sammanträden ........................................................................................................................2
6 Sammanträdesarvoden.............................................................................................................2
7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst........................................................................................3
8 Reseersättning och traktamente ...............................................................................................3
9 Förrättning ..............................................................................................................................3
10 Förrättningsersättning ............................................................................................................4
11 Barntillsynskostnader .............................................................................................................4
12 Vård av person med funktionsnedsättning ...............................................................................4
13 Förtroendevald med funktionsnedsättning................................................................................4
14 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt punkterna 7 och 11-13 ..................................4
15 Utbetalande av arvoden .........................................................................................................4
16 Tolkning och tillämpning .........................................................................................................4

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

Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Antagna av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12,
1998-12-14, 2002-12-16, 2006-11-27, 2008-11-24, 2010-02-22, 2010-03-29, 2010-12-13, 2014-06-16,
2014-06-19 (regionstyrelsen), 2016-06-20 och 2016-12-19, § 236, 2018-06-18, § 90 och 2018-12-17 §
69, 2020-xx-xx §
För uppräkning av årsarvoden bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men
med tre års eftersläpning.

1. Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 2017:725).
Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga Ersättning till Region
Gotlands förtroendevalda.
2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
reseersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget
enligt de grunder som anges i punkterna 11-13.
3 Ersättningarnas storlek
Regionfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning enligt
punkterna 4-10.
4 Årsarvoden
Årsarvoden betalas till Region Gotlands förtroendevalda, som anges i Bilaga Ersättning till
Region Gotlands förtroendevalda till dessa regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i punkt
1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll föres i
huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.

Ärendenr RS 2019/1072 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde betalas dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som framgår
av Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Anteckningar:
1. Grundarvode betalas en gång per sammanträde. När ett sammanträde löper över flera dagar
utbetalas grundarvode en gång per dag.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet =
heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde, gäller inte för förtroendevald som valts till regionråd med 100 %
tjänstgöringsgrad.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt punkt 2.
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Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, utöver regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till övriga regionråd.
7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde inte täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete, rätt att
erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp fullmäktige beslutar,
se Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
8 Reseersättning
Reseersättning kan betalas ut för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan
tjänsteställe och förrättningsställe, förutsatt att avståndet överstiger tre (3) kilometer. Ersättning
betalas i form av kilometerersättning med belopp per kilometer resväg tur och retur som anges
i Bilaga 1.
9 8 Resekostnadsersättning och traktamente
Reseersättning kan betalas ut för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan
tjänsteställe och förrättningsställe, förutsatt att avståndet överstiger tre (3) kilometer. Ersättning
för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom Region Gotland betalas
enligt de grunder, som fastställts för Region Gotlands arbetstagare i traktamentsavtal (TRAKT
T) och bilersättningsavtal (BIA) med lokala tillämpningsbestämmelser.

Ärendenr RS 2019/1072 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller regionstyrelse
eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
5. Protokollsjustering, 1 timma.
För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den förtroendevalde
själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region Gotland den
förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget givits av
regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.
Anteckningar:
1. För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.
2. Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
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3. Till valförrättare betalas ersättning enligt Bilaga Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda.
10 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom Region
Gotland restidsersättning, för deltagande i förrättning betalas enligt samma grunder som
motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i punkt 10.
11 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av uppdrag i Region Gotland, ersätts med 150 kronor
per tillsynstimme.
Om inte särskilda skäl föreligger betalas ersättning endast vid vård av barn, som under
kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och inte heller för tid då barnet vistas i sådan tillsyn som finansieras av Region Gotland.
12 Vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person
med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.
13 Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande.
14 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt punkterna 7 och 11-13
För att kunna få ersättning enligt punkterna 7 eller 11-13 ska den förtroendevalda vid varje
tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande regionala organ.
15 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
regionstyrelseförvaltningens anvisningar.

Ärendenr RS 2019/1072 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

16 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.

4 (4)

Författningssamling för Region Gotland

ERSÄTTNING TILL REGION GOTLANDS FÖRTROENDEVALDA
Antagna av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12, 199812-14, 2002-12-16, 2006-11-27, 2008-11-24, 2010-02-22, 2010-03-29, 2010-12-13, 2014-06-16, 201406-19 (regionstyrelsen), 2016-06-20 och 2016-12-19, § 236, 2018-06-18, § 90 och 2018-12-17 § 69.
För uppräkning av årsarvoden 2019 bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men
med tre års eftersläpning år, vilket innebär att 2016 års januaribelopp ska gälla 2019.

§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 2017:725).
Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga 1.
§ 2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
restidsersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget enligt
de grunder som anges i §§ 12-14.
§ 3 Ersättningarnas storlek
Regionfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning enligt §§
4-11.
§ 4 Årsarvoden
Årsarvoden betalas till Region Gotlands förtroendevalda, som anges i Bilaga 1 till dessa
regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
§ 5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i § 1,
där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll föres i
huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
§ 6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde betalas dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som
framgår av Bilaga 1.
Anteckningar:
1. Grundarvode betalas endast en gång per dag och sammanträde.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet =
heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde, gäller inte för förtroendevald som valts till regionråd med 100 %
tjänstgöringsgrad.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt p.2.
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Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, mer än regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till Övriga regionråd, (673 200 kr 2019).
§ 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde inte täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete, rätt
att erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp fullmäktige
beslutar, se Bilaga 1.
§ 8 Restidsersättning
Restidsersättning för resa till och från sammanträde betalas i form av kilometerersättning med
belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i Bilaga 1.
§ 9 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom Region
Gotland betalas enligt de grunder, som fastställts för Region Gotlands arbetstagare i
traktamentsavtal (TRAKT 04) och bilersättningsavtal (BIA) med lokala
tillämpningsbestämmelser.
§ 10 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller regionstyrelse
eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
5. Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts.
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den förtroendevalde
själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region Gotland
den förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget givits av
regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.
Anteckningar:
1. För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.
2. Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se Bilaga 1.
3. Till valförrättare betalas ersättning enligt Bilaga 1.
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§ 11 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom Region
Gotland restidsersättning, för deltagande i förrättning betalas enligt samma grunder som
motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i § 10.
§ 12 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av uppdrag i Region Gotland, ersättes med 150
kronor per tillsynstimme.
Om inte särskilda skäl föreligger betalas ersättning endast vid vård av barn, som under
kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning betalas icke för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och inte heller för tid då barnet vistas i sådan tillsyn som finansieras av Region Gotland.
§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person
med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende.
§ 14 Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande.
§ 15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 7, 12-14
För att kunna få ersättning enligt §§ 7, 12-14 skall den förtroendevalda vid varje tillfälle då
ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande regionala organ.
§ 16 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
regionstyrelseförvaltningens anvisningar.
§ 17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.
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Bilaga 1
Arvodesbelopp för förtroendevalda 2019
2019 års belopp uträknade med riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode betalas per månad till:

Månad

Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

62 333

Övriga regionråd

56 100

År
748 000
(2016-01-01)
673 200

(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall betalas
ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom, föräldraledighet och semesterdagstillägg regleras i enlighet med vad
som gäller för anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet
motsvarande semester.
Bilersättning betalas för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för regionråd
med 100 % tjänstgöringsgrad för övriga regionråd i proportion till beslutad tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt §§ 6 (med visst undantag för
fullmäktigemöten), 7, 8, 10, 11, 12 och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till övriga
regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Huvudprincipen är att vice ordförande erhåller
10 % av sin ordförandes arvode, med undantag av regionstyrelsen och med vissa andra.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring
Ordf.
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
betalas till ordförande i:
748 000
336 500 (50 %)
504 900 (75 %)
Regionstyrelsen
Årsarvode för 80 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Årsarvode för 60 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnd

Regionråd 100 %

Regionråd 50 %

Regionråd 75 %

Ordf.
538 560
538 560
538 560

1:e vice ordf.
10 %
53 856
53 856

2:e vice ordf.
10 %
53 856
53 856

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %
1:e vice ordf.
10 %
40 392
40 392
40 392

2:e vice ordf.
10 %
2:e vice ordf.
10 %
40 392
40 392
40 392

Ordf.
403 920
403 920
403 920
403 920

4 (7)

Författningssamling för Region Gotland
Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Årsarvode för 50 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordf.
336 600
336 600

1:e vice ordf.
10 %
33 660

2:e vice ordf.
10 %
33 660

Årsarvode för 20 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Socialnämndens individutskott
För beredskapstjänstgöring betalas tillägg
med

Ordf.
134 640
134 640

1:e vice ordf.
10 %
13 464

2:e vice ordf.
10 %
13 464

15 000

7 500

7 500

Årsarvode för 10 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Regionfullmäktige
Regionens revisorer
Överförmyndarnämnden

Ordf.
67 320
67 320
67 320
67 320

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Miljörådet

Ordf.
16 830
16 830

1:e vice ordf.

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget

innehas av Regionråd)
Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas
av Regionråd)

13 464 (20%)
6 732
6 732

13 464 (20 %)
------------------------2:e vice ordf.

-------------

-------------

16 830

-------------

-------------

16 830

-------------

-------------

Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Valnämnden

Ordf.
9 425
9 425

Årsarvode för ordförandens tjänstgöring betalas med dubbelt grundarvode samt dubblerat timarvode i:
Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda
kommittéer, samarbetsorgan m.m.

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

1 414 (15%)

-------------

------------

Årsarvode 8 % respektive 20 % till vissa övriga ledamöter:
8 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller inte regionråd på 100 %)
20 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller inte regionråd på 100 %)
8 % till ledamöter i regionstyrelsens regionala utvecklingsutskott (gäller inte
regionråd på 100 %)

Årsarvode 5 % ”Gruppledararvode”
5 % till anmäld gruppledarledamot från parti som är representerat i fullmäktige
men inte har regionråd i regionstyrelsens arbetsutskott.
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Tillämpningsregler till Bilaga 1:
1. Avgående regionråd som avgår efter val bibehåller arvodet året ut.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas inte särskilt ordförandearvode.
För regionråd med lägre än 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas särskilt ordförandearvode enligt ovan, dock får
sammanlagda arvodesersättningen inte överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid 100
% tjänstgöring, (673 200 kr 2019).
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att
ordföranden utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode. Det
fasta ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie
ordförandes längre bortavaro i anledning av sjukdom etc. betalas under tjänstgöringstiden
motsvarande ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära reseoch restidsersättning.
Restidsersättning betalas inte vid resa utanför Gotland samt inte till regionråd.
Ordförande/vice ordförande får utöver det fasta årsarvodet, sammanträdesersättning men
bara vid deltagande i protokollfört sammanträde med egen nämnd/styrelse eller vid
förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från egen nämnd/ordförande
att utföra. Detta gäller inte för regionråd. Inte heller för ordförande/vice ordförande som valts
till uppdrag som sammanlagt uppgår till mer än 85 % tjänstgöringsgrad.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, mer än regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till Övriga regionråd, (673 200 kr 2019).
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Sammanträdesarvoden
Grundarvode betalas med 600 kronor. (Beräknas genom formeln 1,07 % x månadsarvode för
Övriga regionråd, 56 100 kronor = 600 kronor). (2019-01-01)
Timarvode betalas med 202 kronor för hel timme. (Beräknas genom formeln 0,36 % x
månadsarvode för Övriga regionråd, 56 100 kronor, = 202 kronor) (2019-01-01)
Timarvode för del av timme – betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av
timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får
maximalt uppgå till 2 500 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning betalas med 2,89 kronor per kilometer resväg. (Belopp framräknat utifrån en
snitthastighet med bil på 70 km/tim och timarvodet 202 kronor, vilket ger formeln 202 ./. 70
= 2,89 kr per kilometer.) (2019-01-01)
-----------------------------------------Vigselförrättning
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett timarvode motsvarade 1,5 timmar
samt restids- och resekostnadsarvode enligt samma regler som gäller för förtroendevalda.
Begravningsförrättning
Ersättning till Region Gotlands begravningsförrättare betalas med ett heldagsarvode (=
grundarvode + 8 x timarvodet) per förrättning utan samordning.
Valförrättning
1. Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt betalas fast
ersättning med 650 kr för valdagen och 320 kr per timme för fullgjord tid.
2. Till valförrättare betalas fast ersättning med 350 kr för valdagen och 170 kr per timme, för
fullgjort tid.
3. Vid utbildning m.m. på icke valdag betalas timarvode 170 kr jämte reseersättning.
4. I övrigt betalas endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 243

Reviderade regler för stöd till partipolitiska
ungdomsorganisationer

RS 2020/796

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Reviderat regelverk för stöd till partipolitiska ungdomsorganisationer på Gotland
antas.
• Regionstyrelseförvaltingen får i uppdrag att tillsammans med arvodeskommittén,
utreda och se över Region Gotlands stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna och att komma med förslag på regelverk inför nästa mandatperiod.
•

Årligen avsätts ett anslag motsvarande tio (10) procent av moderpartiernas
budgeterade partistöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna. Hälften (50 %)
av det anslag som avsätts fördelas som grundstöd och den andra hälften (50 %)
fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 %
fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet har i regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har på uppdrag av regionstyrelsen reviderat regelverket
så att regelverket nu stämmer överens med hur ansvarsfördelningen är organiserad.
Regelverket har lyfts för diskussion i arvodeskommittén, där en enig kommitté ser
behov av att se över och förändra och förenkla regelverket för
ungdomsorganisationerna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att genomförd revidering av befintligt regelverk
är behövlig för att regelverket ska stämma överens med regionens organisation och
ansvarsfördelning. Tidigare har den numera nedlagda kultur- och fritidsnämnden
varit ansvarig för regelverket och stödet, men då denna nämnd inte längre finns så
har behovet uppstått att revidera regelverket.
Förvaltningen gör också bedömningen att stödets utformning i dagsläget inte är
ändamålsenligt; det är få aktiva ungdomsförbund, endast ett fåtal rekvirerar ut grundstödet och inget av ungdomsförbunden ansöker om projektstöd. Regionstyrelseförvaltningen ser därför, i likhet med arvodeskommittén, ett behov av att arbeta fram
ett nytt regelverk. Detta arbete bör ske i samarbete med arvodeskommittén. Regelverket behöver förenklas, stödet behöver göras mer lättillgängligt och användbart.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1393
14 september 2020

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Arvoden till förtroendevalda 2021
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fastställa arvodesnivåer för Region
Gotlands förtroendevalda 2021.

Sammanfattning

Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de förlorade
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina
uppdrag.
Fullmäktige får även besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för
det arbete som är förenat med uppdraget och ersättning för resekostnader och andra
utgifter som föranleds av uppdraget. Om fullmäktige beslutar att arvoden ska betalas,
ska arvodet bestämmas till lika belopp för likauppdrag.
Region Gotland reglerar i regelverk för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda vilka
bestämmelser som gäller för ersättning och arvodering av förtroendevalda.
Beloppsnivåerna räknas årligen upp, med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet men
med tre (3) års eftersläpning. I ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda 2021
har beloppen räknats fram med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet från januari
2018.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har tidigare årligen, ibland flera gånger per år, gjort justeringar i
regelverket för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda. Utöver detta har det
årligen gjorts en uppräkning av beloppsnivåerna utifrån gällande
riksdagsmannaarvode men med tre (3) års eftersläpning.
Regionstyrelseförvaltningen har i ärende RS 2019/1072 förslagit att regelverket ska
renodlas för att bli mer beständigt över tid, och har därför föreslagit att separera
själva regelverket och beloppsbilagan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är nödvändigt att separera själva
regelverket från beloppsnivåerna, för att få en mer stabil och beständig reglering.
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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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1393

Beloppsnivåerna är uppräknade i enlighet med tidigare beslutad praxis, med
utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet men med tre (3) års eftersläpning. Nivåerna
för 2021 grundar sig således på 2018 års riksdagsmannaarvode.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-14
Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF lön
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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

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Arvodesbelopp för förtroendevalda
2021 års belopp uträknade utifrån riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode betalas per månad till:
Månad
År
Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

65 400

Övriga regionråd
(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall
betalas ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

58 860

784 800
(2018-01-01)
706 320

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode ska vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode ska vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom och föräldraledighet regleras i enlighet med vad som gäller för
anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet motsvarande semester.
Bilersättning betalas för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för regionråd med
100 % tjänstgöringsgrad för övriga regionråd i proportion till beslutad tjänstgöringsgrad.

Kommentar [LE1]: Bör denna plockas bort då alla har rätt till
reseersättning i enlighet Trakt T och BIA?

Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt punkterna 6 (med visst
undantag för fullmäktigemöten), 7, 9, 10, 11 och 12.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Huvudprincipen är att vice
ordförande erhåller 10 % av sin ordförandes arvode, med undantag av regionstyrelsen och
med vissa andra.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regionstyrelsen

Ordf.
784 800
Regionråd
100 %

1:e vice ordf.
353 180 (50 %)

2:e vice ordf.
529 740 (75 %)

Regionråd 50 %

Regionråd 75 %

Årsarvode för 80 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
565 056

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Hälso- och sjukvårdsnämnden

565 056

56 505

56 505

Socialnämnden

565 056

56 505

56 505

Årsarvode för 60 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
423 792

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Barn- och utbildningsnämnden

423 792

42 379

42 379
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Tekniska nämnden

423 792

42 379

42 379

Miljö- och byggnämnd

423 792

42 379

42 379

Årsarvode för 50 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
353 180

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

353 180

35 318

35 318

Årsarvode för 20 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
141 264

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Socialnämndens individutskott
För beredskapstjänstgöring betalas
tillägg med

141 264

14 126

14 126

15 000

7 500

7 500

Årsarvode för 10 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
70 632

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Regionfullmäktige

70 632

14 126 (20%)

14 126 (20%)

Regionens revisorer

70 632

7 063

Överförmyndarnämnden

70 632

7 063

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
17 658

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Miljörådet

17 658

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget
innehas av Regionråd)

17 658

Pensionärsrådet (inte om uppdraget
innehas av Regionråd)

17 658

Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
9 888

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Valnämnden

9 888

1 483 (15%)

Årsarvode för ordförandens
tjänstgöring betalas med dubbelt
grundarvode samt dubblerat
timarvode i:
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda
kommittéer, samarbetsorgan m.m.
Årsarvode 8 % respektive 20 % till vissa övriga ledamöter:
8 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller inte regionråd på 100 %)

56 505

20 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller inte regionråd på
100 %)

141 264

8 % till ledamöter i regionstyrelsens regionala utvecklingsutskott (gäller
inte regionråd på 100 %)

56 505

Årsarvode 5 % ”Gruppledararvode”

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5 % till anmäld gruppledarledamot från parti som är representerat i
fullmäktige men inte har regionråd i regionstyrelsens arbetsutskott.

35 316
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Tillämpningsregler
1. Regionråd som avgår efter val bibehåller arvodet året ut. För regionråd som efter val får
förändrad tjänstgöringsgrad gäller följande;
a, när tjänstgöringsgraden ökar erhåller regionrådet den nya, högre ersättningen från den 15
oktober, vid mandatperiodens start.
b, när tjänstgöringsgraden minskar erhåller regionrådet samma ersättning som före valet hela
året ut, för att därefter vid årsskiftet erhålla den nya, lägre ersättningen.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas inte ordförandearvode.
För regionråd med lägre än 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas ordförandearvode enligt tabell ovan, dock får
sammanlagda arvodesersättningen inte överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid 100
% tjänstgöring, (706 320 kr 2021).
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att
ordföranden utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode.
Ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie
ordförandes längre bortavaro, under längre tid än en månad, i anledning av sjukdom etc. betalas
under tjänstgöringstiden motsvarande ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
e, Att representera nämnden i kontakter med övriga aktörer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-e äger dock ordförande uppbära
reskostnads- och reseersättning.
Reseersättning betalas inte vid resa utanför Gotland samt inte till regionråd.
Ordförande/vice ordförande får utöver det fasta årsarvodet, sammanträdesersättning men bara
vid deltagande i protokollfört sammanträde med egen nämnd/styrelse eller vid förrättning
vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från egen nämnd/ordförande att utföra.
Detta gäller inte för regionråd. Inte heller för ordförande/vice ordförande som valts till
uppdrag som sammanlagt uppgår till mer än 85 % tjänstgöringsgrad.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2021

Person med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, utöver regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag inte erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till övriga regionråd, (706 320 kr 2021).
Sammanträdesarvoden
Grundarvode betalas med 630 kronor. (Beräknas genom formeln 1,07 % x månadsarvode för
Övriga regionråd, 58 860 kronor = 630 kronor). (2021-01-01)
Timarvode betalas med 212 kronor för hel timme. (Beräknas genom formeln 0,36 % x
månadsarvode för Övriga regionråd, 58 860 kronor, = 212 kronor) (2021-01-01)
Timarvode för del av timme – betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får maximalt
uppgå till 3 000 kr/dag.

Kommentar [LE2]: Tidigare 2 500 kr.

Reseersättning
Reseersättning betalas med 3,02 kronor per kilometer resväg. (Belopp framräknat utifrån en
snitthastighet med bil på 70 km/tim och timarvodet 212 kronor, vilket ger formeln 212./. 70 =
3,02 kr per kilometer.) (2021-01-01)
Valförrättning
Vid valförrättning utgår fasta arvoden enligt nedan under förutsättning att tjänstgöring är 8
timmar eller längre. Tjänstgör valförrättare under kortare tid än 8 timmar utgår istället
timarvode.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1. Till ordförande i valdistrikt betalas fast ersättning om 3 500 kronor.
2. Till vice ordförande i valdistrikt betalas fast ersättning om 3 000 kronor.
3. Till valförrättare betalas fast ersättning om 2 500 kronor.
4. Vid utbildning m.m. på annan dag än valdagen utgår timarvode jämte reseersättning.
5. Reseersättning betalas endast ut vid transporter för valnämndens räkning.
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Författningssamling för Region Gotland

ERSÄTTNING TILL REGION GOTLANDS FÖRTROENDEVALDA
Antagna av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12, 199812-14, 2002-12-16, 2006-11-27, 2008-11-24, 2010-02-22, 2010-03-29, 2010-12-13, 2014-06-16, 201406-19 (regionstyrelsen), 2016-06-20 och 2016-12-19, § 236, 2018-06-18, § 90 och 2018-12-17 § 69.
För uppräkning av årsarvoden 2019 bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men
med tre års eftersläpning år, vilket innebär att 2016 års januaribelopp ska gälla 2019.

§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 2017:725).
Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga 1.
§ 2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
restidsersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget enligt
de grunder som anges i §§ 12-14.
§ 3 Ersättningarnas storlek
Regionfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning enligt §§
4-11.
§ 4 Årsarvoden
Årsarvoden betalas till Region Gotlands förtroendevalda, som anges i Bilaga 1 till dessa
regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
§ 5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i § 1,
där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll föres i
huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
§ 6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde betalas dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som
framgår av Bilaga 1.
Anteckningar:
1. Grundarvode betalas endast en gång per dag och sammanträde.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet =
heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde, gäller inte för förtroendevald som valts till regionråd med 100 %
tjänstgöringsgrad.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt p.2.
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Författningssamling för Region Gotland
Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, mer än regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till Övriga regionråd, (673 200 kr 2019).
§ 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde inte täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete, rätt
att erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp fullmäktige
beslutar, se Bilaga 1.
§ 8 Restidsersättning
Restidsersättning för resa till och från sammanträde betalas i form av kilometerersättning med
belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i Bilaga 1.
§ 9 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom Region
Gotland betalas enligt de grunder, som fastställts för Region Gotlands arbetstagare i
traktamentsavtal (TRAKT 04) och bilersättningsavtal (BIA) med lokala
tillämpningsbestämmelser.
§ 10 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller regionstyrelse
eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
5. Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts.
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den förtroendevalde
själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region Gotland
den förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget givits av
regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.
Anteckningar:
1. För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.
2. Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se Bilaga 1.
3. Till valförrättare betalas ersättning enligt Bilaga 1.
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Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

§ 11 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom Region
Gotland restidsersättning, för deltagande i förrättning betalas enligt samma grunder som
motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i § 10.
§ 12 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av uppdrag i Region Gotland, ersättes med 150
kronor per tillsynstimme.
Om inte särskilda skäl föreligger betalas ersättning endast vid vård av barn, som under
kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning betalas icke för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och inte heller för tid då barnet vistas i sådan tillsyn som finansieras av Region Gotland.
§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person
med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende.
§ 14 Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande.
§ 15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 7, 12-14
För att kunna få ersättning enligt §§ 7, 12-14 skall den förtroendevalda vid varje tillfälle då
ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande regionala organ.
§ 16 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
regionstyrelseförvaltningens anvisningar.
§ 17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.
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Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Bilaga 1
Arvodesbelopp för förtroendevalda 2019
2019 års belopp uträknade med riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode betalas per månad till:

Månad

Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

62 333

Övriga regionråd

56 100

År
748 000
(2016-01-01)
673 200

(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall betalas
ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom, föräldraledighet och semesterdagstillägg regleras i enlighet med vad
som gäller för anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet
motsvarande semester.
Bilersättning betalas för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för regionråd
med 100 % tjänstgöringsgrad för övriga regionråd i proportion till beslutad tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt §§ 6 (med visst undantag för
fullmäktigemöten), 7, 8, 10, 11, 12 och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till övriga
regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Huvudprincipen är att vice ordförande erhåller
10 % av sin ordförandes arvode, med undantag av regionstyrelsen och med vissa andra.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring
Ordf.
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
betalas till ordförande i:
748 000
336 500 (50 %)
504 900 (75 %)
Regionstyrelsen
Årsarvode för 80 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Årsarvode för 60 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnd

Regionråd 100 %

Regionråd 50 %

Regionråd 75 %

Ordf.
538 560
538 560
538 560

1:e vice ordf.
10 %
53 856
53 856

2:e vice ordf.
10 %
53 856
53 856

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %
1:e vice ordf.
10 %
40 392
40 392
40 392

2:e vice ordf.
10 %
2:e vice ordf.
10 %
40 392
40 392
40 392

Ordf.
403 920
403 920
403 920
403 920
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Årsarvode för 50 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordf.
336 600
336 600

1:e vice ordf.
10 %
33 660

2:e vice ordf.
10 %
33 660

Årsarvode för 20 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Socialnämndens individutskott
För beredskapstjänstgöring betalas tillägg
med

Ordf.
134 640
134 640

1:e vice ordf.
10 %
13 464

2:e vice ordf.
10 %
13 464

15 000

7 500

7 500

Årsarvode för 10 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Regionfullmäktige
Regionens revisorer
Överförmyndarnämnden

Ordf.
67 320
67 320
67 320
67 320

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Miljörådet

Ordf.
16 830
16 830

1:e vice ordf.

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget

innehas av Regionråd)
Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas
av Regionråd)

13 464 (20%)
6 732
6 732

13 464 (20 %)
------------------------2:e vice ordf.

-------------

-------------

16 830

-------------

-------------

16 830

-------------

-------------

Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Valnämnden

Ordf.
9 425
9 425

Årsarvode för ordförandens tjänstgöring betalas med dubbelt grundarvode samt dubblerat timarvode i:
Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda
kommittéer, samarbetsorgan m.m.

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

1 414 (15%)

-------------

------------

Årsarvode 8 % respektive 20 % till vissa övriga ledamöter:
8 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller inte regionråd på 100 %)
20 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller inte regionråd på 100 %)
8 % till ledamöter i regionstyrelsens regionala utvecklingsutskott (gäller inte
regionråd på 100 %)

Årsarvode 5 % ”Gruppledararvode”
5 % till anmäld gruppledarledamot från parti som är representerat i fullmäktige
men inte har regionråd i regionstyrelsens arbetsutskott.
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Tillämpningsregler till Bilaga 1:
1. Avgående regionråd som avgår efter val bibehåller arvodet året ut.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas inte särskilt ordförandearvode.
För regionråd med lägre än 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas särskilt ordförandearvode enligt ovan, dock får
sammanlagda arvodesersättningen inte överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid 100
% tjänstgöring, (673 200 kr 2019).
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att
ordföranden utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode. Det
fasta ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie
ordförandes längre bortavaro i anledning av sjukdom etc. betalas under tjänstgöringstiden
motsvarande ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära reseoch restidsersättning.
Restidsersättning betalas inte vid resa utanför Gotland samt inte till regionråd.
Ordförande/vice ordförande får utöver det fasta årsarvodet, sammanträdesersättning men
bara vid deltagande i protokollfört sammanträde med egen nämnd/styrelse eller vid
förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från egen nämnd/ordförande
att utföra. Detta gäller inte för regionråd. Inte heller för ordförande/vice ordförande som valts
till uppdrag som sammanlagt uppgår till mer än 85 % tjänstgöringsgrad.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, mer än regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till Övriga regionråd, (673 200 kr 2019).
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Författningssamling för Region Gotland
Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Sammanträdesarvoden
Grundarvode betalas med 600 kronor. (Beräknas genom formeln 1,07 % x månadsarvode för
Övriga regionråd, 56 100 kronor = 600 kronor). (2019-01-01)
Timarvode betalas med 202 kronor för hel timme. (Beräknas genom formeln 0,36 % x
månadsarvode för Övriga regionråd, 56 100 kronor, = 202 kronor) (2019-01-01)
Timarvode för del av timme – betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av
timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får
maximalt uppgå till 2 500 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning betalas med 2,89 kronor per kilometer resväg. (Belopp framräknat utifrån en
snitthastighet med bil på 70 km/tim och timarvodet 202 kronor, vilket ger formeln 202 ./. 70
= 2,89 kr per kilometer.) (2019-01-01)
-----------------------------------------Vigselförrättning
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett timarvode motsvarade 1,5 timmar
samt restids- och resekostnadsarvode enligt samma regler som gäller för förtroendevalda.
Begravningsförrättning
Ersättning till Region Gotlands begravningsförrättare betalas med ett heldagsarvode (=
grundarvode + 8 x timarvodet) per förrättning utan samordning.
Valförrättning
1. Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt betalas fast
ersättning med 650 kr för valdagen och 320 kr per timme för fullgjord tid.
2. Till valförrättare betalas fast ersättning med 350 kr för valdagen och 170 kr per timme, för
fullgjort tid.
3. Vid utbildning m.m. på icke valdag betalas timarvode 170 kr jämte reseersättning.
4. I övrigt betalas endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 245

Arvoden till förtroendevalda 2021

RS 2020/1393

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de förlorade
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina
uppdrag.
Fullmäktige får även besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för
det arbete som är förenat med uppdraget och ersättning för resekostnader och andra
utgifter som föranleds av uppdraget. Om fullmäktige beslutar att arvoden ska betalas,
ska arvodet bestämmas till lika belopp för likauppdrag.
Region Gotland reglerar i regelverk för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda vilka bestämmelser som gäller för ersättning och arvodering av förtroendevalda.
Beloppsnivåerna räknas årligen upp, med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet men
med tre (3) års eftersläpning. I ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda 2021
har beloppen räknats fram med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet från januari
2018.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är nödvändigt att separera själva
regelverket från beloppsnivåerna, för att få en mer stabil och beständig reglering.
Beloppsnivåerna är uppräknade i enlighet med tidigare beslutad praxis, med
utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet men med tre (3) års eftersläpning. Nivåerna
för 2021 grundar sig således på 2018 års riksdagsmannaarvode.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras och lämnas därför utan eget yttrande
till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-14

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/773
9 september 2020

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Korpens café och
restaurang
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får tillsammans med teknikförvaltningen i uppdrag
att fortsätta utredningen kring Korpens café och restaurang.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 17 juni att ge regionstyrelseförvaltningen tillsammans
med teknikförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till servering i annan
regi vid Korpens café och restaurang. Innan slutligt beslut fattas ska dialog föras
med Pensionärsrådet och Tillgänglighetsråden.
Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen fick 2019 (2019/562), tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att utreda Korpens café och restaurangs framtid.
Den genomförda utredningen visar att verksamheten i dag går med underskott och
att ett ökat underskott är att vänta med anledning av de investeringsbehov som krävs
i lokalerna. Med detta som grund lades vid regionstyrelsens arbetsutskott den 3 juni
förslaget att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla
måltidsverksamheten på Korpen. Regionstyrelseförvaltningen fick av
arbetsuppskottet 3 juni i uppdrag att till regionstyrelsens möte 17 juni komplettera
ärendet med vissa tydliggöranden samt den totala besparingen för Region Gotland.
Regionstyrelsen beslutade att: ärendet återremitteras med inriktningen att
måltidsverksamheten på Korpen skall avvecklas i egen regi. Innan slutligt beslut ska dialog föras
med regionala Pensionärsrådet samt Tillgänglighetsrådet. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans
med teknikförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till servering i annan regi.
Utifrån ovan uppdrag har dialogen påbörjats mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen. Alternativa lösningar och områden som, utan inbördes
rangordning, har diskuterats är:
-

Hyra ut lokalen som består av kök och matsal
Upphandla café och restaurangverksamhet
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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

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

-

-

Tjänsteskrivelse
RS 2020/773

Socialförvaltningens och hälsosjukvårdsförvaltningens eventuella behov av
att nyttja lokalen för sin verksamhet, kopplat till utredningen kring Korpens
framtid
Socialförvaltningens, dagliga verksamhet, förfrågan om möjligheter att driva
verksamheten
Dialogtillfällen med Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd har initierats.

Bedömning

Vissa fördelar och utmaningar med de olika alternativen har identifierats men frågan
behöver utredas ytterligare varför inga förslag till vilken eller vilka lösningar som är
mer intressanta att gå vidare med finns i dagsläget. Regionstyrelseförvaltningen
tillsammans med Teknikförvaltningen behöver fortsätta utredningen.
Beslutsunderlag

Tidigare tjänsteskrivelser i ärendet 2020/773

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 246

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr,
Korpens café och restaurang

RS 2020/773

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen
fortsätta utredningen kring Korpens café och restaurang.

Serviceförvaltningen fick 2019 (2019/562), tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att utreda Korpens café och restaurangs framtid. Den
genomförda utredningen visar att verksamheten i dag går med underskott och att ett
ökat underskott är att vänta med anledning av de investeringsbehov som krävs i
lokalerna. Med detta som grund lades vid regionstyrelsens arbetsutskott den 3 juni
2020 förslaget att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla måltidsverksamheten på Korpen. Regionstyrelseförvaltningen fick av arbetsuppskottet 3 juni i
uppdrag att till regionstyrelsens möte 17 juni komplettera ärendet med vissa tydliggöranden samt den totala besparingen för Region Gotland. Regionstyrelsen beslutade
att: ärendet återremitteras med inriktningen att måltidsverksamheten på Korpen skall
avvecklas i egen regi. Innan slutligt beslut ska dialog föras med regionala Pensionärsrådet samt Tillgänglighetsrådet. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med teknikförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till servering i annan regi.
Vissa fördelar och utmaningar med de olika alternativen har identifierats men frågan
behöver utredas ytterligare varför inga förslag till vilken eller vilka lösningar som är
mer intressanta att gå vidare med finns i dagsläget. Regionstyrelseförvaltningen
tillsammans med Teknikförvaltningen behöver fortsätta utredningen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-09

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1320
10 september 2020

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Ansökan om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige
− att tillstyrka miljö- och byggnämndens förslag om medlemskap för Region
Gotland i Östra Sveriges Luftvårdsförbund,
− att godkänna den årliga kostnaden för medlemskapet, 420 000 kronor,
− att uppdra till regiondirektören att underteckna ansökan om medlemskap,
− att välja en representant från fullmäktige till Östra Sveriges Luftvårdsförbund
politiska styrelse.

Sammanfattning

Regionfullmäktige godkände 23 september 2019 Miljö- och byggnämndens förslag
till åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Åtgärdsarbetet kommer kräva resurser för dels för mät-, analys- och
rapporteringsarbetet, dels för konkreta åtgärder.
Miljö- och byggnämnden har analyserat den rådande situationen när det gäller det
förstnämnda. Mot bakgrund av att det krävs ett omtag i mät- och analysarbetet för
att leva upp till lagkraven, har nämnden kommit fram till att det bästa alternativet är
att ansöka om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF). Ett
medlemskap garanterar i praktiken att det lagstyrda mät- och rapporteringsarbetet
utföres på rätt sätt.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och byggnämndens argument för
ett medlemskap i ÖSLVF är övertygande och förvaltningen rekommenderar därför
regionstyrelsen att tillstyrka förslaget om medlemskap i ÖSLVF.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1320

Ärendebeskrivning

Bakgrunden till ärendet, inklusive vilket lagrum som styr övervakningsarbetet av
luftkvalitén, finns beskriven i regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-16
(RS 2015/422) samt i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-18
(MBNV 2020/1799). Den senare biläggs i sin helhet.
Regionfullmäktige godkände 23 september 2019 Miljö- och byggnämndens förslag
till åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Fullmäktige gav också Miljö- och byggnämnden i uppdrag att svara för programmets
genomförande, inklusive nödvändig samordning. Ur ekonomisk synvinkel, skrev
regionstyrelseförvaltningen i den underliggande tjänsteskrivelsen 2019, ”är det viktigt
att regionfullmäktige ställer de resurser till förfogande som tekniska nämnden och
miljö- och byggnämnden kommer behöva för att genomföra åtgärdsprogrammet och
att miljö- och byggnämnden erhåller nödvändiga resurser även för
samordningsarbetet. Dessa medel äskar nämnderna via den vanliga
budgetprocessen.”
Miljö- och byggnämnden har nu analyserat situationen. Mot bakgrund av att det
krävs ett omtag i mät- och analysarbetet för att leva upp till lagkraven, har nämnden
kommit fram till att det bästa alternativet är att ansöka om medlemskap i Östra
Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF). Region Gotland skulle i och med detta få
tillgång till samma expertis som i stort sett nästan alla kommuner i Gävleborgs,
Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. ÖSLVF använder sig av SLB
(Stockholms Luft- och Bulleranalys) för mätningar och analyser. Luftvårdsförbundet
styrs av en politisk styrelse, där Gotland kommer bidra med en representant. I
kostnaden för medlemskapet ingår en urban bakgrundsstation för mätning av PM10,
PM2,5 och NO2, rapporter, rapportering, mötessamordnare, upprättande och
uppdatering av haltkartor samt även informationsarbete.
För en mer fullständig beskrivning av lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler hänvisas
till de två tjänsteskrivelserna som nämns inledningsvis.
Bedömning

Regionstyrelsen beslutade nyligen att godkänna en begäran om tilläggsanslag från
miljö- och byggnämnden på 527.000 kronor för inköp av utrustning för
partikelmätning (RS § 225, 2020-09-02). Till de skäl som miljö- och byggnämnden
anför för ett medlemskap i ÖSLVF kan därför också läggas de rent budgettekniska.
Genom ett medlemskap, som i praktiken garanterar att det lagstyrda mät- och
rapporteringsarbetet utföres på rätt sätt, vet också nämnden på förhand vad denna
del av arbetet kommer kosta, vilket gör det enklare att budgetera och äska medlen i
den vanliga budgetprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och byggnämndens argument för
ett medlemskap i ÖSLVF är övertygande, trots att alternativet är något dyrare än de
andra. Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar därför regionstyrelsen att
tillstyrka förslaget om medlemskap i ÖSLVF inför behandlingen i regionfullmäktige
samt godkänna kostnaden för medlemskapet, 420 000 kronor per år (andra året en
förhöjd avgift om 540 000 kronor, medan år tre och framåt har grundavgiften
420 000 kronor).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1320

Beslutsunderlag

− Åtgärdsprogram för minskning av halten skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2015/442, 2019-08-02.
− Förslag till beslut om ansökan om medlemskap i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse MBNV
2020/1799, 2020-08-18
− PM10 Medlemskap Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Miljö- och
byggnämnden, § 167, 2020-08-26
− Ansökan om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2020/1320, 2020-09-10.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
MBN-reg
TN-reg
SBF, avd. för livsmiljö

Bilagor
1.

Förslag till beslut om ansökan om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse MBNV 2020/1799, 2020-08-18

2.

PM10 Medlemskap Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Miljö- och byggnämnden, § 167,
2020-08-26
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBNV 2020-1799
2020-08-18

Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut om ansökan om medlemskap i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund
Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, föreslår Regionfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Sammanfattning

Region Gotland genomför idag mätningar av partiklar (PM10) i luften. Mätningarna
visar att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Med anledning av detta har Region
Gotland tagit fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet.
Åtgärdsprogrammet antogs av Regionfullmäktige hösten 2019.
Luftkvalitetsförordningen som styr vilka mätningar som ska genomföras säger att
varje kommun har ett ansvar att genomföra mätningar. Det är specificerat vad som
ska mätas, i vilken omfattning och vilka andra typer av åtgärder som kan/ska göras.
Region Gotland uppfyller i dagsläget inte de krav som ställs på en kommun. Inom
Region Gotland är det enligt reglementet, miljö- och byggnämndens ansvar att
genomföra mätningar.
Från 2021 kommer vi att byta ut den mätutrustning som finns, och utöka
omfattningen så att vi uppfyller ställda krav. För detta har vi tre olika alternativ.
Beräknad kostnad framgår under varje alternativ.
Alternativ 1: Sköta allting själva (Köpa mätare, hantera utrustning, validera data,
rapportera data m.m.)
År 1: 505 500 kr (varav 105 000 kapitalkostnad för inköp av mätare)
År 2-5: 435 500 kr (varav 105 000 kapitalkostnad för inköp av mätare)
År 6 och framåt: 330 500 kr/år
Alternativ 2: Upphandling av konsult som sköter allt.
År 1: 545 000 kr
År 2 och framåt: 440 000 kr/år
Alternativ 3: Medlemskap i ÖSLVF
År 1: 635 000 kr
År 2: 731 000 kr
År 3 och framåt: 611 000 kr
Enhet miljö- och hälsa bedömer att Alternativ 3 är det alternativ där vi får mest för
pengarna och uppfyller lagkrav på bästa sätt. Fördelarna listas nedan:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBNV 2020-1799
2020-08-18



Snabbaste vägen att uppnå lagkrav genom att gå in i en fungerande organisation.



Hög och bibehållen specialkompetens finns tillgängligt inom förbundet vilket
innebär en kvalitetssäkring.



SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys, konsult) sköter utrustning och all
rapportering enligt lagstiftning.



Storskaligt samarbete.



Större möjlighet till fördjupade analyser.



Behöver inte göra svåra upphandlingar, förbundet upphandlar och kommunen gör
direktavrop när det behövs, t.ex. mätningar och modelleringar.



Yttäckande haltkartor över Visby/Gotland för NO2 och PM10. Regionen får
tillgång till dessa filer och kan lägga in haltkartorna i våra egna GIS-system.
Exempelvis har klagomål inkommit på kryssningskajen, vilket måste hanteras.



Mindre sårbart, arbetet står inte och faller på en person inom Regionen.



Ger oss bäst förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammet på ett bra sätt..



Frågor kring luftkvalitet kan hänvisas till SLB analys, som har experter inom
området.



Tillgång till expertis i samband med Översiktsplan- och detaljplanearbete

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan 2010 kontinuerligt mätt halterna av PM10
i Visbys luft. Mätningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids nästan
varje år. I enlighet med föreskriften om miljökvalitetsnormen för luft, har ett
åtgärdsprogram tagits fram för att komma tillrätta med de höga halterna.
Enligt förordningen om miljökvalitetsnormen för luft är en kommun ålagd att
bedriva mätningar för att kontrollera parametrar enligt förordningen. Fram till och
med 2020 har mätningar gjorts vid en mätpunkt i Visby. Mätningarna har utförts av
IVL med en filtermätare.
Befintlig mätutrustning är inte godkänd av Naturvårdsverket. Metoden är vedertagen
men eftersom det är filter som ska skickas in och analyseras innebär det att resultaten
tar flera månader att nå oss. Idag finns det optisk mätutrustning som ger data i
realtid. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna utvärdera de åtgärder som ska
genomföras utifrån åtgärdsprogrammet. Samt för att löpande kunna ge medborgarna
tillförlitliga resultat i realtid, exempelvis på en hemsida.
Målsättningen för vårt framtida arbete är att vi ska följa lagstiftningen. I dagsläget
genomförs inte de mätningar och beräkningar som vi egentligen är tvungna att
genomföra enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477). Detta är även en förutsättning
för att vi ska kunna följa upp det åtgärdsprogram som är antaget i Regionfullmäktige.
Luftvårdsarbetet i Sverige bedrivs till stor del inom olika sammanslutningar där
kommuner samarbetar i frågor kring luftkvalitet. De flesta kommunerna i Sverige är
med i någon form av samverkansområde. Det finns många samverkansvinster. Som
det är idag arbetar Gotland på egen hand med dessa frågor. Gotlands isolerade läge
är en förklaring till att vi inte är med i något samverkansområde. Under 2019 inleddes
en diskussion med Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF) om Gotländskt
medlemskap. I maj 2020 fick vi en offert för medlemskap. Fler
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län/samverkansområden är intresserade av att ansluta till ÖSLVF samtidigt som
Gotland.
ÖSLVF är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i
fyra län i östra Sverige. Nästan alla kommuner i Gävleborgs, Stockholms, Uppsalas
och Södermanlands län är medlemmar. Även landsting, forskningsinstitutioner,
företag och statliga verk är medlemmar. ÖSLVF använder sig av SLB (Stockholms
Luft- och Bulleranalys) för mätningar och analyser. Luftvårdsförbundet styrs av en
politisk styrelse, där Gotland kommer bidra med en representant.
Nuläge och framtid
Miljö- och byggnämnden genomför kontinuerliga mätningar av PM10 vid en plats.
Under våren har indikativa mätningar genomförts med ytterligare fyra mätare i Visby.
Tre av dessa mäter nivåer i gaturum medan ett instrument mäter urban
bakgrundsnivå. De indikativa mätningarna upphör 2020-06-01.
Luftkvalitet är en stor och viktig fråga i hela Sverige och världen. Gotland påverkas
av luftföroreningar som uppstår lokalt, nationellt och internationellt. Situationen har
blivit bättre i Sverige de senaste decennierna, men våra mätningar visar att problemet
med partiklar (PM10) är ett stort problem. Lagstiftningen kring luft kräver en
förhållandevis stor arbetsinsats för en liten kommun som Gotland. Det är svårt att
prioritera den arbetsinsats som behövs för att uppfylla kraven. Trots att vi har jobbat
med partiklar i många år nu så saknar vi den kompetens och de resurser för att utföra
de mätningar och rapporteringar som krävs.
Gotland är i en situation då vi måste uppgradera vår mätutrustning och utöka
mätningar för att klara de lagkrav som finns. Detta krävs även för att kunna
genomföra åtgärdsprogrammet. Det finns några olika alternativ.

Alternativ 1: Sköta allting själva (Köpa mätare, hantera utrustning, validera data,
rapportera data m.m.).


Inköp av utrustning för mätning i gaturum och urban bakgrund: 400 000 kr
(PM10-mätare) + 100 000 kr (NO2-mätare?). Detta ger en kapitalkostnad på
105 000 kr per år de första fem åren.



Årsservice mätare: ca 35 000 kr/år



Årlig rapportering till Naturvårdsverket: 40 timmar/år = 40 000 kr/år.



Regelbunden kontroll månatlig nedladdning och kontroll av data. Besök av
mätstation vid misstänkta fel: 40 timmar/år = 40 000 kr/år



Kvalitetsbedömning: 100 timmar/år = 100 000 kr/år



Programvara för att göra modellering och beräkningar: 25 500 kr/år



Upprätta kvalitetssäkringsprogram: 40 timmar = 40 000 kr



Mätningar av kvävedioxid (NO2): 40 timmar = 40 000 kr/år



Ev. modellering av NO2: 30 000 kr



Programvara för databehandling: 20 000 kr/år
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Frågor från allmänhet och media: 30 timmar/år = 30 000 kr

Totalt (löpande + engångskostnad):
År 1: 330 500 + 175 000 = 505 500 kr/år
År 2-5: 330 500 + 105 000 = 435 500 kr/år
År 6 och framåt: 330 500 kr/år

Alternativ 2: Upphandling av konsult.


Upphandlingsprocedur: 80 timmar = 80 000 kr



Konsulttjänst (mätning urban bakgrund PM10, mätning gaturum PM10 och
NO2, rapporter, rapportering, upprättande och uppdatering av haltkartor):
390 000 kr



Installation av mätutrustning: 25 000 kr



Kostnader för egen personal att kontrollera mätare på plats vid problem
m.m.: 20 timmar = 20 000 kr



Frågor från allmänhet och media: 30 timmar = 30 000 kr

Totalt (löpande + engångskostnad):
År 1: 545 000 kr
År 2 och framåt: 440 000 kr/år

Alternativ 3: Medlemskap i ÖSLVF.


Medlemskap i ÖSLVF (1 urban bakgrundsstation PM10, PM2,5 och NO2,
rapporter, rapportering, mötessamordnare, upprättande och uppdatering av
haltkartor, svarar på frågor från allmänhet):
o År 1: 420 000 kr
o År 2: 540 000 kr
o År 3 och framåt: 420 000 kr/år



Mätning av PM10 i gaturum: 170 t/år



Arbetstid för arbete inom förbundet för kontaktombud:
o År 1: 40 000 kr
o År 2 och framåt: 16 000 kr/år



Arbetstid för styrelsearbete för en politiker: 12 timmar per år.



Frågor från allmänhet och media: 5 000 krTotalt:
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År 1: 635 000 kr
År 2: 731 000 kr
År 3 och framåt: 611 000 kr

Handläggning av ärendet

Ärendet behandlades under nämndsammanträdet 2020-06-24. Ärendet
återremitterades till förvaltningen med uppdraget att undersöka om Uppsala
universitet kan vara inblandade eller på något sätt behjälpliga med mätningarna.
Förvaltningen har ställt frågan till flera personer inom Uppsala universitet men har
inte fått någon återkoppling fram till och med 2020-08-18.
Efter samtal med en av Regionens jurister görs bedömningen att det finns en poäng
med att föra upp frågan om ansökan till Östra Sveriges Luftvårdsförbund till
Regionfullmäktige. Skrivelsen är därför omformulerad för att gå från miljö- och
byggnämnden till Regionfullmäktige, istället för att miljö- och byggnämnden tar
beslutet.
Bedömning

Alternativ 1 bedöms som orealistiskt. Vi saknar de resurser och den kompetens som
krävs för att utföra mätningar och analyser.
Alternativ 2 är det alternativet som vi har i dagsläget. Mätutrustning och tjänsten för
analys köps in av IVL. Den dagliga driften av mätaren köps in av GEAB som utför
byten av filter. IVL sköter även rapportering av validering och mätresultat till
Naturvårdsverket. Från och med nästa år kommer vi ha en realtidsmätare vilket gör
att vi inte behöver anlita extern aktör för byte av filter. Ett visst arbete i form av
kontroller på plats kommer däremot att utföras av egen personal. Alternativ två är
liksom alternativ 1 svår att uppskatta i tid och pengar. Vi har utgått från en tidigare
offert gällande delar av tjänsten, men kostnader för tillkommande mätningar och
analyser har uppskattats. För både alternativ 1 och 2 kan det tillkomma kostnader
som inte har tagits med i beräkningen, då vi inte fullt ut vet vad som krävs av oss i
arbetsinsats.
Bedömningen görs att alternativ 3 är den mest framkomliga vägen. Att gå med i
ÖSLVF kommer att innebära att så mycket som möjligt kommer att lyftas från
handläggare på enhet miljö- och hälsoskydd, jämfört med de andra alternativen.
Alternativ 3 ger även den mest tillförlitliga siffran, då offerten innehåller allt som
krävs för att uppfylla lagstiftningen. De flesta kommuner i Sverige, stora som små,
ingår i någon form av luftvårdssammanslutning. Fördelarna är många, speciellt för
mindre kommuner.
Fördelar med alternativ 3 jämfört med alternativ 2


Snabbaste vägen att uppnå lagkrav genom att gå in i en fungerande
organisation.



Hög och bibehållen specialkompetens finns tillgängligt inom förbundet vilket
innebär en kvalitetssäkring.
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SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys, konsult) sköter utrustning och all
rapportering enligt lagstiftning.



Storskaligt samarbete.



Större möjlighet till fördjupade analyser.



Behöver inte göra svåra upphandlingar, förbundet upphandlar och
kommunen gör direktavrop när det behövs, t.ex. mätningar och
modelleringar.



Yttäckande haltkartor över Visby/Gotland för NO2 och PM10. Regionen får
tillgång till dessa filer och kan lägga in haltkartorna i våra egna GIS-system.
Exempelvis har klagomål inkommit på kryssningskajen, vilket måste hanteras.



Mindre sårbart, arbetet står inte och faller på en person inom Regionen.



Ger oss bäst förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammet på ett bra sätt.



Frågor kring luftkvalitet kan hänvisas till SLB analys, som har experter inom
området.



Tillgång till expertis i samband med Översiktsplan- och detaljplanearbete

Det ska poängteras att kostnaderna för alternativ 1 och alternativ 2 är osäkra inte
minst den tid som vi själva kommer att behöva lägga ner i arbetet. Tid för andra
förvaltningar är inte medräknat, vilket bedöms vara högre med alternativ 1 och 2.
Den kostnad som vi har räknat fram för egen nedlagd tid bygger på den timtaxa som
vi har. Inkomstbortfall motsvarande den tiden vi kommer att lägga ner, är inte
medräknat. Det är svårt att beräkna egen nedlagd tid men erfarenhetsmässigt
underskattas den delen.
Med anledning av att inget svar har erhållits från Uppsala universitet föreslår
förvaltningen att beslut tas utifrån ovanstående underlag. Om förutsättningarna
ändras på något sätt, t.ex. ett positivt svar från Uppsala universitet, kommer Miljöoch byggnämnden kunna ompröva beslutet.
Lagstöd

Anvisning:
Miljöbalken
Luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mattias Gerdin

Johan Åberg
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Miljöskyddsinspektör

Förvaltningschef

Skickas till
Regionfullmäktige
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PM10 Medlemskap Östra Sveriges
Luftvårdsförbund

MBN 2020/1387

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, föreslår Regionfullmäktige att
ansöka om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Region Gotland genomför idag mätningar av partiklar (PM10) i luften. Mätningarna
visar att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Med anledning av detta har Region
Gotland tagit fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet.
Åtgärdsprogrammet antogs av Regionfullmäktige hösten 2019.
Luftkvalitetsförordningen som styr vilka mätningar som ska genomföras säger att
varje kommun har ett ansvar att genomföra mätningar. Det är specificerat vad som
ska mätas, i vilken omfattning och vilka andra typer av åtgärder som kan/ska göras.
Region Gotland uppfyller i dagsläget inte de krav som ställs på en kommun. Inom
Region Gotland är det enligt reglementet, miljö- och byggnämndens ansvar att
genomföra mätningar.
Från 2021 kommer vi att byta ut den mätutrustning som finns, och utöka
omfattningen så att vi uppfyller ställda krav. För detta har vi tre olika alternativ.
Beräknad kostnad framgår under varje alternativ.
Alternativ 1: Sköta allting själva (Köpa mätare, hantera utrustning, validera data,
rapportera data m.m.)
År 1: 505 500 kr (varav 105 000 kapitalkostnad för inköp av mätare)
År 2-5: 435 500 kr (varav 105 000 kapitalkostnad för inköp av mätare)
År 6 och framåt: 330 500 kr/år
Alternativ 2: Upphandling av konsult som sköter allt.
År 1: 545 000 kr
År 2 och framåt: 440 000 kr/år
Alternativ 3: Medlemskap i ÖSLVF
År 1: 635 000 kr
År 2: 731 000 kr
År 3 och framåt: 611 000 kr
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Enhet miljö- och hälsa bedömer att Alternativ 3 är det alternativ där vi får mest för
pengarna och uppfyller lagkrav på bästa sätt. Fördelarna listas nedan:
Snabbaste vägen att uppnå lagkrav genom att gå in i en fungerande organisation.
Hög och bibehållen specialkompetens finns tillgängligt inom förbundet vilket innebär
en kvalitetssäkring.
SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys, konsult) sköter utrustning och all
rapportering enligt lagstiftning.
Storskaligt samarbete.
Större möjlighet till fördjupade analyser.
Behöver inte göra svåra upphandlingar, förbundet upphandlar och kommunen gör
direktavrop när det behövs, t.ex. mätningar och modelleringar.
Yttäckande haltkartor över Visby/Gotland för NO2 och PM10. Regionen får tillgång
till dessa filer och kan lägga in haltkartorna i våra egna GIS-system. Exempelvis har
klagomål inkommit på kryssningskajen, vilket måste hanteras.
Mindre sårbart, arbetet står inte och faller på en person inom Regionen.
Ger oss bäst förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammet på ett bra sätt..
Frågor kring luftkvalitet kan hänvisas till SLB analys, som har experter inom
området.
Tillgång till expertis i samband med Översiktsplan- och detaljplanearbete.
Bedömning

Alternativ 1 bedöms som orealistiskt. Vi saknar de resurser och den kompetens som
krävs för att utföra mätningar och analyser.
Alternativ 2 är det alternativet som vi har i dagsläget. Mätutrustning och tjänsten för
analys köps in av IVL. Den dagliga driften av mätaren köps in av GEAB som utför
byten av filter. IVL sköter även rapportering av validering och mätresultat till
Naturvårdsverket. Från och med nästa år kommer vi ha en realtidsmätare vilket gör
att vi inte behöver anlita extern aktör för byte av filter. Ett visst arbete i form av
kontroller på plats kommer däremot att utföras av egen personal. Alternativ två är
liksom alternativ 1 svår att uppskatta i tid och pengar. Vi har utgått från en tidigare
offert gällande delar av tjänsten, men kostnader för tillkommande mätningar och
analyser har uppskattats. För både alternativ 1 och 2 kan det tillkomma kostnader
som inte har tagits med i beräkningen, då vi inte fullt ut vet vad som krävs av oss i
arbetsinsats.
Bedömningen görs att alternativ 3 är den mest framkomliga vägen. Att gå med i
ÖSLVF kommer att innebära att så mycket som möjligt kommer att lyftas från
handläggare på enhet miljö- och hälsoskydd, jämfört med de andra alternativen.
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Alternativ 3 ger även den mest tillförlitliga siffran, då offerten innehåller allt som
krävs för att uppfylla lagstiftningen. De flesta kommuner i Sverige, stora som små,
ingår i någon form av luftvårdssammanslutning. Fördelarna är många, speciellt för
mindre kommuner.
Fördelar med alternativ 3 jämfört med alternativ 2
Snabbaste vägen att uppnå lagkrav genom att gå in i en fungerande organisation.
Hög och bibehållen specialkompetens finns tillgängligt inom förbundet vilket innebär
en kvalitetssäkring.
SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys, konsult) sköter utrustning och all
rapportering enligt lagstiftning.
Storskaligt samarbete.
Större möjlighet till fördjupade analyser.
Behöver inte göra svåra upphandlingar, förbundet upphandlar och kommunen gör
direktavrop när det behövs, t.ex. mätningar och modelleringar.
Yttäckande haltkartor över Visby/Gotland för NO2 och PM10. Regionen får tillgång
till dessa filer och kan lägga in haltkartorna i våra egna GIS-system. Exempelvis har
klagomål inkommit på kryssningskajen, vilket måste hanteras.
Mindre sårbart, arbetet står inte och faller på en person inom Regionen.
Ger oss bäst förutsättningar att genomföra åtgärdsprogrammet på ett bra sätt.
Frågor kring luftkvalitet kan hänvisas till SLB analys, som har experter inom
området.
Tillgång till expertis i samband med Översiktsplan- och detaljplanearbete
Det ska poängteras att kostnaderna för alternativ 1 och alternativ 2 är osäkra inte
minst den tid som vi själva kommer att behöva lägga ner i arbetet. Tid för andra
förvaltningar är inte medräknat, vilket bedöms vara högre med alternativ 1 och 2.
Den kostnad som vi har räknat fram för egen nedlagd tid bygger på den timtaxa som
vi har. Inkomstbortfall motsvarande den tiden vi kommer att lägga ner, är inte
medräknat. Det är svårt att beräkna egen nedlagd tid men erfarenhetsmässigt
underskattas den delen.
Med anledning av att inget svar har erhållits från Uppsala universitet föreslår
förvaltningen att beslut tas utifrån ovanstående underlag. Om förutsättningarna
ändras på något sätt, t.ex. ett positivt svar från Uppsala universitet, kommer Miljöoch byggnämnden kunna ompröva beslutet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mattias Edsbagge, enhetschef. Miljö- och byggnadsnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
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Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, föreslår Regionfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Skickas till
Regionfullmäktige
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Ansökan om medlemskap i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund
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Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionfullmäktige godkände 23 september 2019 miljö- och byggnämndens förslag till
åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Åtgärdsarbetet kommer kräva resurser för dels för mät-, analys- och rapporteringsarbetet, dels för konkreta åtgärder.
Miljö- och byggnämnden har analyserat den rådande situationen när det gäller det
förstnämnda. Mot bakgrund av att det krävs ett omtag i mät- och analysarbetet för
att leva upp till lagkraven, har nämnden kommit fram till att det bästa alternativet är
att ansöka om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF). Ett
medlemskap garanterar i praktiken att det lagstyrda mät- och rapporteringsarbetet
utföres på rätt sätt.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och byggnämndens argument för
ett medlemskap i ÖSLVF är övertygande och förvaltningen rekommenderar därför
regionstyrelsen att tillstyrka förslaget om medlemskap i ÖSLVF.
Regionstyrelsen beslutade nyligen att godkänna en begäran om tilläggsanslag från
miljö- och byggnämnden på 527.000 kronor för inköp av utrustning för partikelmätning (RS § 225, 2020-09-02). Till de skäl som miljö- och byggnämnden anför för
ett medlemskap i ÖSLVF kan därför också läggas de rent budgettekniska. Genom ett
medlemskap, som i praktiken garanterar att det lagstyrda mät- och rapporteringsarbetet utföres på rätt sätt, vet också nämnden på förhand vad denna del av arbetet
kommer kosta, vilket gör det enklare att budgetera och äska medlen i den vanliga
budgetprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och byggnämndens argument för
ett medlemskap i ÖSLVF är övertygande, trots att alternativet är något dyrare än de
andra. Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar därför regionstyrelsen att
tillstyrka förslaget om medlemskap i ÖSLVF inför behandlingen i regionfullmäktige
samt godkänna kostnaden för medlemskapet, 420 000 kronor per år (andra året en
förhöjd avgift om 540 000 kronor, medan år tre och framåt har grundavgiften
420 000 kronor).
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 247 forts
RS 2020/1320
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att ärendet kompletteras med en utförligare beskrivning
gällande upphandling. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1311
9 september 2020

Mariann Godin Luthman

Regionstyrelsen

Remiss - Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård SOU 2020:36
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner förslaget till remissvar avseende betänkandet, Ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36).

Sammanfattning

Regeringen beslutade i augusti 2018 om ett direktiv med titeln, Genomförandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I november 2019
beslutade regeringen att utredaren i stället främst skulle fokusera på hur staten kan
agera mer sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och
sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. Därigenom, menade regeringen,
ökar möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar
styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
När utredningen nu överlämnar detta betänkande, juni 2020, är utredningens
överväganden och förslag mer relevanta än någonsin. Värdet av att ha strukturer på
plats för att kunna följa läget i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor
samt använda gemensamma resurser och kompetenser på ett ändamålsenligt sätt, blir
än mer tydligt då en akut situation som den pågående Corona pandemin sätter
strukturerna på prövning. Förslagen kan, med relativt enkla medel, stärka dessa
strukturer och kommer att kunna spela en viktig roll på lång sikt, men även i det
närliggande arbetet som nu kommer krävas för att komma ikapp i vården.
Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både i akuta lägen och i det kontinuerliga
arbetet är centralt för att arbeta mot målen i hälso och sjukvården. Dagens situation i
Sverige och världen har aktualiserat frågan om vad kvalitet, jämlikhet och effektivitet
i vården faktiskt innebär och vad som krävs för att nå dessa mål. Utredningen
definierar ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där hälsooch sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en
kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Den nationella uppföljningen
och statens agerande är en del av detta system, där helheten måste fungera för att
man ska kunna öka värdet för patienterna på ett effektivt sätt. Utredningens
bedömningar och förslag är tänkta att kunna tillämpas relativt omgående genom att
de bygger på befintliga strukturer och på hur staten, regionerna och kommunerna
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arbetar i dag. Insatserna ska möjliggöra den strategiska, kunskapsbaserade och
långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och sjukvården på nationell nivå som
regeringen strävar efter. Ambitionen är även att insatserna ska leda till en utveckling
som successivt stärker systemet för att nå målen med hälso- och sjukvården.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har möjlighet att lämna synpunkter på remissen, Ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU 2020:36.
På grund av den begränsade tiden för remissvaret har ärendet inte hunnit behandlats
i berörda nämnder. Ansvariga tjänstemän i berörda förvaltningar (socialförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och barn och ungdomsförvaltning), har lämnat
synpunkter vilka ligger som grund för remissvaret.
Sammantaget har utredningens uppdrag två centrala delar. Den ena delen är att
analysera och lämna förslag på en reglerad funktion för en samlad uppföljning av
hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med
syfte att följa regeringens reformer och satsningar på området samt att analysera var
behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård. Den andra
delen är att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på
lokal nivå.
Utgångspunkterna har varit målen i hälso- och sjukvårdslagen, fokus på staten,
regionerna och kommunerna som aktörer och förslag som är möjliga att genomföra i
närtid.
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer bidrar till bättre
förutsättningar för en långsiktig utveckling där staten, regionerna och kommunerna
kan arbeta tillsammans mot målen med hälso- och sjukvården och därmed skapa
värde för patienten. Detta görs genom att:


Nationell uppföljning och analys som grund för statens agerande

Detta syftar till att underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat
och långsiktigt hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga initiativ och ett mer
strukturerat samarbete mellan myndigheterna bidrar till att skapa ett utvecklat
underlag för regeringens beslut om nya insatser. Regeringen ser behov av att staten
agerar mer sammanhållet kring uppföljning och vill därför inrätta en statlig funktion
med ansvar för nationell uppföljning.
Den statliga funktionens två huvudsakliga syften, att följa regeringens reformer och
satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst
för att säkerställa god vård, kräver delvis olika arbetssätt och förutsättningar. Därför
föreslår utredningen att ansvaret för funktionen delas mellan olika myndigheter.
Samverkan mellan myndigheterna är ett viktigt inslag i organiseringen av funktionen.
• Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner
Detta stärks bl.a. genom att staten fortsätter att utveckla sitt stöd. Mer fokus än i dag
läggs på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Statens stöd inriktas på att
förbättra förutsättningarna för implementerings- och förbättringsarbetet i hälso- och
sjukvården.
Utredningen föreslår:
• Kunskapsstöd i högre utsträckning än i dag utformas med utgångspunkt i den
kommunala hälso- och sjukvårdens behov och i nära samarbete med representanter
för denna.
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• Staten bidrar till att förstärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS).
Detta bör göras genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen för
överenskommelser om en god och nära vård.
• Socialstyrelsen ges i uppdrag att till regeringen årligen rapportera samlat om arbetet
i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning
inom socialtjänsten och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård.
• Det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen tar upp på sin dagordning
hur man kan söka tillfredsställande lösningar avseende professionernas praktiska
förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet i syfte att stödja ett livslångt lärande.
• Regeringen låter utreda frågan om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk
skyldighet för kommunerna att ha funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR).
Kunskapsstödsutredningen har föreslagit att lagen om läkemedelskommittéer skulle
upphävas och ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen ser inte att det
finns tillräckliga skäl för Kunskapsstödsutredningens föreslagna förändring. Lagen
om läkemedelskommittéer bör bibehållas och i stället bör varje region i reglementet
till respektive läkemedelskommitté fastställa arbetsformer, samverkansformer samt
sammansättning av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en
integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Vidare rekommenderar utredningen att regioner och kommuner fortsätter att
utveckla sitt samarbete och sin samverkan avseende kunskapsstyrning. Regioner och
kommuner bör ta ett ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet.


Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.

För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en 10-årig överenskommelse ska slutas
mellan staten, regionerna och kommunerna. Det primära med överenskommelsen är
att slå fast förutsättningar och principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra
medel. Utredningens menar därför att överenskommelsen kan slutas utan
statsbidrag/medel. Med denna ansats medför utredningens förslag inte några direkta
kostnader vare sig för staten, för regionerna eller för kommunerna. Parterna kan
dock välja att avsätta medel till särskilda utvecklingsarbeten inom ramen för
överenskommelsen. Storleken på detta måste anpassas efter karaktären och
ambitionsnivån av utvecklingsarbetet.
För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och sjukvården på ett
effektivt sätt är det viktigt att
• aktörerna i systemet ser sig som delar av ett gemensamt system och har förståelse
för vad målen innebär för ansvar, roller och verksamheter,
• det finns strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras gemensamt i systemet
för att nå målen,
• resurser och kompetens användas på ett klokt sätt i systemet.
Ledarskapet på alla nivåer är centralt för att få aktörerna att arbeta mot samma mål
på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt som krävs. Ledarskapet och
ledarens roll som kulturbärare är viktig för det man vill uppnå.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i aktuellt
betänkande stödjer utvecklingen av en kunskapsbaserad vård. I huvudsak står
regionstyrelseförvaltningen bakom framlagda förslag, men några förslag önskar
förvaltningen kommentera varför förslag till remissvar har formulerats.
Nedan ges en summarisk beskrivning av regionstyrelseförvaltningens synpunkter,
mer uttömmande beskrivning av förvaltningens bedömning finns i föreslaget
remissvar (se bilaga).
Generellt saknas mer konkreta förslag på hur man ska uppnå de effekter som avses.
Förslaget har mycket fokus på staten och statliga myndigheter och mindre fokus på
hur förändringen ska ske i regioner och kommuner. Det saknas även en beskrivning
hur patienterna kan medverka i omsättningen av kunskap till praktik.
Uppdelningen i kommunal och regional hälso- och sjukvård bidar inte till en
helhetssyn av hälso- och sjukvården. I stället bör man använda begreppet ”nära vård”
som i remissen, God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Förslaget riskerar att skapa en icke ändamålsenlig statlig detaljstyrning av vården i
stället för att öka dialogen mellan stat och huvudmän och ett ökat fokus på tillgång
till data riskerar att öka belastningen på sjukvårdshuvudmännen. Utredningen av
funktionen som MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) bör även innefatta SAS
(socialt ansvarig socionom).
Beslutsunderlag

SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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RS 2020/1131
9 september 2020

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar avseende Nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)
Sammanfattning

Region Gotland bedömer sammantaget att förslagen och bedömningarna i
betänkandet kan bidra till att utveckla den kunskapsbaserade vården. I huvudsak står
Region Gotland bakom utredningens framlagda förslag. Förslag som inte
kommenteras samtycker Region Gotland till.
Yttrande

Synpunkter
Allmänna synpunkter

Generellt ser Region Gotland att intentionen med remissen är god men saknar mer
konkreta förslag på hur man ska uppnå de effekter som avses. Förslaget har mycket
fokus på staten och statliga myndigheter och mindre fokus på hur förändringen ska
ske i regioner och kommuner.
Patientperspektivet saknas det vill säga hur patienterna kan medverka i omsättningen
av kunskap till praktik, t ex genom egenvård och personcentrerad vård.
Särskilt om en helhetssyn på hälso- och sjukvården

Förslagen att särskilt betona stöd till den kommunala hälso- och sjukvården är bra
men det saknas en helhetssyn på hälso- och sjukvården. Uppdelningen i kommunal
och regional hälso- och sjukvård bör ändras till att använda begreppet ”nära vård ”
som i remissen, God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Särskilt om betydelsen av dialog och risk för detaljstyrning

Fokus på att staten ska ha tillgång till realtidsdata för att kunna agera och styra
riskerar att ge en detaljstyrning. Enligt tillitsdelegationen kan man vinna flera saker
genom att skapa förutsättningar för mer tillit i ledningen och styrningen inom
offentlig sektor. Det skapar större nytta för samhället, ökar kvaliteten i service och
tjänster till medborgarna och säkrar att medarbetarnas kompetenser och erfarenheter
fullt ut tas tillvara.
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För att skapa en gemensam bild över utmaningar, utvecklingsbehov och stöd krävs
säkra former för dialog mellan staten och huvudmännen.
Särskilt om dataregistrering

Ökat fokus på tillgång till data, riskerar att öka belastningen på
sjukvårdshuvudmännen. En viktig förutsättning är att man har tillgång till
automatiserade registreringssystem som inte kräver manuell hantering.
Särskilt om MAR och SAS

Region Gotland stödjer förslaget att utreda obligatorisk MAR men vill föreslå att
man även bör se över SAS, socialt ansvarig socionom. Detta för att underlätta det
nära samarbete mellan funktionerna MAS, MAR och SAS vilket är en förutsättning
för att kunna ge patienterna en god och nära vård utifrån de tre lagstiftningarna HSL,
SOL och LSS. Dessa funktioner fyller i den kommunala hälso- och sjukvården en
viktig roll när det gäller att utveckla och implementera kunskapsbaserade rutiner och
riktlinjer.
Särskilt om läkemedelskommittéer.

Regionen stödjer förslaget att lagen om läkemedelskommittéer kvarstår.
I detta ärende har regionstyrelsen beslutat.

Namn
Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Till statsrådet och chefen för
Socialdepartementet Lena Hallengren

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra till en särskild
utredare att utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och
jämlik vård (SOU 2017:48) stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger
förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje
patientmöte (dir. 2018:95).
Regeringen beslutade den 7 november 2019 om tilläggsdirektiv
(dir. 2019:78). I tilläggsdirektivet ersattes huvuddelen av det ursprungliga utredningsuppdraget av ett nytt uppdrag. I tilläggsdirektivet uppdras den särskilda utredaren att analysera och lämna förslag
på en funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården
inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med syfte att
följa regeringens reformer och satsningar på området samt analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god
vård. Uppdraget inkluderar även att analysera hur en sådan funktion
kan samverka med hälso- och sjukvårdens huvudmän samt att lämna
förslag på hur en sådan funktion kan regleras. Enligt direktivet ska
uppdraget redovisas senast den 30 juni 2020.
Som särskild utredare förordnades från och med den 15 oktober
2018 ämnesrådet Lena Hellberg. Utredningen har antagit namnet
Sammanhållen kunskapsstyrning.
Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den
1 november 2018 ämnesrådet Ulrika Hall. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 april 2019 medicine doktor
Monica Hultcrantz och från och med den 1 augusti 2019 juristen
Katarina Lagerstedt. Statsvetaren Annika Stjernquist anställdes som
sekreterare i utredningen den 7 oktober 2019 t.o.m. den 6 november

2019 samt den 27 januari 2020 t.o.m. den 1 mars 2020. Docent LarsTorsten Larsson har från och med den 23 maj 2019 och under hela
utredningstiden varit senior rådgivare. Medicine doktor Linda
Richter Sundberg, Umeå universitet, har deltagit i arbetet från och
med den 24 september 2019 och under hela utredningstiden.
Som experter att biträda utredningen förordnades från och med
den 11 april 2019 hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig,
Region Jönköping, förste vice ordföranden Karin Båtelson, Sveriges
Läkarförbund, forsknings- och utvecklingschefen Cecilia Fridén,
Fysioterapeuterna, ordföranden Ulf Janzon, Sveriges farmaceuter,
utredaren Åsa Ljungvall, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
utredaren Erik Magnusson, Socialstyrelsen, förste vice ordföranden
Barbro Ronsten, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, länssamordnaren Camilla Salomonsson, Östergötlands län, biträdande
sektionschefen Sofia Tullberg, Sveriges Kommuner och Regioner,
ämnesområdesansvarig Björn Zethelius, Läkemedelsverket, vårdstrategen Katharina Zetterström, Vårdförbundet, och avdelningschefen Pernilla Östlund, Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering. Samma dag förordnades som sakkunniga i utredningen
kanslirådet Sara Johansson, Socialdepartementet och departementssekreteraren Jan Rehnberg, Socialdepartementet.
Den 20 september 2019 entledigades kanslirådet Sara Johansson
och ersattes samma dag av departementssekreteraren Carl Nilsson,
Socialdepartementet. Den 20 januari 2020 entledigades vårdstrategen
Katharina Zetterström och ersattes samma dag av förbundsombudsmannen Carita Sturesson, Vårdförbundet.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många
möjligheter (SOU 2020:36). Lena Hellberg svarar ensam för innehållet i betänkandet. Utredaren och sekretariatet har arbetat på ett
sådant sätt att det är befogat att använda vi-form i betänkandet.
Stockholm i juni 2020
Lena Hellberg,
/Ulrika Hall
Monica Hultcrantz
Katarina Lagerstedt
Annika Stjernquist
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Introduktion
Utredningens förslag har primärt två syften. Förslagen syftar dels
till att öka förutsättningarna för staten att göra de insatser som mest
effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås, dels till
att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att
arbeta kunskapsbaserat.
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet med många
olika aktörer. För att få ihop hälso- och sjukvården till en fungerande
helhet behövs strukturer och väl fungerande samarbeten. Utredningens uppdrag handlar i grunden om att utveckla och stärka strukturer, förutsättningar och samarbeten för att nå en god vård.
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer bidrar till bättre förutsättningar för en långsiktig utveckling
där staten, regionerna och kommunerna kan arbeta tillsammans mot
målen med hälso- och sjukvården och därmed skapa värde för patienten. Detta görs genom att:
• underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga initiativ och ett mer strukturerat samarbete mellan myndigheterna bidrar till att skapa ett utvecklat underlag för regeringens
beslut om nya insatser.
• förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat lokalt i regioner
och kommuner stärks bl.a. genom att staten fortsätter att utveckla
sitt stöd. Mer fokus än i dag läggs på stöd till den kommunala
hälso- och sjukvården.
• ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård får
långsiktiga förutsättningar att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan stat, regioner och kommuner. Principer
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och strukturer för ett långsiktigt samarbete läggs fast där några
centrala utgångspunkter är en gemensam målbild samt principer
för prioriterings- och arbetsprocesser.
Uppdraget och utgångpunkterna
Direktivet
Regeringen beslutade i augusti 2018 om utredningens direktiv med
titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I november 2019 fick utredningen ett tilläggsdirektiv. Sammantaget innebar det att utredningens uppdrag fick två centrala delar.
Den ena delen är att analysera och lämna förslag på en reglerad
funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom
ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, med syfte att följa
regeringens reformer och satsningar på området samt att analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård.
Den andra delen är att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå. I denna del ingår att analysera förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att eventuellt införa
så kallade vårdkommittéer.
Våra utgångpunkter
Uppdraget är delar av en större helhet – ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård
Utredningen har valt att se sitt uppdrag som delar i en större helhet,
dvs. delar i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Ett sådant system handlar om att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Vi menar att utredningens
två centrala uppdrag är viktiga delar i ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård.
Perspektivet innebär att se att såväl aktörerna som uppgifterna
ingår i ett system som hänger ihop och synkroniseras med varandra.
Det handlar således inte om att bara optimera varje enskild del utan
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om att optimera en helhet. Vi bedömer att det kan bidra till att skapa
ett större värde.
Målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten
Hälso- och sjukvårdslagen anger att målen med svensk hälso- och
sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården. Utredningen tar i sitt uppdrag
avstamp i denna målbild, dvs. vi menar att ytterst handlar utredningens arbete om att bidra med förutsättningar för att kunna nå
målen och därmed bidra till att skapa värde för patienten.
Fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer
Inom hälso- och sjukvården är en rad olika aktörer verksamma. Det
handlar om alla de som verkar i vården, såsom patienter, hälso- och
sjukvårdspersonal och olika vårdgivare. Mot bakgrund av utredningens
uppdrag har vi valt att fokusera på aktörerna staten, regionerna och
kommunerna.
Förslag som är möjliga att genomföra i närtid
Vi har strävat efter att lämna förslag som är realistiska att genomföra
utifrån rådande förhållanden och inom en relativ kort tidshorisont.
Nationell uppföljning och analys som grund för statens agerande
Nationell uppföljning med fokus på staten
Nationell uppföljning är viktig för alla aktörer i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Syftet är att få ett underlag
att dra lärdom av för fortsatt agerande, ett agerande för att nå de
gemensamma målen med hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvården följs upp av flera olika aktörer. Det innebär att det samlas in en stor mängd data som tillgängliggörs på olika
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sätt. Utredningens uppdrag fokuserar på uppföljning som ett verktyg för staten, dvs. regeringen och myndigheterna. Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården som bl.a. handlar om att
säkerställa att vården är jämlik över landet och mellan befolkningsgrupper.
För regeringen är de rapporter som myndigheterna tar fram en
viktig informationskälla för att kunna följa tillståndet och utvecklingen
i hälso- och sjukvården. Det är många myndigheter som arbetar med
uppföljning och analys av hälso- och sjukvården. Utredningen har
låtit kartlägga dessa myndigheters arbete och gjort en sammanställning
över de uppföljningsrapporter som publicerades 2017–2018. Sammanställningen visar att det under denna period publicerades sammanlagt
52 uppföljningsrapporter med regeringen som mottagare. Regeringen
fick med andra ord i genomsnitt en rapport varannan vecka.
En funktion – ett verktyg för staten att bättre kunna bidra
till hälso- och sjukvårdens mål
Regeringen ser behov av att staten agerar mer sammanhållet kring
uppföljning och vill därför inrätta en statlig funktion med ansvar för
nationell uppföljning. En funktion tolkar utredningen som en funktionalitet, det vill säga att det är något som ska göras inom befintlig
myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag. Centrala utgångpunkter för utredningens förslag
om hur funktionen bör utformas har varit att eftersträva ett effektivt
och processorienterat arbetssätt samt att funktionen ska använda
och dra nytta av befintliga strukturer för samverkan och dialog.
Utmaningar och utvecklingsbehov som funktionen ska lösa
Utredningen har konstaterat att det finns flera utmaningar med den
nationella uppföljningen ur regeringens perspektiv. Det görs mycket
uppföljning för att skapa en bild av tillståndet och utvecklingen i
hälso- och sjukvården men i mångfalden uppföljningar är det svårt
att få en samlad sådan bild. Dessutom är det sannolikt så att trots att
mycket görs finns det luckor som hindrar möjligheten att skapa en
helhetsbild.
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Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det leder
till. Det kan både innefatta vad man agerar på och hur man gör det.
Vilken typ av insats som krävs beror på vilken typ av problematik
som uppmärksammas. Det är centralt att verkligen förstå vilken typ
av insats som behövs och vilken aktör som behöver agera. Uppföljning behövs både för att kunna agera skyndsamt och för beslut om
ett mer långsiktigt agerande.
Utredningens uppfattning är, baserat på dialog med olika aktörer
och granskning av olika rapporter, att det är oklart vilken uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för sitt agerande. De rapporter som lämnas till regeringen i dag stannar av olika
skäl ofta vid konstateranden snarare än fördjupade analyser som
underlag för vidare agerande. Samtidigt efterfrågar myndigheterna
en tydligare dialog med Regeringskansliet i syfte att bättre kunna
förstå det faktiska behovet.
Funktionen blir ett verktyg för att hantera några av utmaningarna
med nationell uppföljning, men den kommer inte att kunna svara mot
alla. Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de en funktion
kan möta så måste även andra åtgärder vidtas. Grunden för utredningens förslag har varit att skapa strukturer för att kontinuerligt
kunna följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp av dessa strukturer finns det även möjlighet att hantera behov att snabbt ställa samman ett underlag, även
om strukturerna skapas primärt för den kontinuerliga uppföljningen.
Övervägande och förslag
Den statliga funktionens två huvudsakliga syften, att följa regeringens reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård,
kräver delvis olika arbetssätt och förutsättningar. Därför föreslår utredningen att ansvaret för funktionen delas mellan olika myndigheter.
Centralt i förslaget är att det årligen genomförs en strategisk myndighetsgemensam dialog mellan myndighetscheferna för berörda
myndigheter och regeringen. Det underlag som funktionen tar fram
ligger till grund för dialogen. Dialogen ska ses som ett viktigt bidrag
i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik.

19

Sammanfattning

SOU 2020:36

Funktionen byggs genom att:
• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får ansvar för att
– genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ,
– bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning
och utveckling av fortsatta initiativ.
• En myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen får ansvar för att
– sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården,
– belysa områden där det är ändamålsenligt för staten att agera
för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser.
I den myndighetsgemensamma delen av funktionen blir kansliet
motor i arbetet. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och
andra aktörer kommer att vara centralt i arbetet. Förslaget av denna
del av funktionen regleras inledningsvis genom regeringsuppdrag.
För att komplettera och möta upp funktionens arbete bör även Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet stärkas. Därför gör vi
bedömningen att Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas.
Samverkan mellan myndigheterna är ett viktigt inslag i organiseringen av funktionen. Om det skulle visa sig att den starka vilja och
det engagemang som krävs för att utveckla en framgångsrik samverkan saknas, kan regeringen i stället behöva se över befintlig
myndighetsstruktur och överväga om en enskild myndighet i stället
ska få ansvar för den samlade nationella uppföljningen.
Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och
kommuner
Utredningens uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas syftar till att stärka förutsättningarna att arbeta
kunskapsbaserat i regioner och kommuner. I ett väl fungerande nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård utgör det lokala
implementerings- och förbättringsarbetet en integrerad del av hela
hälso- och sjukvårdens arbete att nå en god vård.
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Det lokala förbättringsarbetet i regioner och kommuner bör stärkas
på annat sätt än genom att inrätta vårdkommittéer
Kunskapsstödsutredningen föreslog i korthet att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle vara att
utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
Utredningens analys visar bl.a. att det redan i dag finns författning som täcker in sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och att bedriva
ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete samt att lagen om
vårdkommittéer inte skulle innebära någon förändring i det avseendet. Analysen visar också att regionerna, inom nuvarande lag om
läkemedelskommittéer, har utrymme att reglera läkemedelskommitténs arbete så att det integreras med regionens övriga kunskapsstyrningsorganisation. Utredningen ser därför inte att det finns tillräckliga skäl för Kunskapsstödsutredningens föreslagna förändring.
Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas och i stället bör
varje region i reglementet till respektive läkemedelskommitté fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en integrerad
del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Utredningens analys pekar i stället på behov av att förstärka grundläggande förutsättningar att kunna arbeta kunskapsbaserat på lokal
nivå. Särskilt viktigt är den grundläggande kompetensförsörjningen
och personalens praktiska förutsättningar, vilket också är en central
patientsäkerhetsfråga. En viktig grundläggande förutsättning är också
en väl fungerande samverkan mellan regioner och kommuner. Detta
blir särskilt tydligt i ljuset av kommunernas ökande ansvar för hälsooch sjukvård i omställningen mot en nära vård.
En mängd statliga insatser pågår för att stärka förutsättningarna
att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå, både i regioner och kommuner. Insatserna går dock under många namn och har sällan etiketten
stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning.
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Övervägande och förslag
Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt
implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner
Statens stöd inriktas på att förbättra förutsättningarna för implementerings- och förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården. Ett
förstärkt stöd bör bygga vidare på befintliga strukturer. Mer fokus
än i dag föreslås läggas på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Vid fördelning av riktade medel behöver staten beakta både
regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Ovan förslag bör bl.a. genomföras genom att:
• Kunskapsstöd i högre utsträckning än i dag utformas med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov och i nära
samarbete med representanter för denna.
• Staten bidrar till att förstärka de regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Detta bör göras genom att medel avsätts för
ändamålet inom ramen för överenskommelser om en god och
nära vård.
• Socialstyrelsen ges i uppdrag att till regeringen årligen rapportera
samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård.
• Det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen tar upp
på sin dagordning hur man kan söka tillfredsställande lösningar
avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte
att stödja ett livslångt lärande.
• Regeringen låter utreda frågan om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha funktionen
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Vidare rekommenderar utredningen att regioner och kommuner fortsätter att utveckla sitt samarbete och sin samverkan avseende kunskapsstyrning. Regioner och kommuner bör ta ett ömsesidigt ansvar
för etableringen av samarbetet.
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Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Som nämnts inledningsvis har utredningen valt att i sitt arbete utgå
ifrån ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
där hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för
att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla
nivåer. Utredningen ser den nationella uppföljningen och vårdens
förbättringsarbete som viktiga delar av ett sådant system. Om systemet som helhet fungerar väl bidrar det till att förslagen får optimal
effekt.
Förutsättningar för att arbeta tillsammans mot samma mål
För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och sjukvården på ett effektivt sätt är det viktigt att
• aktörerna i systemet ser sig som delar av ett gemensamt system
och har förståelse för vad målen innebär för ansvar, roller och
verksamheter,
• det finns strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras
gemensamt i systemet för att nå målen,
• resurser och kompetens användas på ett klokt sätt i systemet.
Ledarskapet på alla nivåer är centralt för att få aktörerna att arbeta
mot samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt som krävs. Ledarskapet och ledarens roll som kulturbärare är
viktig för det man vill uppnå.
Övervägande och förslag
Skapa strukturer för ett långsiktigt samarbete i ett nationellt
sammanhållet system
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse sluts mellan staten, regionerna och kommunerna.
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Överenskommelsen föreslås inkludera
• några centrala utgångspunkter avseende målbild och prioriteringsoch arbetsprocesser,
• strukturerad samverkan mellan aktörerna med syftet att skapa en
strategi för ömsesidigt nyttjande av data.
En myndighetsstyrning som stödjer ett sammanhållet system
Utredningen har ett särskilt fokus på staten och ser där ett behov av
att myndighetsstyrningen stödjer ett nationellt sammanhållet system.
Centralt i en myndighetsstyrning som stödjer ett sammanhållet
system är
• att utgå från helheten, exempelvis att beakta att både regioner och
kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård,
• att styrningen är långsiktig och strategisk,
• att styrningen är samordnad, samt
• att styrningen är balanserad och ger myndigheterna utrymme att
verka inom ramen för sina instruktioner.
Utredningens samlade övervägande och förslag bidrar
till en förstärkning av systemet som helhet
Utredningens förslag ska bidra till att möjliggöra den strategiska,
kunskapsbaserade och långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och
sjukvården på nationell nivå som regeringen strävar efter. Genom
det helhetsgrepp som utredningen har tagit är ambitionen även att
bidra till en utveckling som successivt stärker hälso- och sjukvårdssystemet som helhet och därmed förutsättningarna att nå målen med
hälso- och sjukvården. Värdet av att ha strukturer på plats för att
kunna följa läget i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor
samt använda gemensamma resurser och kompetens på ett ändamålsenligt sätt, blir än mer tydligt då en akut situation sätter strukturerna på prövning. Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både
i akuta lägen och i det kontinuerliga arbetet är centralt för att arbeta
mot målen i hälso- och sjukvården.
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Inledning

Regeringen beslutade i augusti 2018 om ett direktiv med titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Den särskilda utredaren, Lena Hellberg, skulle genom dialog
och samverkan med berörda aktörer samt fördjupade analyser, stödja
utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
I november 2019 beslutade regeringen att utredaren i stället främst
skulle fokusera på hur staten kan agera mer sammanhållet genom att
skapa bättre förutsättningar för en nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. Därigenom, menade regeringen, ökar
möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt
hållbar styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
När utredningen nu överlämnar detta betänkande, juni 2020,
upplever vi att våra överväganden och förslag är mer relevanta än
någonsin. Värdet av att ha strukturer på plats för att kunna följa läget
i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor samt använda
gemensamma resurser och kompetenser på ett ändamålsenligt sätt,
blir än mer tydligt då en akut situation som den pågående coronapandemin sätter strukturerna på prövning. Vi anser att de förslag
som vi kommer med kan, med relativt enkla medel, stärka dessa
strukturer och kommer att kunna spela en viktig roll på lång sikt,
men även i det närliggande arbetet som nu kommer krävas för att
komma ikapp i vården.
Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både i akuta lägen och i
det kontinuerliga arbetet är centralt för att arbeta mot målen i hälsooch sjukvården. Dagens situation i Sverige och världen har aktualiserat frågan om vad kvalitet, jämlikhet och effektivitet i vården
faktiskt innebär – och vad som krävs för att nå dessa mål. Utredningen definierar ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård som att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemen-
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samt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och
sjukvård på alla nivåer. Vi ser den nationella uppföljningen och statens
agerande som en del av detta system, där helheten måste fungera för
att man ska kunna öka värdet för patienterna på ett effektivt sätt.
Våra bedömningar och förslag är tänkta att kunna tillämpas relativt omgående genom att de bygger på befintliga strukturer och på
hur staten, regionerna och kommunerna arbetar i dag. Insatserna ska
möjliggöra den strategiska, kunskapsbaserade och långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och sjukvården på nationell nivå som regeringen strävar efter. Ambitionen är även att insatserna ska leda till en
utveckling som successivt stärker systemet för att nå målen med
hälso- och sjukvården.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till förordning om ändring
i förordningen (2013:1031) med instruktion
för E-hälsomyndigheten

Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §1
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina föreMyndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författ- skrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- ningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).

1

Senaste lydelse 2015:174.
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Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2013:1020) med instruktion för
Folkhälsomyndigheten

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §2
Myndighetens arbete med kunMyndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras och skapsspridning ska planeras och
genomföras i samverkan med genomföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
informationen till allmänheten är informationen till allmänheten är
samordnad.
samordnad.
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och genomföras i samverkan och genomföras i samverkan
med andra berörda myndigheter med andra berörda myndigheter
så att den statliga styrningen så att den statliga styrningen
med kunskap är samordnad.
med kunskap är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i sin roll
Myndigheten ska i sin roll
som samordnande myndighet som samordnande myndighet
för det friluftslivsmål för god för det friluftslivsmål för god
folkhälsa som regeringen har folkhälsa som regeringen har
fastställt samverka med berörda fastställt samverka med berörda
myndigheter vid genomförande myndigheter vid genomförande
och uppföljning av friluftslivs- och uppföljning av friluftslivsmålen.
målen.

2

Senaste lydelse 2015:173.
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Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.3

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1431) med instruktion för
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Härigenom föreskrivs att 3 a § förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §3
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

3

Senaste lydelse 2015:190.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2013:176) med instruktion för Inspektionen
för vård och omsorg

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §4
Myndigheten ska samverka
Myndigheten ska samverka
med andra berörda myndigheter med andra berörda myndigheter
i syfte att uppnå ett effektivt i syfte att uppnå ett effektivt
kunskaps- och erfarenhetsutbyte kunskaps- och erfarenhetsutbyte
i arbetet med tillsyn, styrning i arbetet med tillsyn, styrning
med kunskap och regelgivning.
med kunskap och regelgivning.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina
Myndigheten kungör sina
föreskrifter i Gemensamma för- föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- fattningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.

4

Senaste lydelse 2015:172.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2020:57) med instruktion för
Läkemedelsverket

Härigenom föreskrivs att32 § förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

32 §
Läkemedelsverket ska samLäkemedelsverket ska samverka med relevanta aktörer inom verka med relevanta aktörer inom
sitt verksamhetsområde för att sitt verksamhetsområde för att
uppnå målen med verksamheten. uppnå målen med verksamheten.
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård är samordnad.
vård är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.6

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2010:1385) med instruktion för Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys

Härigenom föreskrivs att 3 § i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Myndigheten har även till uppMyndigheten har även till uppgift att
gift att
1. kontinuerligt utvärdera sådan
1. kontinuerligt utvärdera sådan
information om vården och om- information om vården och omsorgen som lämnas till den en- sorgen som lämnas till den enskilde, i fråga om informationens skilde, i fråga om informationens
innehåll, kvalitet, ändamålsen- innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet,
lighet och tillgänglighet,
2. på regeringens uppdrag bistå
2. på regeringens uppdrag bistå
med utvärderingar och uppfölj- med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genom- ningar av beslutade eller genomförda statliga reformer och andra förda statliga reformer och andra
statliga initiativ, samt
statliga initiativ,
3. inom sitt verksamhetsom3. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning råde kontinuerligt utveckla uppoch genomföra internationella följning och utvärdering av statjämförelser.
liga reformer och andra statliga
initiativ, samt
4. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning
och genomföra internationella jämförelser.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2010:1385) med instruktion för Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2010:1385) med
instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att det ska
införas en ny paragraf, 4 a §, och en ny rubrik närmast före 4 a §, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Samverkan
4a§
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.8

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen att 6 a § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 a §5
Socialstyrelsen ska årligen
Socialstyrelsen ska årligen
senast den 31 mars till regeringen senast den 31 mars till regeringen
(Socialdepartementet) lämna in (Socialdepartementet) lämna in
lägesrapporter om individ- och lägesrapporter om individ- och
familjeomsorg, vård och omsorg familjeomsorg, vård och omsorg
om äldre, insatser och stöd till om äldre, insatser och stöd till
personer med funktionsnedsätt- personer med funktionsnedsättning samt om tillståndet och ut- ning.
vecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

5

Senaste lydelse 2018:1381.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen att det ska införas en ny paragraf
4 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4a§
Socialstyrelsen ska samordna
utvecklingen av den nationella
uppföljningen och analysen av hälsooch sjukvården. Arbetet ska ske i
samverkan med andra berörda
myndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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1.10

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1233) med instruktion för Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering

Härigenom föreskrivs att 2 a § förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §6
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst är sam- vård och socialtjänst är samordnad.
ordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

6

Senaste lydelse 2015:167.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1206) med instruktion för Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket

Härigenom föreskrivs att 2 a § förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §7
Myndighetens arbete med att
Myndighetens arbete med att
styra med kunskap ska planeras styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med och utföras i samverkan med
andra berörda myndigheter så att andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kun- den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjuk- skap avseende hälso- och sjukvård är samordnad.
vård är samordnad.
Bestämmelser om samverkan
Bestämmelser om samverkan
med vissa andra myndigheter med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) finns i förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
socialtjänst.
Myndigheten kungör sina föreMyndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författ- skrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- ningssamlingen avseende hälsooch sjukvård, socialtjänst, läke- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet medel, folkhälsa m.m. i enlighet
med bilaga 1 till författnings- med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
samlingsförordningen
(1976:725).
(1976:725).
Myndigheten ska i samverkan
med andra berörda myndigheter
bidra till en samordnad utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården.
7

Senaste lydelse 2015:166.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.
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2

Utredningens uppdrag och
arbetets genomförande

• Utredningens samlade uppdrag har fokus dels på att ta fram
förslag på en statlig funktion för nationell uppföljning, dels att
vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas.
• Utredningen har tre grundläggande utgångpunkter för sitt
arbete. Utgångspunkterna är i) målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten, ii) att vi har fokus på staten,
regionerna och kommunerna som aktörer samt iii) att vi ser
vårt uppdrag som delar av en större helhet – ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
• Ett genomgående inslag i utredningens arbete har varit dialog
och möten. Utredningen har träffat en rad olika aktörer enskilt
och i olika grupperingar. Utredningen har haft en expertgrupp
och en patientreferensgrupp.
I detta kapitel ges en beskrivning av utredningens uppdrag och dess
bakgrund samt centrala utgångpunkter för arbetet. Kapitlet inleds
med en sammanfattning av utredningens två direktiv och en bakgrundsbeskrivning till utredningen. Vi gör också en tillbakablick
över några tidigare utredningars förslag som är relevanta för arbetet.
I kapitlet redogörs för utredningens utgångpunkter och avgränsningar samt centrala definitioner och begrepp. Kapitlet avslutas med
en beskrivning av hur utredningen har arbetat.
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Utredningens direktiv

Utredningen har haft två direktiv att förhålla sig till. Den 30 augusti
2018 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Genomförandet
av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård1.
Direktivet i sin helhet återfinns i bilaga 1. Av detta direktiv framgår
att en särskild utredare utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård2 ska stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger
förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje
patientmöte. Utredaren gavs i uppdrag att bl.a.
• stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård,
• stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan
regeringen och sjukvårdshuvudmännen,
• stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården samt
• ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, såsom uppdraget
att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas
samt utveckla förslaget om en nationell digital kunskapstjänst.
Den 7 november 2019 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv, se
bilaga 2. Av tilläggsdirektivet framgår att det inte bedömdes ändamålsenligt att utredaren skulle fortsätta stödja utformandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Detta
mot bakgrund av att landstingens kunskapsstyrningsstruktur är under
uppbyggnad, att andra kunskapsstyrningsstrukturer som berör kommunal hälso- och sjukvård, till exempel Partnerskapet, har etablerats
och att statens arbetssätt behöver analyseras och utvecklas. Regeringen såg i stället behov av att analysera hur staten kan agera mer
sammanhållet i frågor om uppföljning och kunskapsstöd m.m. för att
bättre svara upp mot den önskade utvecklingen. Därför fick utredningen i uppdrag att analysera och lämna förslag på en reglerad funk1
2

Dir. 2018:95 Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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tion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen
för befintlig myndighetsstruktur med syfte att följa regeringens
reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av
statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård. I uppdraget
ingick också att analysera hur en sådan funktion kan samverka med
hälso- och sjukvårdens huvudmän.
De ovan nämnda stödjande deluppdragen i det första direktivet
utgick i samband med att tilläggsdirektivet beslutades. Av tilläggsdirektivet framgår också att utredaren inte heller skulle fortsätta med
deluppdraget att utarbeta ett detaljerat förslag om en nationell digital
kunskapstjänst. Deluppdraget att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas kvarstod dock oförändrat.
Sammantaget innebar det att utredningens samlade uppdrag från
och med november 2019 fick ett fokus dels på att ta fram förslag på
en statlig funktion för nationell uppföljning, dels att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas.

2.2

Bakgrund till utredningens uppdrag

För utredningens uppdrag har Kunskapsstödsutredningens betänkande
Kunskapsbaserad och jämlik vård3 samt regeringens ställningstaganden i budgetpropositionen för 2020 varit centrala. Sedan Kunskapsstödsutredningen lämnade sitt betänkande i juni 2017 har en rad andra
beslut fattats och initiativ tagits som också har varit av betydelse för
utredningens arbete. Några av dessa uppmärksammas i kapitel 5–8.
Nedan följer en summering av Kunskapsstödsutredningens bedömningar och förslag samt några för utredningen relevanta ställningstaganden i budgetpropositionen för 2020.
Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Utredningens första direktiv tog sin utgångpunkt från betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård. Kunskapsstödsutredningen uppdrag handlade bl.a. om att kartlägga de olika initiativ och samarbeten
kring ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd som pågår på
olika nivåer inom hälso- och sjukvården, att utreda förutsättningarna
3

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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för, samt behovet och lämpligheten av, att göra nationella riktlinjer
inom hälso- och sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande, samt att lämna de förslag som bedömdes vara ändamålsenliga
för att uppnå en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd.
Sammanfattning av bedömningar och förslag
Kunskapsstödsutredningens samlade bedömning var att det krävs en
skärpt nationell styrning för att åstadkomma en kunskapsbaserad
och jämlik vård. Med nationell avsågs sådana åtgärder eller dylikt
som sker i hela landet, dvs. en enhetlig tillämpning. Utredningen lämnade förslag som syftade till att åstadkomma detta genom en kombination av utvecklad statlig styrning och förtydligade krav på att
landsting och kommuner skulle ta ett ökat ansvar för nationell kunskapsstyrning inom sitt lagstadgade uppdrag att svara för hälso- och
sjukvården.
Kunskapsstödsutredningens förslag utgick från att den grundläggande ansvarsfördelningen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen ligger fast. Vidare utgick förslagen från att tillit till vårdprofessionernas arbete är av stor vikt samt att patienterna är en viktig aktör
i vården och behöver ges förutsättningar att delta i kunskapsstyrningen.
Kunskapsstyrning definierades enligt utredningen som att utveckla,
sprida och använda bästa kunskap och innefattar alla de aktiviteter
som behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat
på bästa kunskap.
De lagförslag som kunskapsstödsutredningen lämnade handlade
om att på olika sätt stärka kunskapsstyrningen och förutsättningarna
för den. Utredningen föreslog bl.a. förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen som handlade om att professionerna skulle ha goda förutsättningar att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt
om landstingens skyldighet att samverka om kunskapsstyrning. Vidare
föreslogs en ny lag i vilken läkemedelskommittéernas uppdrag skulle
vidgas till att omfatta all vård, inte bara läkemedel. Läkemedelskommittéerna föreslogs byta namn till Vårdkommittéer. En vårdkommittés uppdrag skulle vara att verka för en nationell kunskapsstyrning i landstinget och i de kommuner som är belägna i landstinget.
Kommittéerna föreslogs också verka för att nationella kunskapsstöd
skulle användas och att vårdens resultat följs upp samt på annat sätt
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stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att nå en kunskapsbaserad
och jämlik vård. (Se vidare kapitel 10 avseende förslaget om vårdkommittéer).
Ett centralt förslag i Kunskapsstödsutredningen var en förstärkt
nationell uppföljning. Syftet var att stimulera till förbättring, öka vårdens transparens nationellt samt identifiera och sprida goda exempel.
Vidare var avsikten att uppföljningen skulle ge regeringen förutsättningar att se när jämlikhet och kvalitet brister och lägga detta till
grund för ansvarsutkrävande och samråd om möjliga förbättringsåtgärder.
Kunskapsstödsutredningen pekade på att kunskapsstödet till professionerna som verkar i kommunal hälso- och sjukvård behöver
förstärkas. Utredningen menade att de förslag som de lämnade skulle
ses som ett första steg för förstärkt kunskapsstyrning i kommunal
hälso- och sjukvård.
För att möjliggöra ett effektivt genomförande av förslagen föreslog utredningen att en genomförandekommitté skulle tillsättas som
i samverkan med landstingen kunde genomföra de insatser som behövs
för att skapa förutsättningar för en förstärkt nationell kunskapsstyrning.
Budgetpropositionen för 2020 – hälso- och sjukvårdspolitik
I budgetpropositionen för 20204 skriver regeringen att i takt med att
landstingen tar ett allt större ansvar för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik vård behöver staten på motsvarande sätt utveckla
sin styrning med kunskap så att staten och sjukvårdshuvudmännen
tillsammans kan skapa ett sammanhållet nationellt system. Regeringen skriver också att det är viktigt att partnerskapet inom hälsooch sjukvårdsområdet samverkar med partnerskapet inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård för att få till en helhet
inom det samlade kunskapsstyrningssystemet. Regeringen bedömer
att det kommer att krävas ett hållbart och långsiktigt engagemang
från alla ingående aktörer för att garantera en mer kunskapsbaserad
och jämlik vård för patienterna. Regeringen lyfter också behov av att
utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården för
att det ska vara möjligt att bl.a. följa de stora strukturreformer som
4

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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pågår t.ex. gällande omställningen av den nära vården och den högspecialiserade vården. Uppföljningen behöver kunna identifiera var
behoven är som störst i vårdens strukturer, processer och resultat,
för att stödja en jämlik, jämställd och resurseffektiv hälso- och
sjukvård.

2.3

Tidigare utredningsförslag av betydelse
för uppdraget

Det finns flera tidigare utredningar vars förslag har relevans för vårt
uppdrag. Vi vill uppmärksamma på några utredningar som tidigare
har lämnat förslag inom området. I det följande uppmärksammar vi
särskilt också förslag om uppföljning.
I februari 2017 överlämnade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande – Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.5 Utredningen hade ett brett uppdrag att titta på hela samhällsorganisationen, i vilken hälso- och sjukvården var en väsentlig del. Utredningen
föreslog bl.a. att den statliga styrningen skulle renodlas till normering samt att ett ramverk för kunskapsstyrning skulle inrättas. Ramverket innebar att den statliga kunskapsstyrningen skulle samordnas
avseende kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för att bli en
tydligare part gentemot kommuner och landsting, att regionala kunskapscentra skulle inrättas samt att staten skulle ges ett tydligare
mandat för nationell uppföljning och utvärdering. Utredningen pekade
på att staten på olika sätt behöver stödja den regionala och lokala
kunskapsbildningen och kunskapsspridningen. Kommittén skriver
att ”Många studier visar att passiv spridning av information har ringa
påverkan på hälso- och sjukvården. För att resultat skall nås krävs en
systematisk och aktiv styrning. Staten bör vara tydlig och ställa krav
som möjliggör en effektiv spridning av kunskap”. Kommittén menade
att uppföljningen av hälso- och sjukvården är en förutsättning för att
kunna tillförsäkra medborgarna en likvärdig vård. När det gäller en
mer samordnad uppföljning skriver kommittén ”att flera olika myndigheter samtidigt följer upp praxisförändringar i hälso- och sjukvården, får till följd att huvudmännen adresseras från flera håll. Detta
leder till ett administrativt merarbete för huvudmännen och gynnar
inte heller tydligheten i statens styrning”. Vidare skriver kommittén
5

SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.
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”att flera myndigheter har i uppdrag att studera praxisförändringar
inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård kan kanske
motiveras utifrån den enskilda myndighetens perspektiv. Sammantaget innebär dock bristen på samordning att statens styrning blir
otydlig och att hälso- och sjukvården inte ser vad staten prioriterar i
sin uppföljning.” För att utveckla uppföljningen föreslog Ansvarskommittén att en ny utredning skulle tillsättas som bl.a. skulle titta
på lagstiftningen när det gäller data och registerfrågor i syfte att den
öppna redovisningen av hälso- och sjukvården skulle bli mer heltäckande samt att rollfördelningen bland aktörerna skulle bli tydligare.
I maj 2012 presenterades förslag i samma anda som Ansvarskommittén av en annan utredning, Statens vård- och omsorgsutredning.
Utredningen lämnade i betänkandet Gör det enklare! förslag mot
bakgrund av uppdraget att se över hur staten genom sina myndigheter på ett bättre sätt skulle kunna verka för ett effektivt och
långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem.6 Utredningen belyste
att statens stöd och styrning inte möter vården och omsorgens
behov. Utredningens bedömning var att det arbetssätt som kallas
kunskapsstyrning var en nyckelfaktor för att kunna hantera många
av de utmaningar och frågor som sektorn står inför. Kunskapsstyrning beskrivs av utredningen som en succesiv process där kunskap
sprids, resultat följs upp och ny kunskap skapas med stöd av uppföljning. Utredningen menade att myndigheterna bör utveckla formerna
för samverkan när det gäller framtagning av kunskapsunderlag och
rekommendationer, kommunikation och spridning av resultaten och
systematisk uppföljning och utvärdering av effekterna av kunskapsstyrningen. Utredningen föreslog en ny myndighetsstruktur med fyra
nya myndigheter, varav en kunskapsmyndighet som bl.a. skulle ansvara
för stödjande uppföljning samt en myndighet för välfärdsstrategi. En
central uppgift för den senare myndigheten föreslogs vara att följa och
utvärdera tillståndet inom vård- och omsorgssektorn.
Den dåvarande regeringen gick inte vidare med förslagen i Gör
det enklare!. Bland annat föreslogs i stället, i departementsskrivelsen
En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst,
att ett myndighetsgemensamt råd skulle bildas, Rådet för styrning
med kunskap, se avsnitt 5.3.7
6
7

SOU 2012:33 Gör det enklare!
DS 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
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I januari 2016 överlämnades betänkandet Effektiv vård till regeringen.8 Utredningen lämnade inga förslag när det gäller kunskapsstyrning, men gjorde bedömningen att statens roll i förhållande till
andra aktörer när det gäller kunskapsstöd i hälso- och sjukvården
bör utredas. Utredningen menade att det behövs fortsatt utredning
av hur de många olika aktörernas arbete med kunskapsstöd/kunskapsstyrning kan länkas samman. Vidare pekade utredningen på att i ett
samlat kunskapsstöd bör tillgången till kunskap om förbättringsarbete och implementering övervägas.
Tillitsdelegationen lyfter i sitt delbetänkande Jakten på den perfekta ersättningsmodellen vikten av uppföljning.9 Delegationen definierar uppföljning som en kontinuerlig granskning. Delegationen tar
bl.a. upp satsningar på uppföljning och utvärderingar jämte satsningar på forskning, systematisering av befintlig kunskap samt statistikproduktion som en förutsättning för att kunna styra med kunskap.

2.4

Definitioner och begrepp

Behandlingsformer
Utredningen använder begreppet behandlingsformer i vid bemärkelse. Det inkluderar exempelvis såväl läkemedel, kirurgi, fysioterapi,
psykologisk behandling, omvårdnad som förebyggande insatser.
Bästa möjliga/tillgängliga kunskap
Bästa möjliga, eller tillgängliga, kunskap i patientmötet definierar vi
som kunskap baserad på aktuell vetenskap och/eller beprövad erfarenhet, dvs. forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap.
När denna kunskap i patientmötet kombineras med patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning
och kliniska expertis tillämpas vad man kallar för evidensbaserad
praktik.

8
9

SOU 2016:2 Effektiv vård.
SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen.
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Hälso- och sjukvård
Med hälso- och sjukvård avses verksamhet som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen10, tandvårdslagen11, smittskyddslagen12 och annan
liknande verksamhet som syftar till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Kommunal hälso- och sjukvård
I utredningen använder vi begreppet kommunal hälso- och sjukvård.
Med detta avser vi kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, dvs.
hälso- och sjukvård som kommunen är huvudman för oavsett utförare.
Kunskapsstyrning
Utredningen definierar kunskapsstyrning som alla de aktiviteter som
behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat på
bästa möjliga kunskap. Vi använder begreppet för aktiviteter utförda
av samtliga aktörer. Statlig styrning med kunskap utgör en delmängd
av statens arbete med kunskapsstyrning.
Nationell, regional respektive lokal nivå
I betänkandet används begreppen nationell, regional respektive lokal
nivå, särskilt i relation till kunskapsstyrning. Med nationell nivå avses
perspektivet hela Sverige. Med regional avses sjukvårdsregionen
eller, om texten rör samarbete mellan kommunerna, länsnivå. Lokal
nivå avser sjukvårdshuvudmannens nivå, dvs. i var och en av de 21 regionerna eller 290 kommunerna beroende på kontext.

10
11
12

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Tandvårdslagen (1985:125).
Smittskyddslagen (2004:168).
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Nationell uppföljning
Uppföljning definieras som att faktiska skeenden i hälsosystemet
kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild,
så värderingsfritt som möjligt. Med nationella uppföljning avser vi
uppföljning avseende hela Sverige. Data är den information som ligger
till grund för uppföljningen.
Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
avses att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på
alla nivåer. Se avsnitt 2.6. En mer utförlig och vetenskaplig beskrivning återfinns i bilaga 4.
Professioner
Med professioner avses samtliga professioner inom hälso- och sjukvården om inte annat anges i texten. Se avsnitt 4.2.
Sjukvårdshuvudman
I 2 § hälso- och sjukvårdslagen anges att med huvudman avses den
region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda
hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en
eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.
Socialtjänst
Med socialtjänst avses enligt Socialstyrelsens termbank i första hand
den verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen13, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga14, lagen
om vård av missbrukare i vissa fall15 och lagen om stöd och service
13

Socialtjänstlag (2001:453).
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
15
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
14
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till vissa funktionshindrade16, samt personlig assistans som utförs
med assistansersättning som regleras i socialförsäkringsbalken17.
Vårdens förbättringsarbete
Ett av utredningens huvuduppdrag är att vidareanalysera hur vårdens
förbättringsarbete kan stärkas. Vår tolkning av direktivet är att begreppets användning avser fånga en bred ansats avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar om
tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap. Att tillämpa kunskap handlar både om att börja omsätta denna
kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande
med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Utredningen
använder därför i betänkandet den något bredare beskrivningen
”implementering och förbättringsarbete” som synonymt med direktivets begrepp vårdens förbättringsarbete.

2.5

Utredningens utgångspunkter och avgränsningar

Utredningen har tre grundläggande utgångpunkter för sitt arbete.
Utgångspunkterna är i) målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet
för patienten, ii) att vi har fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer samt iii) att vi ser vårt uppdrag som delar av
en större helhet – ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Dessa beskrivs i korthet i avsnittet nedan. En längre
beskrivning av det sammanhållna systemet finns i avsnitt 2.6.
En annan utgångpunkt i utredningens arbete har varit att lämna
förslag som är realistiska att genomföra utifrån rådande förhållanden
och inom en relativt kort tidshorisont. Därav följer att utredningen
har förhållit sig till rådande ansvarsförhållande mellan staten, regionerna och kommunerna samt även till rådande myndighetsstruktur.
En annan aspekt i den del av vårt uppdrag som handlar om nationell uppföljning är tillgång till data. Vi har avgränsat oss från att närmare gå in på frågan, eftersom den är komplex och bedöms inte
rymmas inom utredningens arbete. Däremot har vi på ett mer övergripande plan beaktat frågan.
16
17

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110).
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Tre grundläggande utgångpunkter
Nedan följer en kortfattad beskrivning av utredningens grundläggande utgångpunkter.
i) Målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anger att målen med svensk hälsooch sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården. Målen har preciserats i sex
dimensioner av god vård, dvs. att vården ska vara kunskapsbaserad
och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges
i rimlig tid. Utredningen tar i sitt uppdrag avstamp i denna målbild,
dvs. vi menar att ytterst handlar utredningens arbete om att bidra
med förutsättningar för att bättre kunna nå målen och därmed bidra
till att skapa värde för patienten.
ii) Fokus på staten, regionerna och kommunerna som aktörer
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet med många aktörer. Alla har det gemensamt att syftet ytterst är att skapa värde för
patienten. Sverige har valt att organisera hälso- och sjukvården så att
staten har det övergripande ansvaret medan utföraransvaret ligger på
de båda sjukvårdshuvudmännen, dvs. regioner och kommuner. Om
regionernas ansvar i någon mening kan uppfattas som självklart som
utförare av hälso- och sjukvård är vår bild inte densamma när det
gäller kommunerna. Kommunerna ansvarar för cirka 25 procent av
hälso- och vården i Sverige (se avsnitt 4.5). Det är ett omfattande
ansvar som inte minst mot bakgrund av utvecklingen mot den nära
vården är något som torde växa.
Till detta ska läggas att regioner och kommuner har en kommunal
självstyrelse. Den svenska hälso- och sjukvården har därmed i grunden en inbyggd komplexitet och utmaning genom att huvudmännen
ska ta sitt eget ansvar för verksamheten samtidigt som staten har ett
övergripande ansvar för hälso- och sjukvård. Statens ansvar för
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hälso- och sjukvården är å sin sida fördelat mellan flera olika myndigheter, där regeringen ansvarar för att styra sina myndigheter.
Till bilden av vilka som är verksamma i hälso- och sjukvården, ska
läggas en rad andra aktörer. Det finns bl.a. läkemedelsbolag, medicintekniska företag, apotek, professionsföreningar, högskolor och
universitet m.fl. som alla på olika sätt är en del i svensk hälso- och
sjukvård och en del av den kunskapsbaserade vården.
Mot bakgrund av utredningens uppdrag har vi valt att fokusera på
aktörerna staten, regionerna och kommunerna.
iii) Vårt uppdrag är delar av en större helhet - ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Utredningens centrala uppdrag är att lämna förslag på en statlig
funktion för nationell uppföljning av hälso- och sjukvården samt
vidareanalysera förslaget från Kunskapsstödsutredningen om hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Dessa uppdrag rör, enligt utredningen, två viktiga delar i ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård – i) uppföljning och analys som ett kunskapsbaserat underlag för utveckling av policy på regeringsnivå, samt ii) förutsättningar för tillämpning av kunskap i patientmötet. En längre
beskrivning av ett nationellt sammanhållet systemet för kunskapsbaserad vård följer i avsnitt 2.6.

2.6

Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
avser utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar
gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälsooch sjukvård på alla nivåer. På den lokala nivån, dvs. i regioner och
kommuner, handlar det om att skapa förutsättningar för att bästa
möjliga kunskap används i varje patientmöte. På den regionala och
nationella nivån, dvs. på sjukvårdsregional och statlig nivå, i hälsosystemet handlar det om att beslut ska vara så välinformerade som
möjligt utifrån kunskap, patienters perspektiv etc. Allt det som görs
för att nå en kunskapsbaserad vård kan även sammanfattas som kunskapsstyrning. Det avser alla de aktiviteter som behövs på alla nivåer
57

Utredningens uppdrag och arbetets genomförande

SOU 2020:36

för att varje patientmöte ska vara grundat på bästa möjliga kunskap18.
Att använda bästa möjliga kunskap inkluderar även att prioriteringar
har gjorts bl.a. med hänsyn till ekonomiska förutsättningar, se avsnitt 4.1.
Bästa möjliga kunskap i patientmötet definierar vi som kunskap
baserad på aktuell vetenskap och/eller beprövad erfarenhet, dvs.
forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap. När denna
kunskap i patientmötet kombineras med patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning och kliniska expertis tillämpas vad man kallar för evidensbaserad praktik.
Beslut i patientmötet baseras således på den sammanvägda kunskapen från forskning, profession och patient.
För att förslagen avseende utredningens centrala uppdrag ska få
bästa möjliga effekt, dvs. bättre bidra till att ta oss närmare målen i
HSL om en god hälsa och en vård på lika villkor för befolkningen,
anser utredningen att man även behöver titta närmare på hur det sammanhållna systemet fungerar som helhet.
Fem komponenter i ett sammanhållet system
Vi har valt att beskriva ett sammanhållet systemet med hjälp av fem
komponenter. Utöver de komponenter som är centrala i vårt uppdrag – i) systematisk uppföljning och analys samt ii) tillämpning och
förutsättning för tillämpning – ingår iii) identifiering och prioritering av frågor och behov, iv) generering av kunskap samt v) generering av vägledningar och ställningstaganden.
Nedan beskrivs övergripande de olika komponenterna i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. En mer
utförlig och vetenskaplig beskrivning återfinns i bilaga 4. Vi vill först
inleda med några grundläggande utgångpunkter som vinner på att
tydliggöras.
En grundläggande utgångspunkt för ett sammanhållet system är
att berörda aktörer verkar samordnat – snarare än isolerat – mot de
mål som är gemensamma. Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård handlar om hur staten, regionerna och kommunerna bäst kan arbeta tillsammans för att uppnå målen för hälsooch sjukvården. För att systemet ska kunna vara sammanhållet krävs
18

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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det dock betydligt mer än en gemensam målbild. Det finns en rad
olika faktorer som är viktiga för att systemet som helhet ska sträva
mot målen på ett effektivt sätt. Det handlar om vilka frågor eller
behov man prioriterar, vem som gör vad samt hur man arbetar i
systemet för att få det effektivt (se kapitel 14).
Övergripande handlar ett sammanhållet systemet om att optimera helheten och inte enbart varje del för sig. Här finns det en stor
potential att öka värdet och minska risken för resursslöseri i hela
systemet. Det är först när aktörerna agerar utifrån ett helhetsperspektiv och synkroniserat i relation till varandra som vi kan uppnå
en optimal effekt av de insatser som görs. För att nå förståelse för
vem som bör göra vad och hur detta ska ske i ett sammanhållet
system så behöver man också se på vilka typer av uppgifter som utförs
inom systemet för att bygga den kunskapsbaserade vården. Uppgifterna, eller komponenterna som vi väljer att kalla dem, pågår alla
samtidigt i systemet med olika aktörer involverade på olika nivåer.
Komponenterna är sammanlänkade med varandra eftersom det finns
ett ömsesidigt beroende mellan såväl det arbete som utförs som de
aktörer som utför dem.
Identifiering och prioritering av frågor och behov
Frågor eller behov kan t.ex. vara ett gap/brist, såsom en identifierad
ojämlikhet inom ett visst område, eller ett kunskapsbehov, till
exempel avsaknad av registerdata på ett specifikt hälsoområde eller
avseende en ny metod. Det är en indikation på att något behöver
göras eller förändras. Det kan således både handla om behov och
frågeställningar kopplade till den kliniska vardagen och till policyfrågor på regional eller nationell nivå. Uppföljning och analys är ett
centralt verktyg för att identifiera frågor och behov. Frågor kan
också identifieras av en rad olika aktörer såsom patienter, professioner, kommuner, regioner eller myndigheter. Det finns inte möjlighet
att hantera alla frågor eller behov som identifieras och därför sker av
nödvändighet en prioritering av dessa och således en nedprioritering
av andra. För att systemet ska bli ändamålsenligt är det centralt att
prioriteringsprocesserna är transparanta, systematiska och utformade utifrån målen med hälso- och sjukvården. Det behövs även en
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samordning av prioriteringar ibland aktörerna i systemet som helhet
(se kapitel 14).
Hur en prioriterad fråga eller ett prioriterat behov bäst hanteras
måste sedan ses i relation till alla komponenter i ett sammanhållet
system. Behöver vi forskning eller systematisk kunskap för att tillgodose behovet? Eller handlar det om att ta fram en vägledning?
Eller är det så att det är förutsättningar för tillämpning som behöver
komma till stånd? Eller behöver frågan lösas genom förändringar i
uppföljningar för att man bättre ska kunna förstå och förbättra andra
aspekter av vården? Identifiering och prioritering av frågor kan
således leda till att åtgärder eller förändringar vidtas i en eller flera
delar i systemet.
Figur 2.1
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Systematisk uppföljning och analys
Uppföljning är en beskrivning av verkligheten, ”hur gick det?”. Det
innebär att följa utveckling och mäta vad som faktiskt har hänt.
Analys handlar om att närmare granska och förstå det man har följt
upp, inte bara konstatera. Uppföljning och analys på alla nivåer är av
vikt för att kunna göra rätt insatser och vidta rätt åtgärder för att
kunna bli ännu bättre och öka kvalitet, effektivitet och jämlikhet i
hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvårdssystemet sker en
rad olika uppföljningar på olika nivåer. Uppföljningar av hälso- och
sjukvården kan t.ex. röra hälsotillstånd, väntetider och kostnader.
Uppföljning kan också handla om kartläggning av åtgärder i hälsosystemet som är av mer strukturell eller systematisk karaktär, t.ex.
effekter av statliga initiativ. I kapitel 9 kan man läsa mer om nationell
uppföljning. På den lokala nivån är uppföljning och analys en central
del i det lokala förbättringsarbetet (se kapitel 10).
Tillämpning och förutsättningar för tillämpning
Att tillämpa kunskap, vägledningar eller ställningstaganden, handlar
om att omsätta underlaget eller beslutet i praktiken. Det innebär
tillämpning i den kliniska vardagen eller i agerandet på policynivå.
Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv organisation, varför
tillgång och förmedling av tillförlitlig kunskap är centralt för verksamheten.
För att man ska kunna tillämpa kunskap behöver även förutsättningar för detta finnas. Att tillämpa kunskap handlar både om att
börja omsätta bästa möjliga kunskap i praktiken (implementering)
och om att arbeta löpande med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Forskning kring tillämpning visar att det är en rad
olika faktorer och förutsättningar som är avgörande för tillämpningen. Det är således komplext. Det kan handla om alltifrån hur
kunskapsstöd är utformade, om man har tillgång till stöd, har rätt
utbildning etc. till organisatoriska och juridiska förutsättningar.
I kapitel 10 kan man läsa mer om detta.
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Generering av forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap
samt vägledning eller ställningstaganden
Generering av forskningsbaserad eller systematisk kunskap handlar
om att utveckla kunskap med hjälp av vedertagna metoder så att
kunskapen som tas fram är tillförlitlig och relevant och därmed kan
tillämpas i hälso- och sjukvården. Forskningsbaserad kunskap bygger
på en sammanställning av forskningsstudier och kan belysa en rad
olika frågor. t.ex. behandlingseffekter eller hur patienter värderar ett
visst utfall. Det kan också röra sig om forskningsbaserad kunskap på
områden som rör hälsosystemet i sig, exempelvis studier av utveckling av riktlinjer, förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, implementering eller uppföljning. För vissa målgrupper räcker det med att denna
kunskap finns tillgänglig för att tillämpas i hälso- och sjukvården.
För andra grupper kan det finnas behov av tydligare vägledning i vad
som bör göras. Vägledningar är ett samlingsnamn för exempelvis
riktlinjer, rekommendationer, vårdprogram eller beslutsstöd i olika
former. De kan vara av olika karaktär och rikta sig till olika målgrupper och beslutsnivåer i hälso- och sjukvården. På policynivå är
det mer relevant att tala om ställningstagande hur man ska möta ett
visst behov. Grunden för vägledningen eller ställningstagandet är
den sammanvägda forskningsbaserade eller systematiskt utvecklade
kunskapen, men man behöver här även göra olika typer av värderingar, även inkluderat etiska bedömningar.
Komponenterna påverkar och påverkas ömsesidigt
Ett sammanhållet system behöver ta i beaktande att komponenterna
i systemet påverkar och påverkas ömsesidigt. Det innebär att utformningen av varje komponent behöver ta andra komponenter samt
helheten i beaktande. Det sker även återkoppling mellan komponenterna, till exempel kan arbetet med vägledningar belysa aspekter
av vad ny forskningsbaserad kunskap bör adressera. Likaså kan man
vid tillämpning återkoppla till vad som behöver justeras vad gäller
vägledningar, och uppföljning och analys kan återkoppla till verksamhetens tillämpning. Om man ser till utredningens huvuduppdrag
kan man konstatera att ett fungerande system som helhet är en nödvändighet både för att uppföljning och analys ska kunna leda till ett
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ändamålsenligt agerande och för att det ska finnas tillförlitlig och
relevant kunskap att tillgå i det lokala förbättringsarbetet.

2.7

Utredningens genomförande

I det följande avsnittet beskrivs hur utredningen har arbetat med
uppdraget. Ett genomgående inslag i utredningens arbete har varit
dialog och möten. Utredningen har träffat en rad olika aktörer enskilt
och i olika grupperingar. Det har varit värdefullt både för att inhämta
information och pröva olika idéer.
Insamling, inläsning och dialoger
Utredningen har kontinuerligt tagit del av forskning, myndighetsrapporter och annan litteratur som har varit av relevans för uppdraget.
Utredningen har samlat in information genom bl.a. intervjuer
och enkäter. Intervjuerna har genomförts med en rad olika företrädare för myndigheter, kommuner och regioner, privata aktörer,
politiker m.fl. utifrån förberedda frågor. Enkäterna har fokuserat på
de delar av uppdraget där vi har sett behov av fördjupad information.
Enkäterna har vänt sig till myndigheter, kommuner, regioner och
styrelsen för regionernas nationella system för kunskapsstyrning i
hälso- och sjukvård.
Dialog och samverkan har skett kontinuerligt med olika aktörer.
Även dessa dialoger har bidragit till insamlingen av information.
I direktivet föreskrivs att utredningen ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter
som berör uppdraget, Rådet för styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer såsom patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. Utredningen har samverkat med alla dessa aktörer. Därutöver har utredningen träffat en rad
andra aktörer och experter som har haft betydelse för uppdraget.
Utredningen har valt att ha en senior rådgivare knuten till uppdraget i form av docent Lars-Torsten Larsson. Utredningen har också
haft ett samarbete med forskaren, medicine doktor Linda Richter
Sundberg vid Umeå universitet.
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Längre arbetsmöten med olika teman
Ett arbetssätt som utredningen har använt sig av är längre arbetsmöten kring fokuserade teman. Utredningen har arrangerat flera
sådana möten med en sammansättning av olika aktörer, beroende på
ämne och syfte. För utredningen har det varit ett sätt att tillsammans
med de medverkande fördjupa sig i frågeställningar eller utmaningar
kopplade till utredningens uppdrag utifrån olika perspektiv.
Expertgrupp och patientreferensgrupp
Socialdepartementet beslutade den 16 april 201919 att tillsätta en
expertgrupp till utredningen bestående av företrädare för 14 olika
organisationer. Utredningen har träffat gruppen vid sju tillfällen.
Experterna och de sakkunniga representerade SKR, Region Jönköping/
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, Östergötlands län/de regionala samverkans och stödstrukturerna, Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Läkemedelsverket,
Läkarförbundet, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa samt Socialdepartementet. Utredningen har sett ett stort värde i expertgruppens bidrag.
Utöver de ordinarie expertgruppsmötena har utredningen fört dialog och haft enskilda möten med flera av experterna, såväl enskilt
som i mindre grupper, om vissa av utredningens frågor.
Utredningen valde också att bilda en patientreferensgrupp med
sex företrädare. Syftet med gruppen var att diskutera och få kunskap
om patienters perspektiv i de frågor som vi har haft att hantera.
Patientreferensgruppen har medverkat under hela arbetets gång och
bidragit på ett värdefullt sätt. Mötena med patientreferensgruppen
har skett i nära anslutning till varje expertgruppsmöte. Därigenom
har patientreferensgruppen bidragit med inspel till expertgruppsmötena. I gruppen ingick representanter från Astma- och allergiförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Unga reumatiker, Cancerfonden, WED-förbundet och Scizofreniförbundet. Sammansättningen
av gruppen skedde efter dialog med några patientföreträdare med
syfte att skapa en grupp med olika perspektiv och erfarenheter.
19

Socialdepartementet. Förordnande i utredningen sammanhållen kunskapsstyrning (S2018:12).
Dnr S2019/01001/FS.
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Dialog med utredningar med beröringspunkter
Utredningen har kontinuerligt haft dialog med flera pågående och
avslutade utredningar med beröringspunkter. Utredningen har vid
några tillfällen träffat utredningen Samordnad utveckling för god
och nära vård20. Bland annat har vi gemensamt träffat deras referensgrupp bestående av kommundirektörer. Vi har haft dialog med Läkemedelsutredningen21 och utredningen Framtidens socialtjänst22 främst
mot bakgrund av den del av vårt uppdrag som handlar om stöd i
vårdens förbättringsarbete. Därutöver har vi träffat en rad andra utredningar, bl.a. utredningen Sammanhållen information inom vård
och omsorg23, utredningen Styrning för en jämlik vård24, Tillitsdelegationen25, utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre26, utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen27 och Kommittén för teknologisk innovation
och etik – KOMET28.

20

S2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård.
S2016:07 Läkemedelsutredningen.
22
S2017:03 Framtidens socialtjänst.
23
S2019:01 Sammanhållen information inom vård och omsorg.
24
S2017:08 Styrning för en jämlik vård.
25
Fi 2016:03 Tillitsdelegationen.
26
S2019:04 Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
27
S2018:11 Välfärdsteknik i äldreomsorgen.
28
N2018:04 Kommittén för teknologisk innovation och etik – KOMET.
21
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I detta kapitel ges en översiktlig redogörelse för de viktigaste bestämmelserna på området som särskilt berör de frågeställningar som utredningen har att ta ställning till.
Det svenska hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket är omfattande. Regelverket består av mer än 250 författningar, dvs. lagar, förordningar och föreskrifter av olika omfattning. Den svenska hälso- och
sjukvårdslagstiftningen är utformad som en skyldighetslagstiftning
till skillnad från en rättighetslagstiftning. Det innebär att tillhandahållandet av nödvändig hälso- och sjukvård är en skyldighet för samhället. Hälso- och sjukvård hanteras således inte som en rättighet som
den enskilde kan utkräva på juridisk väg.1
Det finns ett antal författningar som berör utredningens uppdrag.
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) innehåller grundläggande och övergripande bestämmelser på hälso- och
sjukvårdsområdet. I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser
i t.ex. tandvårdslagen (1985:125). Patientsäkerhetslagen (2010:659)
är ett annat exempel på lagstiftning av övervägande generell karaktär.
Lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område omfattar dessutom lagar som reglerar särskilda områden. Några exempel är läkemedelslagen (2015:315) och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. I övrigt omfattar det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket
åtskilliga förordningar samt olika statliga myndigheters föreskrifter.
Andra grundläggande författningar av betydelse för hälso- och sjukvården är regeringsformen och kommunallagen.

1

Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag.
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Regeringsformen och kommunallagen
Det allmänna ska enligt regeringsformen, förkortadRF, verka för goda
förutsättningar för hälsa. Kommunerna sköter lokala och regionala
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens
grund. Den kommunala självstyrelsen utgör en grund för det svenska
samhällssystemet och innebär att det ska finnas en självständig och,
inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och regioner.
Grunden för kommunernas och regionernas existens, ställning, organisation och verksamhet är reglerad i regeringsformen och kommunallagen.
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725)
själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till området eller invånarna om det inte åligger någon annan.
Kommunallagen anger vidare att det på vissa områden finns särskilda
föreskrifter om kommunernas och regionernas befogenheter och
skyldigheter. Hälso- och sjukvården är ett sådant område.
I regeringsformen finns regler för hur normgivningsmakt kan
delas mellan riksdagen och regeringen. Med normgivningsmakten
avses rätten att besluta rättsregler, dvs. sådana regler som är bindande
för enskilda och myndigheter. Regeringsformen medger även att normgivningsmakt i vissa fall kan överlåtas åt kommuner.
I kommunallagen regleras bl.a. kommunernas och regionernas
kompetens, befogenheter och organisation.
Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, är den centrala
lagen för hälso- och sjukvården. Lagen trädde i kraft den 1 april 2017
och ersatte då den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Syftet
med den nya hälso- och sjukvårdslagen var att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med
intentionen om en målinriktad ramlag. Hälso- och sjukvårdslagen
har en struktur och uppbyggnad i form av fem avdelningar och kapitel
med löpande paragrafnumrering inom varje kapitel. Nästan alla bestämmelser i den tidigare hälso- och sjukvårdslagen har förts över till den
nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. De flesta av paragraferna är
utformade helt i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser
i den äldre lagen, eller skiljer sig från dessa bestämmelser enbart i
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språkligt eller redaktionellt hänseende. Ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak i förhållande till tidigare lag har skett. Ett
fåtal nya bestämmelser har tillkommit.2
Lagen innehåller mål för hälso- och sjukvården. Där anges en god
hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen som mål.
Vidare ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet. Den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
Hälso- och sjukvårdslagen innehåller även definitioner av centrala
begrepp såsom huvudman och vårdgivare. Med huvudman avses i
denna lag den region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för
att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska
område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och
sjukvårdslagen bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Detta
innebär att hälso- och sjukvård särskilt ska vara av god kvalitet med
god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet,
kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten
och personalen samt vara lätt tillgänglig. Regionerna och kommunerna är huvudmän för hälso- och sjukvården. Kommunerna har
ansvar för hälso- och sjukvård för personer som bor i vissa boendeformer, för dem som vistas i viss dagverksamhet och för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende
förutsätter att kommunen kommit överens med regionen om att ta
över sådant ansvar. Om det finns flera behandlingsalternativ som
står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska
patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon
föredrar. Regionen ska ge patienten den valda behandlingen om det
med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser för ledning och
kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården. Av dessa framkommer bl.a.
att ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den
främjar kostnadseffektivitet. Det ska finnas en verksamhetschef,
som är ansvarig för verksamheten. Det framkommer vidare att
2

Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag.
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kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. All hälso- och sjukvård ska ha den personal, de lokaler
och den utrustning som behövs för att kunna ge patienterna god vård.
Patientlagen
Patientlagen (2014:821), förkortad PL, innehåller bestämmelser som
syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till
inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för
vårdens utformning. Vid införandet av patientlagen framhölls bl.a.
att det är angeläget att stärka och tydliggöra patientens ställning i
hälso- och sjukvården samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.3 I lagen framhålls också att patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och
som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
I lagen finns bestämmelser om informationsplikten gentemot
patienten. Det klargörs även att hälso- och sjukvård som huvudregel
inte får ges utan patientens samtycke. Lagen innehåller vidare bestämmelser om möjligheter för en patient att i vissa fall få en ny medicinsk
bedömning och att välja utförare av offentligt finansierad primärvård
och öppen specialiserad vård i hela landet.
Patientsäkerhetslagen
Patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, syftar till att främja
hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bl.a. bestämmelser om anmälan av
verksamhet, vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete, skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal
m.fl., tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) samt straffbestämmelser och
överklagande.
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i patientsäkerhetslagen
bl.a. den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården
samt apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller
3

Prop. 2013/14:106 Patientlag.
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lämnar råd och upplysningar. Lagen innehåller bestämmelser som
reglerar ansvaret för vårdgivaren men även personal i hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen är behörig myndighet att besluta om bl.a.
legitimation.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt ge patienten sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller
dessa krav. Den som har ansvar för hälso- och sjukvården ska bl.a. se
till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de
behandlingsmetoder som finns. Hälso- och sjukvårdspersonal bär
själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Yrkesansvaret innebär bl.a. att om uppgifter delegeras till någon ur hälsooch sjukvårdspersonalen utför han eller hon dessa under eget yrkesansvar. Hälso- och sjukvårdspersonalen har också skyldighet att
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och ska därför rapportera risker för vårdskador till vårdgivaren.
Vårdgivaren har en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska se
till att personalens kompetens tillgodoser kravet på god vård. Det
innebär bl.a. att vårdgivaren ska arbeta förebyggande för att minska
risken att patienter drabbas av vårdskador samt utreda och vidta en
rad åtgärder i samband med vårdskador.
Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av
IVO. Av patientsäkerhetslagen framgår att med hälso- och sjukvård
enligt lagen avses verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel
enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Patientsäkerhetslagen gäller således för verksamhet som omfattas av bl.a. hälso- och
sjukvårdslagen eller tandvårdslagen.
I patientsäkerhetslagen definieras vidare tillsyn bl.a. som granskning av att hälso- och sjukvårdsverksamhet och dess personal uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut
som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
IVO:s tillsyn ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren
fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Tillsynen ska främst syfta till att förebygga skador och
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eliminera risker i hälso- och sjukvården samt stödja och granska
verksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder.
I patientsäkerhetslagen beskrivs vidare vilka åtgärder som kan
vidtas mot hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivare som inte
fullgör sina skyldigheter eller bryter mot bestämmelser som gäller
verksamheten. För den som har en legitimation att utöva sitt yrke
kan det bli aktuellt med en prövotid eller återkallelse av legitimation.
Vårdgivaren står under tillsyn av IVO som i sin tillsyn kan besluta
om föreläggande (även vid vite) att fullgöra sina skyldigheter. IVO
kan besluta om förbud att bedriva verksamheten.
IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården
och dess personal. Anmälan får göras av den patient som saken gäller
eller, om patienten själv inte kan anmäla saken, en närstående till
honom eller henne. Vårdgivaren och i vissa situationer även hälsooch sjukvårdspersonal, har emellertid enligt patientsäkerhetslagen
en skyldighet att i vissa fall göra anmälan till IVO.
Sammansättningen i HSAN och nämndens handläggning regleras
också i patientsäkerhetslagen. HSAN prövar bl.a. frågor om prövotid och återkallelse av legitimation eller begränsning av förskrivningsrätt.
I lagen ges även bestämmelser om möjligheten att överklaga
beslut som fattats av HSAN, IVO och Socialstyrelsen.
Patientdatalagen
Patientdatalagen (2008:355), förkortad PDL, tillämpas vid vårdgivares
behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Bestämmelserna syftar till att informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet
och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter
ska utformas och i övrigt behandlas så att patientens och övriga
registrerades integritet respekteras och att dokumenterade personuppgifter hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Patientdatalagen innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning vid sådan behandling av personuppgifter inom
hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
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av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Patientdatalagen innehåller också bestämmelser om skyldigheten
att föra patientjournal, grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet.
Lagen omfattar även bestämmelser om sammanhållen journalföring,
nationella och regionala kvalitetsregister, rättigheter för den enskilde,
omhändertagande och återlämnande av patientjournal.
Tandvårdslagen
I tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338)
regleras hur tandvården ska utföras samt regionernas ansvar för tandvården.
I tandvårdslagen definieras målet för och kraven på en god tandvård. Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på god
tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Detta innebär att det
ska läggas särskild vikt vid förebyggande åtgärder, att den ska vara
tillgänglig och av god kvalitet. En god tandvård innebär också att
vårdgivare tillgodoser patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, att vården bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt att vården främjar goda kontakter mellan
patienten och tandvårdspersonalen. Vårdgivare ska så långt som möjligt, utforma samt genomföra vården och behandlingen i samråd med
patienten. Vårdgivare ska också upplysa patienten om hans eller hennes
tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns. Innan
vårdgivare börjar en behandlingsperiod ska patienten upplysas om
vad behandlingen kan komma att kosta.
Av tandvårdslagen framgår att varje region ska erbjuda en god
tandvård åt dem som är bosatta inom regionen. Regionen ska även
erbjuda en god tandvård till dem som, utan att vara bosatta i Sverige,
har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer
av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning av systemen för
social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Regionerna ansvarar också för
tandvårdsstödet till äldre och funktionshindrade som har ett stort
omsorgsbehov. Denna vård omfattar bland annat en avgiftsfri mun-
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hälsobedömning och individuell rådgivning. För personer som behöver
tandvård som ett led i sjukdomsbehandling och som behöver oralkirurgi har regionerna också ett ansvar. Regionerna ansvarar även för
den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.
Lagen om läkemedelskommittéer
Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer tillkom samtidigt som
kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till
regionerna. Läkemedelskommittéverksamheten var tidigare frivillig
för regionerna.
Genom lagen om läkemedelskommittéer infördes ett obligatoriskt krav på en eller flera läkemedelskommittéer i varje region med
uppgift att genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Rekommendationerna
ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen
inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som
behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lagen anger att varje läkemedelskommitté i den omfattning som behövs, ska samverka med andra
läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet
och högskolor.
Av lagstiftningen följer att det är upp till varje region att bestämma
hur många kommittéer som ska finnas och vilket organ inom regionen som ska tillsätta en kommitté. Regionen bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.
Socialtjänstlagen
Utgångspunkten i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, är att
den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Varje
kommun svarar för socialtjänsten inom kommunen, och har det
yttersta ansvaret för att de enskilda invånarna får det stöd och den
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hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar
som vilar på andra huvudmän.
Kommunen får träffa överenskommelse med regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. När den enskilde har behov av
insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska
kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan.
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och det ska
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra
uppgifterna. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Kommunen är skyldig att tillhandahålla så kallad särskild boendeform för service och omvårdnad av äldre och att inrätta bostäder med
särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. Kommunen ansvarar vidare för att planera sina insatser för äldre och personer med
fysiska eller psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen
samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS, är en rättighetslagstiftning som syftar till att garantera personer med funktionsnedsättning insatser för särskilt stöd
och service. Lagen omfattar de personer som ingår i personkretsen,
dvs. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom, eller personer med andra varaktiga fysiska
eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller
service.
Av lagen framgår att verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet för insatserna enligt lagen är att den enskilde
får möjlighet att leva som andra. Det framgår vidare att verksam-
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heten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra
berörda samhällsorgan och myndigheter samt att den ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Lagen innehåller även bestämmelser om insatserna för särskilt
stöd och service samt ansvaret för regioner och kommuner.
Läkemedelslagen
I Läkemedelslagen (2015:315), läkemedelsförordningen (2015:458)
och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel regleras bl.a. arbetet med läkemedelssäkerhet.
Syftet med läkemedelslagen är främst att skydda människors och
djurs liv, hälsa och välbefinnande samt värna om folkhälsan och skydda
miljön. Läkemedelslagen reglerar t.ex. krav på läkemedel samt godkännande, registrering och tillstånd till försäljning av läkemedel, krav
för försäljning av läkemedel, säkerhetsövervakning, kontroll och återkallelse, klinisk läkemedelsprövning, tillverkning, import och annan
införsel samt försiktighetskrav vid hantering av läkemedel och aktiva
substanser.
Ett läkemedel ska enligt läkemedelslagen vara av god kvalitet och
ändamålsenligt. Läkemedelsverket ska ansvara för ett system för säkerhetsövervakning som har till syfte att samla in, registrera, lagra och
vetenskapligt utvärdera uppgifter om misstänkta biverkningar av läkemedel som godkänts för försäljning.
Enligt läkemedelsförordningen ska Läkemedelsverket som ett led
i säkerhetsövervakningen av humanläkemedel möjliggöra och underlätta för konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.
Vidare ska Läkemedelsverket säkerställa att uppgifterna till den vetenskapliga utvärderingen av rapporter om misstänkta biverkningar av
läkemedel är exakta och möjliga att kontrollera samt genomföra
åtgärder för att identifiera biologiska läkemedel som är föremål för
en rapport om en misstänkt biverkning och som förskrivs, lämnas ut
eller säljs i Sverige. Läkemedelsverket ska vidare lämna upplysningar
om bl.a. hur konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal kan
rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Om det är nödvändigt att genomföra skyndsamma åtgärder
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på grund av misstanke om säkerhetsrisker med ett humanläkemedel,
ska Läkemedelsverket inleda det samrådsförfarande som avses i
artiklarna 107i och 107j i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/26/EU, och i artikel 107k i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/83/EU.
Av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel framgår bl.a. att den som bedriver
verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast ska rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Av föreskrifterna och allmänna råden framgår vidare att vårdgivaren med stöd av
ledningssystemet ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten. Vårdgivaren ska också utöva egenkontroll. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av verksamhetens
resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister enligt
patientdatalagen samt jämförelser av verksamhetens resultat dels med
uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter.
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• Hälso- och sjukvårdslagen anger att målen med svensk hälsooch sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges
företräde till vården.
• Prioriteringsplattformen, God vård samt Vetenskap och beprövad erfarenhet är grundläggande principer som hälso- och
sjukvården har att förhålla sig till.
• Staten ansvarar för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken. Ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar samt genom regeringens styrning av de statliga myndigheterna.
• Regionerna och kommunerna är huvudmän för hälso- och sjukvården och ansvarar för utförandet av vården.
I detta kapitel ges en övergripande bild av grundläggande fakta om
hälso- och sjukvården och dess organisering. Kapitlet inleds med en
beskrivning av de övergripande målen och grundläggande principerna
för hälso- och sjukvården. Därefter följer en beskrivning av centrala
aktörer. Vi beskriver aktörerna i vårdmötet – patienter och professioner. Därefter fortsätter vi med organisering och ansvar avseende
de aktörer som utredningen särskilt har fokuserat på – staten, regionerna och kommunerna. Vi redogör också för några andra aktörer
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Kapitlet avslutas med en redo-
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görelse av kostnader för hälso- och sjukvården, fördelat på kommuner och regioner.

4.1

Mål och ramar för hälso- och sjukvården

Riksdagen ger ramarna för hälso- och sjukvården genom lagstiftning
på hälso- och sjukvårdsområdet. Hälso- och sjukvård berörs övergripande i regeringsformen i bestämmelsen om att det allmänna ska
verka för goda förutsättningar för hälsa. Enligt portalparagrafen i hälsooch sjukvårdslagen eftersträvas en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.1 Hälso- och sjukvården ska ges med respekt
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården.
Utifrån propositionen som ligger till grund för denna lagstiftning
kan man läsa att detta innebär i princip att det bör vara möjligt för
alla, oavsett var man bor i landet, att vid behov och på lika villkor få
del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Av det följer att möjligheterna
att vid behov få vård inte får hindras av ekonomiska, sociala, språkliga, religiösa, kulturella eller geografiska förhållanden. Möjligheterna att få vård får heller inte påverkas av faktorer såsom ålder, kön,
förmåga att ta initiativ, utbildning, betalningsförmåga, nationalitet,
kulturella olikheter, sjukdomens art eller varaktighet. Däremot är
det angeläget att värna om dem som är särskilt utsatta och att sträva
efter att jämna ut skillnader, så att alla får likvärdiga möjligheter att
till exempel sätta sig in i vad ett planerat behandlingsprogram har för
innebörd.2
Hälso- och sjukvård ska också ges på lika villkor, oavsett personliga och geografiska förhållanden.3 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i sin rapport Olik eller ojämlik4 fördjupat
resonemangen om denna centrala utgångpunkt för hälso- och sjukvården. Myndigheten skriver att det faktum att vård ska ges på lika
villkor även följer av lagstiftning om objektivitet, opartiskhet, saklig1

3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Prop. 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdslag m.m.
3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30); Prop. 1981/82:97 Om hälso- och sjukvårdslag
m.m.
4
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Olik eller ojämlik. 2019:4. 2019.
2
3
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het, likabehandling och likställdhet.5 Enligt diskrimineringslagstiftningen är alla former av diskriminering som huvudregel förbjudna
inom hälso- och sjukvården.6
Hälso- och sjukvården ska vidare också arbeta för att förebygga
ohälsa. Bestämmelsen gäller all hälso- och sjukvård, oavsett huvudman.7
Att hälso- och sjukvårdslagstiftningen är av ramlagskaraktär innebär att den lämnar stora delar av ansvaret till regionerna och kommunerna för utformningen och planeringen av hälso- och sjukvårdssystemen utifrån sina förutsättningar. Samtidigt är en grundläggande
princip i lagstiftningen som styr de kommunala verksamheterna att
medborgarna ska garanteras en likvärdig samhällsservice oberoende
av var de bor i landet.8
Regeringen utvecklar sitt mål på hälso- och sjukvårdspolitikens
området i Budgetpropositionen för 2020. Där framgår det att målet
för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en
behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En
sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.9 På det folkhälsopolitiska området är regeringens övergripande mål att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.10
Grundläggande principer för hälso- och sjukvården
Prioriteringsplattformen
En grundläggande utgångpunkt för hur hälso- och sjukvården ska
bedrivas i Sverige är den s.k. prioriteringsplattformen. År 1997 ställde
sig riksdagen bakom de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och
sjukvården som föreslagits i regeringens proposition Prioriteringar
inom hälso- och sjukvården och som byggde på prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val11. Grundtanken är att efter5

Se t.ex. 1 kap. 9 § regeringsformen, 5 § förvaltningslagen (2017:900) och 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725).
6
2 kap. 13 § diskrimineringslagen (2008:567).
7
3 kap. 1–2 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
Statskontoret. Statens styrning av kommunerna. 2016:24. 2016.
9
Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019. Utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
10
Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019. Utgiftsområde 9. Folkhälsopolitik.
11
SOU 1995:5 Vårdens svåra val.
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sträva en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Den fastslagna plattformen ska vara vägledande för alla som fattar prioriteringsbeslut. Prioriteringsplattformen har tre grundläggande och rangordnade etiska principer:12
• Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde
och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
• Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att hälso- och sjukvårdens
resurser bör fördelas efter behov.
• Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att en rimlig relation mellan
kostnader och effekt bör eftersträvas vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder.
Dessa principer ska vara vägledande för prioriteringar på både statlig
nivå och på landstingskommunal och primärkommunal nivå.13 Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före
behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Innebörden av detta är bland annat att svåra
sjukdomar går före lindrigare även om de svåraste tillstånden kostar
väsentligt mycket mer.14
God vård
Det finns olika författningskrav på vårdens kvalitet och utförande
som alla huvudmän och vårdgivare måste följa. En grundläggande
utgångspunkt är att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så
att kraven på en god vård uppfylls. Detta innebär enligt lagen att
hälso- och sjukvården särskilt ska
• vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
• tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

12

Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
14
www.sls.se/etik/prioriteringsplattformen (hämtad 19.12.12).
13
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• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
• vara lätt tillgänglig.15
Vårdgivaren ska se till att det finns den personal, de lokaler och den
utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.16
Socialstyrelsen har utvecklat begreppet god vård i sex dimensioner, som utgår från både patienters förväntningar på vården och
gällande lagstiftning:17
• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att
vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa
möjliga sätt.
• Säker hälso- och sjukvård. Säker hälso- och sjukvård innebär att
vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.
• Patientfokuserad hälso- och sjukvård. En patientfokuserad hälsooch sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet
för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och
att dessa vägs in i de kliniska besluten.
• Effektiv hälso- och sjukvård. Med effektiv hälso- och sjukvård
avses att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå
uppsatta mål. Detta innebär att vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna.
• Jämlik hälso- och sjukvård. Jämlik hälso- och sjukvård innebär
att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.
• Hälso- och sjukvård i rimlig tid. Hälso- och sjukvård i rimlig tid
innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av.

15

5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30); 3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
17
Socialstyrelsen. God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen. 2007.
16
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Vetenskap och beprövad erfarenhet
All vård ska ges i överenstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Vidare ska alla patienter ges sakkunnig och omsorgsfull
vård.18 När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten ges
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska ges den valda behandlingen, om det med hänsyn till den
aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.19 Vad gäller vilka behandlingsmetoder
som ska användas i vården, regleras det som utgångspunkt inte i detalj.

4.2

Hälso- och sjukvård handlar ytterst om vårdmötet
– mötet mellan patienter och professioner

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen och grundläggande principer handlar i huvudsak om att definiera mål, förutsättningar och krav för hur
hälso- och sjukvården ska bedrivas. Själva utförandet av vården sker
i mötet mellan patienten och den professionelle. Nedan följer en
beskrivning av dessa centrala aktörer.
Patienterna
En patient kan beskrivas som en individ som är i kontakt med hälsooch sjukvården för att t.ex. få en diagnos för sina besvär eller behandling för någon sjukdom. Synen på patienten och dess roll i hälso- och
sjukvården är något som succesivt har förändrats. Vårdanalys skriver
i sin rapport Från mottagare till medskapare om den nu rådande
utvecklingen mot en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Att
hälso- och sjukvården är personcentrerad innebär att den utgår från
individens behov, preferenser och resurser i alla delar av patientens
vårdprocess – innan, under, mellan och efter ett vårdmöte eller kontakt.20 Begreppet personcentrerad vård har enligt Vårdhandboken 21
vuxit fram som en beskrivning av god omvårdnad, både nationellt
18

6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
20
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Från mottagare till medskapare. Rapport 2018:08.
2018.
21
www.vardhandboken.se (hämtad 20.04.24).
19
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och internationellt. Användning av ordet patient anses av företrädare
för inriktningen personcentrerad vård i högre grad betona sjukdomen,
den sjuka kroppen eller kopplingen till en sjukvårdsinrättning, framför människan med sina unika resurser och erfarenheter. I Vårdhandboken används dock ordet patient. Utredningen har också valt
att använda ordet patient.
Sedan 2014 finns en patientlag22 (2014:821). Lagen syftar till att
stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet. För att stödja och hjälpa
patienter och deras närstående, huvudsakligen med att föra fram
synpunkter och klagomål till vårdgivare, ska det enligt lag finnas en
eller flera patientnämnder i varje region och kommun.23 Patientnämnderna tillhandahåller och hjälper också patienter att få den
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen och hjälper patienter att vända sig till rätt myndighet. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Deras arbetsområde
omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt vissa
socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen. De ansvarar även för tandvård som bedrivs av regionerna.
Professionerna
Professionerna utgörs av den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar
i offentlig och privat hälso- och sjukvård. En stor del av professionerna arbetar som behandlare av patienter, men det finns även flera
som arbetar i mer administrativa funktioner inom hälso- och sjukvårdssystemet.
För flera yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs
legitimation. Olika regler styr vad som krävs för att få legitimation.
Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. All hälso- och
sjukvårdspersonal, oavsett om man är legitimerad eller inte, har ett
personligt yrkesansvar för hur man utför sina arbetsuppgifter. Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och

22
23

Patientlag (2014:821).
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
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beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård.24
I september 2019 fanns det totalt 22 legitimationsyrken inom
hälso- och sjukvård i Sverige.25 Dessa var: apotekare, arbetsterapeut,
audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut
eller sjukgymnast, hälso- och sjukvårdskurator, kiropraktor, läkare,
logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut,
röntgensjuksköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.
Därutöver finns det även andra personalkategorier i hälso- och
sjukvården där det inte är tydligt vad som krävs i form av kunskaper,
färdighet eller utbildning, t.ex. undersköterskor och tandsköterskor.
Frågan om reglering av yrket undersköterska bereds för närvarande
i Regeringskansliet.

4.3

Organisering och ansvar – staten, regionerna
och kommunerna

I det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och
sjukvården delat mellan staten, regionerna och kommunerna.
Staten
Staten ansvarar genom regeringen för den övergripande hälso- och
sjukvårdspolitiken. För att regeringen ska kunna ta det övergripande
ansvaret har den några olika verktyg till sitt förfogande. Det statliga
ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar och genom
regeringens styrning av de statliga myndigheterna på området. Utjämningssystemet, som syftar till att alla regioner och kommuner
genom ett generellt statsbidrag ges likvärdiga möjligheter och förutsättningar, är också centralt. Därutöver finns också möjlighet att
rikta specialdestinerade statsbidrag.
I statens ansvar ingår också ansvar för forskning, utbildning m.m.,
vilket kopplar till ansvaret för hälso- och sjukvårdspolitiken. Statens
ansvar för forskning handlar om att bedriva och finansiera forskning.
24
25

www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.12.12).
www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.09.15).
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Forskning utgör en av tre uppgifter för universitet och högskolor.26
Lärosätena beslutar väsentligen själva om vilken forskning de ska
bedriva. Därutöver finns det myndigheter som har i uppdrag att
bidra med finansiering av forskning. Exempel på det är Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet och
Verket för innovationssystem (Vinnova) som utifrån sina instruktioner har i uppgift att bidra med forskningsmedel. Dessa myndigheter har inom ramen för sina uppdrag möjlighet att i olika grad styra
vilken forskning som de väljer att finansiera.
I statens utbildningsansvar, som utövas genom högskolor och
universitet, ligger att tillhandahålla utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Staten ansvarar också för att utfärda legitimation för alla de
vårdyrken som är legitimationsgrundande. Legitimationen utfärdas
av Socialstyrelsen, och innebär ett stort ansvar för den legitimerade
att på egen hand tillämpa sina förvärvade kunskaper. Staten förutsätter att dessa yrkesgrupper följer vissa spelregler, där egenkontrollen
intar en central plats, dvs. att uppföljning sker av verksamheten och
att avvikelser fortlöpande korrigeras. Den legitimerade professionen
lämnas dock inte utan statlig kontroll. Staten kan vid bl.a. grov
oskicklighet återkalla legitimation.27 Det finns även statligt utfärdade
regelverk med krav på systematiskt kvalitetsarbete.28
Den statliga styrningen syftar ofta till att skapa större nationell
likvärdighet. Styrning kan också användas för att säkerställa att verksamhet genomförs och tillhandahålls på ett lagligt korrekt, transparent och förutsägbart sätt. Den statliga styrningen kan således vara
både hård eller mjuk beroende på hur tvingande den är. Vilken styrning som staten väljer att använda beror på vilket problem som ska
lösas. Regelstyrning räknas till hård styrning och är juridiskt tvingande eller villkorligt styrmedel. I det som brukar benämnas som mjuk
styrning handlar det om att stimulera, påverka eller upplysa. Exempel på mjuka styrmedel är information, överenskommelser, kunskapsstöd, vägledningar eller rådgivning i syfte att upplysa och stimulera
hälso- och sjukvården i en viss riktning. Även uppföljning och utvärdering kan sägas ingå i denna kategori.

26

www.uka.se (hämtad 20.03.02).
8 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
28
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
27
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Regionerna
En region är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en huvudman
med ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Sveriges 21 regioner ansvarar för att organisera hälso- och
sjukvården så att alla medborgare har tillgång till god vård. Gotland
är en kommun med regionsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar,
och kallas därför också för region.
Enligt HSL ska regionen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
den som är bosatt inom regionen och ska också verka för en god
hälsa hos befolkningen. Regionen ska erbjuda både öppenvård och
slutenvård. Slutenvård är sådan hälso- och sjukvård som ges till en
patient som är intagen vid en vårdinrättning. Öppenvård definieras
som annan hälso- och sjukvård än sluten och bedrivs bl.a. i form av
primärvård och öppen specialiserad vård såsom specialistläkarmottagningar. I regionens ansvar ingår det övergripande ansvaret för
såväl finansiering som tillhandahållande av denna hälso- och sjukvård. Regionen är därmed huvudman för huvuddelen av hälso- och
sjukvården i Sverige, inklusive all specialistsjukvård. Den hälso- och
sjukvård som regionen är huvudman för kan utföras antingen i regionens egen regi eller i regi av andra aktörer.
För att utnyttja resurserna effektivare har regionen samordnat sig
i s.k. sjukvårdsregioner. En sjukvårdsregion består av ett kommunalförbund29 med sjukvårdshuvudmän som samverkar kring utnyttjandet av regionens sjukvårdsresurser. Medlemmarna i Sveriges sex
sjukvårdsregioner utgörs huvudsakligen av regioner. Undantaget är
Gotlands län, där uppgifterna sköts av Gotlands kommun. Region
Halland är medlem i två olika kommunalförbund, eftersom de södra
kommunerna i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de
norra kommunerna i Västra sjukvårdsregionen. Indelningen framgår
av tabell 4.1.

29

Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet
till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person. 3 kap. 8 §,
9 kap. 1–18 §§ kommunallagen (2017:725).
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Sveriges sex sjukvårdsregioner och regioner i dessa

Sjukvårdsregion

Landstingsregion

Norra sjukvårdsregionen

Region Norrbotten
Region Västernorrland
Region Västerbotten
Region Jämtland Härjedalen
Region Västmanland
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Örebro län
Region Värmland
Region Dalarna
Region Uppsala
Region Stockholm
Region Gotland
Region Östergötland
Region Kalmar län
Region Jönköpings län
Västra Götalandsregionen
Region Halland (norra delen*)
Region Halland (södra delen**)
Region Skåne
Region Blekinge
Region Kronoberg

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
Sydöstra sjukvårdsregionen

Västra sjukvårdsregionen
Södra sjukvårdsregionen

*Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun.
**Halmstads kommun, Hylte kommun, Laholms kommun.

Kommunerna
Varje kommun är, i likhet med regionerna, huvudman med ansvarar
för att erbjuda hälso- och sjukvård. Denna hälso- och sjukvård kan
utföras antingen i kommunens egen regi eller i regi av andra utförare.
Sverige har 290 kommuner. Gotland räknas både som kommun och
som region. Kommunerna har ett ansvar för hälso- och sjukvård i
vissa särskilda boendeformer, dagverksamhet och hemsjukvård i
ordinärt boende, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare.
De läkarresurser som behövs ska regionen avsätta till kommunerna.

89

Hälso- och sjukvårdens organisering

SOU 2020:36

Kommunen är huvudman för hälso- och sjukvård i
• Permanent särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet
som är reglerade i Socialtjänstlagen30.
• Bostad med särskild service (LSS-boenden) samt daglig verksamhet som är reglerade i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade31.
• Det egna hemmet, kallat ordinärt boende, i form av hemsjukvård
om regionen och den aktuella kommunen kommit överens om
att kommunen ska ta över ansvaret för sådan hälso- och sjukvård.
Sådan överenskommelse har nåtts med samtliga regioner utom
Region Stockholm.
Kommunerna ger därmed hälso- och sjukvård till många äldre och
till personer med funktionsnedsättning.
Den kommunala självstyrelsen
En grundläggande utgångpunkt som präglar ansvar och styrning av
den svenska hälso- och sjukvården är den kommunala självstyrelsen,
som utgör en av grunderna i den svenska samhällsorganisationen.
Den kommunala självstyrelsen är så central att den slås fast i regeringsformens inledande bestämmelse. Med kommuner avses både
regional och kommunal nivå, dvs. både regioner och kommuner.32
Motiven för den kommunala självstyrelsen är både demokratiska
och effektivitetsinriktade. Det politiska systemets legitimitet anses
bli starkare genom att självstyrelsen ger medborgarna möjlighet till
lokalt inflytande, och till ansvarsutkrävande av den genomförda politiken. Effektiviteten menar man gynnas av möjligheterna att anpassa
kommunens verksamhet till lokala förutsättningar och behov.
Den kommunala självstyrelsen innebär att kommunerna får ta ut
skatt för att sköta sina uppgifter och att beslutanderätten utövas av
valda församlingar. Det innebär också att statsmakterna i styrningen
av kommunerna måste ta hänsyn till kommunernas egen beslutande30

Socialtjänstlag (2001:453).
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
32
1 kap. regeringsformen.
31
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rätt. En proportionalitetsbedömning måste göras när begränsningar
i den kommunala självstyrelsen övervägs.33 Det betyder att inskränkningar i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.34 De
kommunala verksamheterna består dels av ett stort antal obligatoriska uppgifter som staten har lagt på kommunerna, dels vissa frivilliga uppgifter som utgår från den kommunala allmänna kompetensen. Som en följd av den kommunala självstyrelsen har det också
etablerats en finansieringsprincip.35 Den kommunala finansieringsprincipens innebär att kommuner och regioner inte ska behöva höja
skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya
statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de
ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och
gäller i båda riktningarna. Finansieringsprincipen omfattar statligt
beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal
verksamhet.

4.4

Andra aktörer

Privata aktörer
Regioner och kommuner får enligt kommunallagen36, efter beslut i
fullmäktige, lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en
juridisk person eller en enskild individ. I HSL anges dessutom att
regioner och kommuner med bibehållet huvudmannaskap får sluta
avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen eller
kommunen ansvarar för enligt lagen.37 Detta innebär att kommuner
och regioner kan välja att antingen bedriva verksamheten i egen regi
eller anlita en privat utförare. Som exempel kan nämnas att 2017 uppgick andelen vårdcentraler som drivs i privat regi till cirka 43 procent.38
Andra privata aktörer som på ett eller annat sätt har en roll i
hälso- och sjukvården är apoteken och läkemedelsföretagen.
33

14 kap. 3 § regeringsformen.
Statskontoret. Statens styrning av kommunerna. 2016:24. 2016.
35
Finansieringsprincipen är ingen lag men är godkänd av riksdagen och tillämpas sedan 1993.
36
3 kap. 16 § kommunallagen (2017:725).
37
15 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
38
Sveriges Kommuner och Regioner. Köp av verksamhet 2019 – Kommuner och regioner 2006–2018.
2019.
34
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Det finns över 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen
domineras av fem apotekskedjor. Förutom apotekskedjorna finns
drygt 30 företag med ett eller ett fåtal apotek. Utöver öppenvårdsapotek finns även dos- och distansapotek.39
Läkemedelsbranschen satsar årligen cirka 9 miljarder kronor på
forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige och tillsammans med dess
underleverantörer sysselsätts omkring 20 000 personer.40
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation. SKR fungerar som ett nätverk för
kunskapsutbyte och samordning mellan sina medlemmar, som utgörs av Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Fram till och
med slutet av november 2019 hette organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL bildades i mars 2007 ur de två organisationerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Organisationerna hade dock redan samverkat i en gemensam tjänstemannaorganisation sedan 2005.
SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommunernas och regionernas verksamhet. Organisationen fungerar bl.a. som
ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning och ger service och
professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i
kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och
regioner är verksamma inom.
Som arbetsgivarorganisation har SKR även till uppgift att teckna
centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor för
den dryga miljon människor som kommunerna och regionerna är
arbetsgivare för. SKR:s högsta beslutande organ är kongressen, där
politiker i regionfullmäktige och kommunfullmäktige väljer 451 ombud. Kongressen anger inriktningen för SKR:s arbete och utser styrelse och ordförande. SKR har kongress vart fjärde år, året efter ett
valår. Mellan kongresserna är det SKR:s styrelse som leder det politiska arbetet på SKR. Styrelsen får hjälp av arbetsutskott, delegationer och beredningar, varav hälso- och sjukvårdsberedningen är en .

39
40

www.tlv.se (hämtad 19.09.15).
www.lif.se (hämtad 19.09.15).
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Utgifter och kostnader

Omfattningen av statens, regionernas respektive kommunernas ansvar
speglas i utgifterna inom verksamhetsområdet. Totalt uppgick utgifterna för hälso- och sjukvård till drygt 500 miljarder kronor 2018,
vilket motsvarar 10,9 procent av BNP samma år.41 Den offentliga
sektorn stod för 85 procent av de totala utgifterna medan hushållen
genom patientavgifter och andra avgifter stod för cirka 14 procent.
Se tabell 4.2.

*Posten inkluderar huvudsakligen patientavgifter, inkl. för tandvård, samt utgifter för både
receptbelagda och receptfria läkemedel.
**Övriga utgörs av: Frivilliga sjukvårdsförsäkringar, företag och hushållens ideella organisationer.
Källa: SCB, hälsoräkenskaperna. Beräkningarna sker i enlighet med manualen A System of Health
Accounts 2011 (SHA 2011) vilken är gemensam för OECD, Eurostat och WHO. Utöver ordinarie hälso och sjukvård inkluderar statistiken bl.a. tandvård samt både receptbelagda och receptfria läkemedel.

Regionernas kostnader
Omfattningen av regionernas ansvar återspeglas också av att det är
den samhällssektor som står för den största andelen av utgifterna för
hälso- och sjukvård, närmare 58 procent, se tabell 4.2.
Att tillhandahålla hälso- och sjukvård är också regionernas främsta
uppgift. Omkring 90 procent av regionernas kostnader avser hälsooch sjukvård.42 Resterande kostnader avser regional utveckling. Drygt
hälften av kostnaderna inom området hälso- och sjukvård avser specialiserad somatisk vård. Det näst största området är primärvård som
står för drygt 18 procent av regionernas hälso- och sjukvårdskostnader. Se tabell 4.3.
41

SCB, hälsoräkenskaperna (publicerat 20.03.31).
SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för regioner. Nettokostnad inkl.
läkemedelskostnad. Uppgifterna avser 2018. Statistiken avser totalen för riket, dvs. samtliga
regioner.
42
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Regionens kostnader fördelat per verksamhet, andel, 2018

*Huvudsakligen trafik- och infrastruktur.
Källa: SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för regioner. Nettokostnad inkl.
läkemedelskostnad. Uppgifterna avser 2018, riket.

Kommunernas kostnader
Som framgår av tabell 4.2 står kommunerna för omkring en fjärdedel
av utgifterna för hälso- och sjukvården. Uppgiften härrör från hälsoräkenskaperna som beräknas enligt en internationellt överenskommen standard. I hälsoräkenskaperna ingår dock sedan 2011 så kallade
ADL-tjänster43, vilket är vissa tjänster som avser personlig omvårdnad. Dessa har traditionellt sett i Sverige klassificeras som social
omsorg snarare än hälso- och sjukvård. Beräknat exklusive ADLkomponenten omfattar kommunernas andel av utgifterna för hälsooch sjukvården drygt fem procent
Det kan också vara intressant att titta på hur stor andel av kommunens verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård. kommunernas ansvarsområde är betydligt bredare än regionernas. Pedagogisk verksamhet utgör det allra största området kostnadsmässigt,
drygt 46 procent. Det andra stora kostnadsområdet inom kommunerna är vad som redovisas under kategorin Vård och omsorg.
Drygt 40 procent av kommunernas kostnader gick till detta område.44
I redovisningen av fördelningen inom kategorin Vård och omsorg särskiljs inte hälso- och sjukvården tydligt från den sociala omsorgen. Av tabell 4.4 framgår att närmare hälften av medlen går till
vård och omsorg om äldre, men hur stor andel av detta som utgörs
av hälso- och sjukvård går inte att utläsa ur statistiken. Inte heller
43

ADL står för Activitites of Daily Living. Kostnaderna avser bara grundläggande ADL såsom
personlig omvårdnad och inte den del som avser exempelvis handling och städning, som kallas
IADL (Instrumental Activities of Daily Living).
44
SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för kommuner. Nettokostnad. Uppgifter för 2018. Statistiken avser totalen för riket, dvs. samtliga kommuner.
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vad gäller insatser för personer med funktionsnedsättning går det att
utläsa hur stor andel som går till hälso- och sjukvård.
Tabell 4.4

Kommunernas kostnader inom området Vård och omsorg,
andel, 2018

Källa: SCB, Offentlig ekonomi, verksamhetsindelad statistik för kommuner. Nettokostnad. Uppgifterna
avser 2018, riket.

I tabell 4.4 ovan framgår viss information om hur stor andel av
kommunernas verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård. Statistiken utgår från kostnader fördelat på verksamhet då hälsoräkenskaperna, som avser utgifter, inte medger den finfördelningen. Som
noterat ger statistiken bara delvis svar på frågan. Ett alternativt sätt
att få en ungefärlig uppfattning om hur stor andel av kommunernas
verksamhet som utgörs av hälso- och sjukvård är att jämföra kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård från hälsoräkenskaperna
med kommunernas samlade konsumtion, som uppgick till cirka
566 miljarder kronor 2016. Mätt på detta sätt motsvarade kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård knappt 23 procent av kommunernas samlade konsumtion. Utan ADL-komponenten motsvarade kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård omkring fyra
procent av kommunernas samlade konsumtion. Svårigheten i att finna
helt rättvisande mått inom den kommunala sektorn är en återspegling av hur integrerade insatserna av social omsorg och hälso- och
sjukvård i regel är inom kommunerna. Utmärkande för kommunernas arbete inom området är att de har att förhålla sig både till hälso-
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och sjukvårdslagstiftningen och till lagstiftningen avseende den sociala
omsorgen. I verksamheterna är det ofta samma personal som utför
båda typer av insatser.
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Statens arbete med
kunskapsstyrning

• På den statliga kunskapsstyrningsarenan agerar i dag regeringen och flera myndigheter. En beskrivning av dessa återfinns
i kapitlet.
• Statliga myndigheter ingår i olika samordningsorgan för en
mer ändamålsenlig kunskapsstyrning. Det finns bl.a. Rådet för
styrning med kunskap samt två olika partnerskap, ett till stöd
för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och ett till stöd för
kunskapsstyrning i socialtjänsten. Därutöver finns en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten.
Kapitlet inleds med en beskrivning av de statliga aktörerna – regeringen och myndigheter som bedöms ha en betydelse för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Därefter följer en redogörelse av samordningsorgan inom kunskapsstyrningsområdet där
statliga aktörer ingår. Kapitlet avslutas med en sammanställning av
vad myndighetschefer inom hälso- och sjukvårdsområdet anser att
myndigheterna bör göra tillsammans för att kunskapsstyrningen ska
vara samordnad och effektiv.
Kunskapsstyrning definieras av utredningen som alla de aktiviteter
som behövs på alla nivåer för att varje patientmöte ska vara grundat på
bästa möjliga kunskap. Staten har en betydande roll inom kunskapsstyrningen genom att bidra med forskning, stöd och förutsättningar
av olika slag samt uppföljning. Statlig styrning med kunskap ser vi
som en delmängd av statens arbete med kunskapsstyrning. I staten
är det regeringen och myndigheterna som är aktörerna. Regeringskansliet är en myndighet med särskild uppgift att bistå regeringen.
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Regeringen och myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor

Regeringens styrning av sina myndigheter
Regeringen styr sina myndigheter främst genom instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. För vissa myndigheter är även
den lagstiftning som finns inom ett verksamhetsområde, såväl nationell lagstiftning som EU-rätt, av stor betydelse för hur myndigheten
utformar och bedriver sin verksamhet. Läkemedelsverket är ett sådant
exempel. Myndigheten har att efterleva strama regler och processer,
fastlagda i gällande direktiv och lagstiftning vad gäller EU-samverkan. Läkemedelsverket är operativt beroende av omvärlden utanför
Sverige, och deltar aktivt i myndighetsarbete i nära samverkan med
EU:s medlemsstater.
En instruktion är en förordning som beskriver myndighetens
grundläggande uppdrag. En instruktion ska spegla den långsiktiga
och regelbundet återkommande verksamheten. Varje myndighet får
också årligen ett regleringsbrev. Det är ett styrdokument med en
samling av mer kortsiktiga uppdrag och återrapporteringskrav till
myndigheten. Genom regleringsbrevet får myndigheten även sina
finansiella förutsättningar. Därutöver har regeringen också möjlighet att ge myndigheterna uppdrag genom att besluta om särskilda
regeringsbeslut.
Regeringen styr med andra ord över vilka uppgifter myndigheterna ska arbeta med, men får inte ingripa i myndighetsutövningen,
t.ex. hur myndigheten tillämpar en lag. Regeringen beslutar också
vem som ska vara myndighetschef samt utser ledamöter i insynsråd,
styrelser och nämnder.
Regeringskansliet stödjer regeringen att styra riket
och förverkliga sin politik
Enligt regeringsformen1 ska det finnas ett regeringskansli som bereder regeringsärenden och biträder regeringen och statsråden i deras
verksamhet. I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar.
Regeringen fördelar ärendena mellan departementen.
1

7 kap. 1 § regeringsformen.
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Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2019 av Statsrådsberedningen, elva departement och Förvaltningsavdelningen. Myndigheten leds av statsministern, vilket innebär att statsministern är
såväl regeringschef som chef för myndigheten Regeringskansliet.
I varje departementsledning finns ett eller flera statsråd (ministrar),
varav ett statsråd är departementschef. Varje statsråd har stöd av en
politisk stab bestående av statssekreterare, politiskt sakkunniga och
pressekreterare. Statsrådet stöds också av tjänstemän vid departementet.
Regeringskansliet är alltså en politisk styrd organisation som till
övervägande del består av opolitiska tjänstemän. Av Regeringskansliets cirka 4 600 tjänstgörande medarbetare 2019 var ungefär 200 politiskt tillsatta.2 De av Regeringskansliets medarbetare som inte är
politiskt tillsatta har kvar sina anställningar oavsett vilka partier som
sitter i regeringen. Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen
med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och
utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar
också med frågor avseende styrning av de statliga myndigheterna.
Statliga myndigheter som är centrala för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvården
Det finns ett antal myndigheter som har uppdrag som bedöms vara
centrala i statens arbete med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Gemensamt för alla dessa myndigheter, med undantag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, är att de ingår i
Rådet för styrning med kunskap, se avsnitt 5.2. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa myndigheters uppdrag. En mer utförlig
beskrivning av myndigheternas uppdrag återfinns i bilaga 3. En fördjupad beskrivning av berörda myndigheters arbete med uppföljning
finns i kapitel 9.
E-hälsomyndigheten har i uppdrag att ansvara för register och itfunktioner för läkemedelshanteringen. I myndighetens ansvar ligger
också att erbjuda vissa beslutsstöd kopplat till läkemedelshanteringen. En annan del i myndighetens uppdrag handlar om att samordna regeringens satsningar på e-hälsa.
Folkhälsmyndigheten har i uppdrag att verka för god folkhälsa
samt verka för ett effektivt smittskydd. Myndigheten har bl.a. ett
2

Regeringskansliets årsbok 2019.
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kunskapsuppbyggande och kunskapsspridande uppdrag när det handlar
om att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Myndigheten tar också fram kunskapsunderlag av varierande slag till olika
målgrupper. När det gäller uppföljning ska myndigheten ansvara för
uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer, bidra
med metoder för att beakta folkhälsoaspekter i uppföljningar samt
ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobaksområdet.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har bl.a. i
uppdrag att finansiera och utvärdera forskning inom områdena hälsa
samt hälso- och sjukvård och socialtjänst. Forte bidrar även genom
att stödja implementering och användning av forskning i praktik.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn och
att göra tillståndsprövningar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst
och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Som en del av tillsynen ska myndigheten också pröva
klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Syftet med
tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är
säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra
föreskrifter.
Läkemedelsverket ansvarar för kontroll och tillsyn av läkemedel,
narkotika, vissa andra produkter som står läkemedel nära, medicintekniska och kosmetiska produkter m.m. I myndighetens uppdrag
ligger också att ge ut föreskrifter och allmänna råd samt lämna information till olika målgrupper inom myndighetens ansvarsområden.
Myndigheten producerar kunskapsunderlag av olika slag, såsom behandlingsrekommendationer.
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att främja ett
systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället. Det betyder att myndigheten bl.a. ska
ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet med
tillgänglighet och delaktighet, men även arbeta med uppföljningar
och analyser. Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling och sprida
kunskap avseende sitt ansvarsområde. Vid myndigheten finns ett Kunskapsråd som bl.a. ska identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys.
Myndigheten för vård och omsorgsanalys (Vårdanalys) är en analysmyndighet som ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv
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ska följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom
hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg samt även statliga reformer och initiativ. Myndigheten har ett särskilt uppdrag att bistå
regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering
av statlig verksamhet och styrning.
Socialstyrelsen har ett brett uppdrag att genom regler, kunskap
och statsbidrag bidra med förutsättningar till verksamhet som rör
hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård,
socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor
om alkohol och missbruksmedel. Centralt i uppdraget är att samordna,
stödja, följa upp och utvärdera. Myndigheten ska följa, analysera och
rapportera om sina ansvarsområden genom statistikframställning,
uppföljning, utvärdering och epidemiologiska studier. Socialstyrelsen
har flera olika uppgifter som rör statlig styrning med kunskap.
Socialstyrelsen ska bl.a. förmedla kunskap och utveckla ny kunskap
samt ta fram olika former av kunskapsstöd och föreskrifter.
Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande för Rådet för styrning
med kunskap.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska
vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i
hälso- och sjukvården och i den verksamhet som bedrivs med stöd
av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv där så är tillämpligt, samt
ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. Myndigheten
ska systematiskt identifiera och aktivt informera om sådana metoder
i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska medverka till
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och
tandvård samt till en god tillgänglighet till läkemedel i samhället och
en väl fungerande apoteksmarknad. TLV har också ett tillsynsuppdrag.
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Andra myndigheter av betydelse för kunskapsstyrningen
inom hälso- och sjukvårdsområdet
Högskolor och universitet
Svenska universitet och högskolor har tre huvuduppgifter – utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.
År 2018 fanns det 17 universitet och 31 högskolor eller andra lärosäten. Statliga lärosäten är egna myndigheter. Inom ramen för en
övergripande lagstiftning fattar lärosätena de flesta beslut själva. Det
gäller bland annat organisation, intern fördelning av resurser, utbildningsutbud, utbildningens innehåll och utformning samt hur
många studenter som antas. Regeringen beslutar om vilka examina
som får förekomma och krav för examen, i form av omfattning och
mål. Lärosätena beslutar också själva om vilken forskning de ska
bedriva.3
Universitetssjukhus
Universitetssjukhus är ett sjukhus som förutom hälso- och sjukvård
också bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. I Sverige finns det universitetssjukhus i varje sjukvårdsregion, sammanlagt sju stycken. Dessa är:
• Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
• Norrlands universitetssjukhus, Umeå
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
• Skånes universitetssjukhus, i Malmö och Lund
• Universitetssjukhuset i Linköping
• Universitetssjukhuset, Örebro.

3

Universitetskanslerämbetets årsrapport 2018.
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Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och
ger stöd till forskning inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer
myndigheten svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.4 Enligt
sin instruktion5 ska myndigheten bl.a. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse, stödja forskarinitierad forskning
och initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning.
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Verket för innovationssystem (Vinnova) ska enligt sin instruktion6
främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där innovationer och ny kunskap tas fram, sprids och används. För att uppnå
hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft ska myndigheten
verka för nyttiggörande av forskning och främjande av innovation.
Vinnova arbetar också för att stimulera samverkan mellan företag, universitet och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället
och andra aktörer. Som ett exempel kan nämnas att Vinnova och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2018 slöt en överenskommelse för att genom samarbete stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. Samarbetet ska bidra till ökad kvalitet och bättre
service i de tjänster som kommuner och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.7
Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på att främja
innovation.8 Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering.

4

www.vr.se, (hämtad 20.04.24).
Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.
Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem.
7
Vinnova. Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (Vinnova) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet. Dnr 201705430. 2017.
8
Vinnovas årsredovisning 2019.
5
6
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Samordningsorgan inom
kunskapsstyrningsområdet

Det finns i dag några olika samordningsorgan inom kunskapsstyrningsområdet mellan statliga myndigheter samt mellan statliga myndigheter och företrädare för regioner eller kommuner. Samtliga organ
syftar till att genom samordning uppnå en mer ändamålsenlig verksamhet. I det följande avsnittet följer en beskrivning av Rådet för
styrning med kunskap, Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning
inom socialtjänsten, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvård samt Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).
Rådet för styrning med kunskap
Den 1 juli 2015 bildades Rådet för styrning med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst, kallat Rådet. Regeringen gjorde
bedömningen i budgetpropositionen för 20159 att den statliga kunskapsstyrningen behövde förändras genom att bli effektivare och
mer samordnad. Med statlig kunskapsstyrning avsåg regeringen att
föreskrifter och olika former av kunskapsstöd som statliga myndigheter tar fram och som riktar sig till huvudmän och olika professioner. För att uppnå detta föreslogs att Rådet skulle bildas. Departementsskrivelsen En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
och socialtjänst10 utgjorde grund för detta ställningstagande.
Rådets arbete styrs av förordning11 om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst, och har till uppgift att
säkerställa att styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård
och socialtjänst som statliga myndigheter ansvarar för utgör ett stöd
för regioner och kommuner samt olika professioner. Styrningen
med kunskap sker enligt förordningen genom de icke bindande
kunskapsstöd och föreskrifter som syftar till att bidra till att hälsooch sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Rådet ska vara ett forum för samverkan kring
strategiska frågor om kunskapsutveckling och nyttiggörandet av
9

Prop. 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 9, Hälso- och sjukvårdspolitik.
DS 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
11
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
10
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forskning och innovationer avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Förordningen föreskriver att patienters och brukares
synpunkter och erfarenheter ska beaktas i myndigheternas styrning
med kunskap. Rådets arbete ska anpassas till de behov som huvudmän och professioner har.
I Rådet ingår nio myndigheter. Dessa är E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket, MFD, Socialstyrelsen, SBU samt TLV. Syftet med Rådet är att myndigheternas
styrning ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad.
Sjukvårdshuvudmännen har en huvudmannagrupp
Enligt förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälsooch sjukvård och socialtjänst ska det finnas en s.k. huvudmannagrupp. Den består av politiska företrädare för regioner och kommuner och består av sexton ledamöter, varav sex ledamöter företräder
regionerna och tio ledamöter företräder kommunerna. Huvudmannagruppen har till uppgift att dels informera Rådet om områden där
huvudmännen har behov av statlig styrning med kunskap, dels hur
styrningen bör utformas och kommuniceras.
Rådet har verkat under några år
I rapporterna Statlig styrning med kunskap – årsrapport 2018 och
2019 konstaterar ordförande för Rådet, Socialstyrelsens generaldirektör, att arbetet i Rådet har tagit ytterligare viktiga steg framåt.
Rådet har bl.a. stärkt arbetet med patient- och brukarmedverkan.
Stödet till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården utvecklas ytterligare med utgångspunkt i den åtgärdsplan som togs fram
under 2018. Former för samverkan mellan Rådets och regionernas
system för kunskapsstyrning sker i form av Partnerskap för hälsooch sjukvård, se vidare nedan.
Till Rådet finns det knutet en beredningsgrupp och två nätverk;
ett för kommunikationschefer och ett för chefsjurister/rättschefer.
Nätverken utbyter framför allt erfarenheter men agerar även i gemensam sak när det till exempel handlar om evenemang och den gemensamma författningssamlingen.
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Rådet genomförde under våren 2018 en egen undersökning, utifrån ett antal frågeställningar, om hur myndigheterna upplever hur
samverkan har utvecklats och fungerar sedan förordningens ikraftträdande 2015.12 Sammanställningen visar att flera myndigheter pekar
på en stärkt samordning inom exempelvis e-hälsa och psykisk ohälsa
bland äldre. Socialstyrelsen och SBU har utvecklat samarbetet kring
de nationella riktlinjerna och även tecknat en särskild avsiktsförklaring om samverkan mellan myndigheterna. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har tecknat en liknande avsiktsförklaring och utvecklat
samverkan kopplat till läkemedelsrekommendationer och nationella
riktlinjer. De båda nätverken, för kommunikationschefer respektive
rättschefer, som finns kopplade till Rådet upplevs vara givande för
erfarenhetsutbyte och har bidragit till ökad samordning mellan
myndigheterna.
När det gäller Rådets förmåga till att ta till vara patienter och brukares synpunkter lyfts den gemensamma patient- och brukarpolicy
fram som ett mycket gott exempel från alla myndigheter.
Utvärdering av en samlad styrning med kunskap
Mellan 2016 och 2018 följde och utvärderade Statskontoret Rådets
verksamhet. Myndigheten lämnade en delrapport till regeringen i
april 2016.13 I delrapporten pekade Statskontoret på att det krävs
förhållandevis stora förändringar i myndigheternas arbete om kunskapsstyrningen ska kunna anpassas till de behov som finns inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett exempel som anges är
att arbetet med att anpassa kunskapsstyrningen till mottagarnas
behov. Enligt Statskontoret behövs det ett perspektivskifte från myndigheternas sida som innebär att professionerna ges mer utrymme
och det måste ske mer dialog mellan aktörerna. Annars riskerar
kunskapsstöden inte bli något stöd för professionerna och den statliga styrningen får därmed inte något reellt genomslag. I november
2018 presenterade Statskontoret sin slutrapport.14 Statskontorets samlade bedömning var att det skett framsteg, men att det finns mer att
12

Rådet för styrning med kunskap – årsrapport 2018.
Statskontoret. Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och
socialtjänst – delrapport. 2016:13. 2016
14
Statskontoret. Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och
socialtjänst – slutrapport. 2018:23. 2018.
13
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göra. I rapporten skriver Statskontoret att samverkan mellan myndigheterna i Rådet och mellan Rådet och huvudmännen i kommuner
och regioner har fördjupats sedan 2015. Myndigheterna samordnar
nu sina kunskapsunderlag bättre och underlagen är mer anpassade
utifrån vad huvudmännen behöver. Samtidigt pekar Statskontoret på
att det återstår utmaningar innan kunskapsstyrningen är tillräckligt
samordnad, effektiv och behovsanpassad. Statskontoret menade bl.a.
att myndigheterna i Rådet bör ta fram en strategi och arbetsplan för
sitt fortsatta arbete samt utarbeta en gemensam terminologi och
klassificering av sina kunskapsprodukter. Statskontoret föreslår också
att myndigheterna tar fram en gemensam policy för hur professionerna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan involveras
på ett bättre sätt i arbetet med att ta fram nya kunskapsprodukter.
När det gäller huvudmannagruppen föreslår Statskontoret modifierade arbetsformer för att öka deltagandet, som under den tiden som
utvärderingen pågick var förhållandevis lågt. Statskontoret bedömer
att huvudmannagruppen har en viktig funktion även i framtiden.
Utredningen noterar att Statskontoret inte har beaktat de båda
partnerskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet respektive socialtjänstområdet i sin samlade bedömning.
Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS)
bildat ett partnerskap som hanterat frågor som rör kunskapsstyrning
inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Partnerskapet
kallas, sedan 2019, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten.15 Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan
mellan regional och nationell nivå.
En viktig utgångspunkt för modellen är betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – Till nytta för brukaren16. Betänkandet mynnade ut i den gemensamma plattform för en evidensbaserad praktik som utgjort ramen för flera av de överenskommelser
som slöts mellan SKR, som då benämndes Sveriges Kommuner och
Landsting, och regeringen under åren 2010–2016. Centralt i dessa
15

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten – Verksamhetsberättelse
för 2019.
16
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren.
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överenskommelser har varit stödet till uppbyggnad av regionala samverkans- och stödstrukturer och utvecklingsarbete inom dessa. Det
finns i dag regionala samverkans- och stödstrukturer i alla län där
samtliga kommuner (och oftast regioner) ingår och är uppdragsgivare.
Det långsiktiga målet för partnerskapet är att brukare som är i
behov av insatser inom socialtjänstens verksamhetsområde ska erbjudas vård, service och omsorg där forskning och bästa tillgängliga
kunskap används medvetet och systematisk tillsammans med de professionellas expertis. Den berörda personens situation, erfarenhet
och önskemål ska tillvaratas, dvs. arbetet ska bedrivas evidensbaserat.
Parterna har ett ömsesidigt ansvar för nyttan i gemensamma
dialoger och i de aktiviteter som parterna kommer överens om. Parterna arbetar var för sig och tillsammans för att uppnå visionen om
att partnerskapet ska bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd.
Parterna ses på dialogmöten tre gånger per år. Mötena förbereds
av en arbetsgrupp som består av representanter för alla tre parter.
Som stöd till arbetsgruppen finns en styrgrupp kopplad till partnerskapet, även denna består av representanter för alla tre parter. Mellan
mötena arbetar parterna i mindre arbetsgrupper där man tillsammans
bedömt att samverkan kan göra nytta. För mer information om RSS
och partnerskapet, se kapitel 8.
Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvård
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård bildades i maj 2018. Det är en modell för långsiktig samverkan
mellan statliga myndigheter och regionföreträdare på nationell nivå
i kunskapsstyrningsfrågor. Partnerskapet är reglerat som en överenskommelse.17 Det innebär att parterna har ett ömsesidigt ansvar för
nyttan i gemensamma dialoger och i de aktiviteter som parterna
kommer överens om. Parterna arbetar var för sig och tillsammans för
att uppnå målen med partnerskapet. I de fall beslut fattas i partnerskapet är de inte bindande, utan ska betraktas som gemensamma ställ17

Överenskommelse om samarbete i ett partnerskap för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvården. 2018-05-18.
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ningstaganden. Bindande beslut kan endast fattas av respektive part
inom ramen för partens egen verksamhet.
I partnerskapet ingår vissa myndigheter från Rådet för styrning
med kunskap och Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (SKS), se kapitel 7. De medverkande
myndigheter i partnerskapet är Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, TLV, Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten.
Enligt det gemensamma styr- och ledningsdokumentet syftar
partnerskapet till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ
som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd
för implementering och effektivare kunskapsstöd samt att resurserna
i vården används på bästa sätt och för att bästa möjliga kunskap ska
finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient för
att uppnå en effektiv och jämlik vård med hög kvalitet.
Partnerskapet har som mål att vården ska vara kunskapsbaserad,
säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv, dvs. en god vård.
NSK-S – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning
i socialtjänsten
Kommunerna har tillsammans med fem18 av de nio myndigheter som
ingår i Rådet för styrning med kunskap och SKR skapat en strategisk
grupp som kallas Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning
i socialtjänsten (NSK-S). Arbetet startade hösten 2014. Uppdraget
är i första hand att utgöra ett forum på nationell nivå där huvudmän
och berörda myndigheter kan föra dialog, samordna sig och söka
samsyn i strategiska frågor i syfte att utveckla kunskapsstyrning och
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och kommunal hälso- och
sjukvård. Se vidare kapitel 8.

5.3

Samordnad och effektiv kunskapsstyrning

Utredningen tillfrågade i juni 2019 myndighetscheferna i Rådet för
styrning med kunskap och myndighetschefen för Vårdanalys om vad
de anser att myndigheterna behöver göra tillsammans för att kunskapsstyrningen ska vara samordnad och effektiv. Frågan ställdes
18

Representanterna från Rådet för styrning med kunskap kommer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte och E-hälsomyndigheten.
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utifrån vad myndighetscheferna bedömde behöver göras ur dels ett
helhetsperspektiv av kunskapsstyrningssystemet, dels ur sin egen
myndighets perspektiv. I svaren från myndighetscheferna särskildes
inte de båda perspektiven, varför vi inte heller gör det i vår sammanfattning av svaren. Vi har identifierat tre olika utvecklingsområden
som är gemensamma i flera av svaren.
Roller och ansvar
Ett område handlar om roller och ansvar, vilka behöver tydliggöras,
förstås eller utvecklas. Ett exempel på svar är: ”Myndigheterna ska
tillföra respektive myndighetsunika kunskap till systemet, inte
dubbelarbeta. Det är önskvärt att myndigheterna samordnar i tid,
budskaps innehåll och efter behov i kommuner och regioner m.m.”
Några andra myndighetschefer är också inne på frågan om huruvida
de statliga myndigheterna ska göra allt det som de gör i dag. Kanske
ska myndigheterna vara mer stödjande snarare än att producera
skriftligt material? Ytterligare en synpunkt är att instruktionerna inte
är tydliga avseende hur myndigheterna ska kunna samverka i processer.
Agera utifrån behov
Ett annat utvecklingsområde som flera lyfter är att agera utifrån
behov. En myndighetschef uttrycker det som att myndigheterna i
större utsträckning behöver anlägga ett nyttoperspektiv utifrån det
uppdrag som man har. Frågor som myndigheterna bör ställa sig är:
Vilka finns vi till för? Vilka behov har dessa aktörer? Vad är nytta
och för vem? Hur bidrar vi till nytta? Ett annat svar på samma tema
är att det är viktigt att myndigheterna, förstår sina roller och kan
mejsla ut sin kunskapsstyrning så att den anpassas till de behov som
föreligger inom sektorn och hos andra myndigheter.
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Hur myndigheterna kan bli mer samordnade
Det tredje området handlar om hur myndigheterna mer konkret bör
arbeta för att bli mer samordnade. Någon myndighetschef menar att
det bör finnas en parallell process inom varje myndighet där man
relaterar till systermyndigheternas uppdrag och ansvar samt tar ställning till om vissa uppgifter kan/bör genomföras av någon annan. En
annan lyfter en rad olika faktorer för en bättre samverkan, såsom att:
– ha en gemensam begreppsapparat.
– kalla olika publikationer samma sak beroende på hur de styr
(föreskrift, riktlinjer, allmänna råd etc.).
– myndigheter inför framtagandet av ett nytt kunskapsstöd eller
stimulanssatsning baserad på kunskapsunderlag är skyldiga att
kartlägga om liknande redan finns hos andra myndigheter och om
så är fallet, hantera detta gemensamt.
– myndigheter som tar fram kunskapsunderlag bör involvera andra
myndigheter som remiss och referens.
– kunskapsunderlag systematiskt bör ”remitteras” i en begränsad
krets.
– det är bra med en gemensam och enhetlig struktur för kontakt
och diskussion med huvudmännen.
– samordna sina brukarkontakter om möjligt för att inte lägga för
tung börda på intresseorganisationerna.
– det behövs en gemensam kunskapsportal där man lätt kan komma
åt och hitta kunskapsunderlag från olika myndigheter under en
gemensam struktur.
Slutligen lyfter några myndighetschefer fram Rådet som en viktig
funktion. Befintliga nätverk, såsom myndigheternas chefsjurist- och
kommunikationschefsnätverk, lyfts också fram som viktiga för att
de skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad vård.

111

6

Samverkan i staten

• Utredningens uppdrag om en statlig funktion för nationell uppföljning ska bidra till ett mer sammanhållet agerande i staten.
Samverkan är centralt för att möjliggöra detta.
• Det finns ett flertal lagar som styr myndigheters arbete
generellt där det slås fast att myndigheter ska samverka med
varandra. Därutöver finns det kompletterande bestämmelser
som t.ex. rör enskilda myndigheter.
• Mycket samverkan sker också frivilligt, dvs. initierat av myndigheterna själva.
• Det finns många olika funktioner för samverkan och samordning i staten, t.ex. olika råd samt nationella samordnare.
I kapitlet presenteras några olika exempel.
Detta kapitel handlar om samverkan i staten och ger några exempel
på hur denna kan vara organiserad. Beskrivningen gör vi mot bakgrund av vårt uppdrag om en statlig funktion för nationell uppföljning, vilken enligt direktivet ska bidra till ett mer sammanhållet
agerande i staten. Samverkan är centralt för att möjliggöra ett mer
sammanhållet agerande. Vi börjar med en kort beskrivning av begreppen samverkan, samordning och samarbete, varför aktörer samverkar och vad myndigheter har för ansvar. Därefter beskriver vi
några exempel på samordning och samverkan, främst med fokus på
uppdrag som är reglerade, och särskilda statliga ”funktioner” med
ansvar för samordning.
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Samverkan är vanligt bland myndigheter

I Statskontorets antologi Frivillig samverkan mellan myndigheter –
några exempel1 ges några exempel på samverkan inom staten, främst
med fokus på frivillig samverkan. I förordet konstateras att definitionen av samverkan inte alltid är helt självklar eller entydig, men att
ordet är positivt laddat och ett ”nyckelord i det moderna myndighetsspråket”. Vidare ges denna beskrivning av vad samverkan kan vara:
Ett sätt att sortera begreppen är att utgå från de tre orden samordning,
samarbete och samverkan. Samordning kan sägas vara strukturen som
möjliggör samarbete. En överenskommelse om rutiner som definierar
vilka delar som samarbetet gäller samt hur, var och när samarbetet ska
ske. Samarbete sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska
arbetet. Samarbete är när vi tillsammans arbetar för att föra processen
vidare. Samverkan bygger på att någon form av aktivitet överskrider
gränser inom eller mellan organisationer. När den gränsöverskridande
aktiviteten ska ske behövs en samordning som beskriver vad, hur, när
och varför detta ska ske. Men det behövs också någon som utför aktiviteten tillsammans med någon på andra sidan gränsen, några som samarbetar. Samverkan är då resultatet av samordning och samarbete.

I rapporten redovisar Statskontoret också en enkätundersökning
som myndigheten gjorde för att skapa sig en övergripande bild av
frivillig samverkan mellan myndigheter. Drygt 70 procent av de
347 myndigheter som då fanns under regeringen svarade på enkäten.
Av de svarande myndigheterna deltog 84 procent i någon form av frivillig samverkan med andra myndigheter och 66 procent uppgav att
regeringen ställer formella krav på att de ska samverka.
Hinder och möjliggörare för samverkan
I Statskontorets enkät till myndigheterna, som återgavs i föregående
avsnitt, undersökte myndigheten också motiv till samverkan. Statskontoret urskilde två grupper av svar bland enkätsvaren. Den ena
handlade om att på ett mer effektivt sätt kunna lösa sitt uppdrag för
att sänka sina kostnader och för att underlätta sin kompetensförsörjning. Den andra handlade om att skapa nytta för staten som
helhet, underlätta för medborgares och företags kontakter med statliga myndigheter samt skapa fördelar för en annan myndighet eller
1

Statskontoret. Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel. 2017.
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kommun. Som motiv för att samverka uppgav myndigheterna att det
är ett effektivt sätt att lösa uppdraget och merparten menar också att
det ger det utfall som man hade hoppats på vad gäller effektivitet.
Drygt 67 procent av de myndigheter som svarade uppgav dessutom
att medborgare och företag gynnas av samordningen. Två tredjedelar
uppgav att de samverkar i den utsträckning de önskar. Områden som
sågs som potential för mer samverkan rörde dels stödverksamheter
såsom diarium och upphandlingar, dels delar närmare kärnverksamheten som uppföljning av ett politikområde. Ett annat område som
lyftes fram var informationsutbyte för tillsyn.
Vad gäller hinder för samverkan fann Statskontoret några olika
exempel på sådana som myndigheterna mött. Bland annat lyftes
bristande möjlighet till informationsutbyte (p.g.a. sekretessregler),
krav som ställs i lagen om offentlig upphandling och den tidigare
personuppgiftslagen (som ersatts av dataskyddsförordningen) samt
avsaknad av finansieringsmodeller. Som hinder för att utveckla samverkan framkom brist på tid, myndighetens geografiska läge och att
den samverkan som sker ibland är främst personberoende och inte
institutionaliserad.
Statskontoret drog också lärdomar för lyckad samverkan i sin
antologi. Myndigheten noterade bl.a. att det tar tid att utveckla framgångsrik samverkan och att det därmed krävs uthållighet och tålamod, förutom en stark vilja och engagemang och tillåtande ledarskap
för att lyckas. Vidare menar Statskontoret att det är viktigt att det
finns en gemensam och tydligt formulerad målbild av vad samverkan
ska avse och vad målet är samt att rollfördelningen är tydlig. I de fall
parterna stöter på regelhinder bör man uppmärksamma regeringen
på dessa. Myndigheterna och eventuella andra aktörer bör även ha
tydliga överenskommelser eller avtal om hur finansiering ska gå till.
Kultur och andra mjuka värden betonas också som viktiga. Det krävs
en förståelse för varandras uppdrag hos dem som samverkar samt att
man är flexibel och prestigelös. Man behöver kunna se samverkan i
ett större perspektiv utifrån samhällsekonomi och ibland våga fatta
beslut som inte är optimala för den egna myndigheten. Statskontoret
slog fast att
Samverkan bygger på att man utvecklar en gemensam kultur med starkt
förtroende och tillit för varandra där ingen har bestämmanderätten över
den andra.
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Samverkan ingår i myndigheternas arbete

Det finns ett flertal lagar som styr myndigheters arbete generellt där
det slås fast att myndigheter ska samverka med varandra. Utöver det
finns kompletterande bestämmelser som rör t.ex. enskilda myndigheter. Enligt förvaltningslagen2 ska myndigheter samverka med andra
myndigheter inom sitt verksamhetsområde. Myndigheter ska också
i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta
upplysningar eller yttranden från andra myndigheter. För statliga
myndigheter under regeringen betonas detta också i myndighetsförordningen3.
Flera statliga myndigheter har därutöver kompletterande bestämmelser om samverkan i sin instruktion. Några sådana exempel ges
senare i detta kapitel. Möjligheterna att samverka påverkas också av
annan reglering, såsom sekretess. Enligt offentlighets- och sekretesslagen4 ska myndigheter i den mån det finns ett behov skydda uppgifter. Vid samverkan bör myndigheter ha i åtanke att samverkan inte
får ske på så sätt att de medverkande myndigheternas olika funktioner blandas samman eller att den enskilde inte klart kan utläsa vilken
myndighet som utövar själva myndighetsutövandet mot denne.5

6.3

Särskilda funktioner för samverkan
och samordning finns i olika former

Utredningen har tittat närmare på vilka olika befintliga funktioner
och organ i staten som kan vara intressanta utifrån utredningens
uppdrag. Det finns i dag många olika typer av sådana med ansvar för
nationell eller lokal samordning. En del av dessa är reglerade och
beslutade av regeringen. Andra bygger på frivillighet.
Ett exempel på frivillig samverkan finns inom området finansiell
samordning inom rehabiliteringsinsatser. År 2004 blev det möjligt
för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner
att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet
2

8 § förvaltningslag (2017:900).
6 § andra stycket myndighetsförordning (2007:515).
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
5
Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:5).
Underlagspromemoria: Några utgångspunkter. 2019.
3
4
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tack vare att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser6 trädde i kraft. Tillsammans bildar de fyra parterna samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas. De
bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Totalt
finns 83 lokala samordningsförbund och cirka 260 av landets 290 kommuner ingår i ett sådant. Samordningsförbunden är juridiskt självständiga myndigheter, vars uppgift är att göra samverkan möjlig. På
hemsidan Finsam.se står att ”Ett samordningsförbund kan ses som en
struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över
tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av
tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.”
Vid Socialstyrelsen finns flera olika typer av råd och nämnder. 7
Bland dessa finns organ som har beslutats av regeringen, som Nationella vårdkompetensrådet (se avsnitt 6.4), Rådet för styrning med
kunskap (se avsnitt 5.2), Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) och Nationellt Donationscentrum. Vid Socialstyrelsen finns även ett antal rådgivande organ som utses av myndigheten, t.ex. Etiska rådet, Funktionshindersnämnden och E-hälsorådet.
Nationellt Donationscentrum skapades 2018 och ersatte då det tidigare Nationella donationsrådet. Centrumets uppdrag är att samordna nationellt och arbeta med kunskapsstödjande insatser. Utredningen om donations- och transplantationsfrågor föreslog i sitt betänkande8 att Donationsrådet skulle läggas ner men att Socialstyrelsen
fortsatt skulle ha ansvar för donationsfrämjande och styrning med
kunskap på området. Det tidigare rådet inrättades 2005 som ett självständigt organ i förhållande till Socialstyrelsen, vilket betydde att
ärenden som rörde dessa frågor beslutades av rådet och inte av myndighetens generaldirektör, vilket framgick av myndighetens instruktion. År 2010 ändrades dock detta och rådet blev ett rådgivande
organ vid Socialstyrelsen.
Utredningen har inte tagit del av, eller själv genomfört, någon
övergripande analys av varför regeringen tillsätter denna typ av funktioner eller om det har skett en ökning på senare år. Däremot kan vi
konstatera att flera statliga utredningar som har presenterat sina

6

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/ (hämtad 20.02.18).
8
SOU 2015:84 Organdonation – En livsviktig verksamhet.
7
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betänkanden under de senaste åren har innehållit förslag på någon
form av råd eller dylikt.9
En typ av en nationellt samordnande funktion är nationella samordnare, vilka Statskontoret i en rapport10 2014 konstaterade hade
blivit allt vanligare inom den statliga styrningen. I rapporten undersökte Statskontoret orsaken till att regeringen väljer att tillsätta
samordnare i stället för att använda sig av mer traditionell styrning,
såsom reglering, tillsyn och myndighetsuppdrag. Myndigheten anser
att regeringen tillsätter samordnare när flera aktörer är inblandade,
och frivillig samverkan bedöms mer effektivt än att lagstifta. En
annan förklaring är att regeringen har prövat så kallat vertikala
styrformer som antingen inte har gett resultat, eller så vill man prova
något nytt för att frågan på så sätt kan få en nytändning. Myndigheten bedömde att genom en nationell samordnare kan frågan ges
mer synlighet, både hos inblandade aktörer och hos allmänheten,
vilken kan skapa förändringstryck. Det är svårt att uppnå samma
synlighet genom att ge en myndighet uppdraget eftersom frågan
riskerar att drunkna bland myndighetens alla andra uppdrag. Statskontoret nämner i rapporten den nationella samordnaren för statens
insatser inom området psykisk ohälsa som ett exempel på ett område
där regeringen ville prova något nytt som ett medel för att skapa
synlighet och ta ett omtag i frågan. Statskontorets studie visade att
nationella samordnare i huvudsak organiserades på två sätt, antingen
som en fristående kommitté som regleras med ett kommittédirektiv
(regeringsbeslut) eller som en funktion i Regeringskansliet.
Några aktuella exempel på nationella samordnare är nationell
samordnare för fysisk aktivitet samt nationell samordnare för life
science. Den nationella samordnaren för fysisk aktivitet utsågs under
våren 2020 och är organiserad som en kommitté. Uppdraget är att
genom ett utåtriktat arbete dels öka den allmänna kunskapen om de
positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde
individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.11 Life science-samordnaren är organiserade som en funktion i
Regeringskansliet. I februari 2018 inrättade regeringen, på Näringsdepartementet i Regeringskansliet, ett permanent kontor för life
9

Se t.ex. SOU 2016:2 Effektiv vård, SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2019:59
Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen och SOU 2018:77 Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.
10
Statskontoret. Nationella samordnare – Statlig styrning i otraditionella former?. 2014.
11
Dir. 2020:40 Främjande av ökad fysisk aktivitet.
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science som leds av en nationell samordnare. Kontoret har till uppgift att samordna politiken, tydliggöra prioriteringar och vara en
länk mellan aktörer i branschen och regeringen. Arbetet ska ske i
samverkan mellan näringslivet, myndigheter, hälso- och sjukvården,
omsorgen och universitet och högskolor.

6.4

Några exempel på uppdrag och råd
för samverkan

I detta avsnitt presenterar utredningen ett antal exempel på uppdrag
eller råd som alla rör samverkan och samordning på något sätt. Först
presenteras tre uppdrag inom vitt skilda områden som går några år
tillbaka i tiden och därmed också har hunnit utvärderas. Genom att
ta del av utvärderingsresultaten kan vi dra lärdomar för utredningens
förslag. Därefter presenteras kortfattat tre uppdrag inom hälso- och
sjukvårdsområdet som alla är relativt nya och därmed inte har hunnit
utvärderas. Slutligen presenteras också två aktuella förslag på samordningsuppdrag. Det bör tilläggas att urvalet inom de tre kategorierna inte är systematiska och långt ifrån heltäckande. Utredningen
har dock valt exempel som vi bedömer kan erbjuda några relevanta
lärdomar.
Statliga uppdrag och råd för samverkan
Länsstyrelsen i Stockholms samordningsuppdrag för att motverka
prostitution och människohandel
Samordning och samverkan inom respektive län en är stor del av
länsstyrelsernas uppdrag. Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.12 Länsstyrelserna har även uttalade samordningsroller vad gäller miljö och klimat. Utöver det finns områden där en
länsstyrelse har i uppdrag att samordna andra länsstyrelses insatser.
Exempelvis ska Länsstyrelsen i Västernorrlands län samordna arbetet
12

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
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med att ta fram gemensamma arbetsmetoder avseende tillsynsverksamheten.13
År 2014 utvärderade Statskontoret Länsstyrelsen i Stockholms läns
samordningsuppdrag för att motverka prostitution och människohandel.14 Statskontoret menar att länsstyrelsen på ett övergripande
plan har lyckats med samordningsuppdraget vad gäller den operativa
nivån. Däremot har inte samverkan på ledningsnivå utvecklats lika
väl. Statskontoret menar att när arbetet främst sker på operativ nivå
finns det en risk att arbetet blir beroende av enskilda handläggares
engagemang och att frågan och erfarenheterna inte kvarstår om en
person slutar. Att formalisera samverkan på högre nivå hade dessutom gett frågan högre status och ökad legitimitet. Företrädare för
Länsstyrelsen i Stockholms län uppgav i utvärderingen att en svårighet i att uppnå en effektiv samordning var att de inte hade haft mandat
att föreskriva och besluta vad andra myndigheter och aktörer ska
göra. För att hantera det hade de i stället fått arbeta med att belysa
fördelarna med att samverka och samordna, vilket de uppgav har
varit krävande för myndigheten. Länsstyrelsen uppgav också att olika
aktörer visade olika mycket engagemang vad gäller att delta i samverkan. En annan svaghet, enligt länsstyrelsen, var att samordningen
försvårades av att kommuner tolkar och tillämpar socialtjänstlagen
olika. Övriga medverkande aktörer uppgav i intervjuer att de fortsatt
såg behov av att en aktör samordnade arbetet och att denna aktör
bör vara neutral, inte sektorspecifik, så att inte ett perspektiv, socialt
eller juridiskt, tillåts dominera arbetet. Några ansåg att just länsstyrelsen passade för uppdraget.
Tillsyns- och föreskriftsrådet vid Naturvårdsverket
Naturvårdsverket beskriver sig som en ”drivande och samordnande
kraft i miljöarbetet”.15 Myndigheten har enligt sin instruktion flera
uppdrag där den ska samordna arbetet på nationell nivå. Inom
myndigheten finns också ett särskilt råd vid namn Tillsyns- och föreskriftsrådet16, som är ett rådgivande organ för samråd och samverkan
13

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna.
Statskontoret. Utvärdering av samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel
vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2014:14. 2014.
15
www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/ (hämtad 20.02.14).
16
11 § förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.
14
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för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter
enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom
miljöbalkens område. Tillsyns- och föreskriftsrådet inrättades i samband med att miljöbalken trädde i kraft 1999. Ett sekretariat tillsattes och placerades vid Naturvårdsverket eftersom man ansåg att
det skulle främja en effektiv tillsyn samt att uppgiften ansågs ligga i
linje med myndighetens pådrivande och samordnande funktion på
området.17 Rådet har bl.a. i uppgift att identifiera behov av samsyn
och samverkan, vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan
samt ansvara för att det sker ett erfarenhets- och informationsutbyte
med andra myndigheter som har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område. Rådet ska också årligen lämna en
utvärdering och redovisning av föregående års arbete till regeringen.
Miljötillsynsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande 2017 att
rådet skulle läggas ner samtidigt som Naturvårdsverkets roll som samlande miljömyndighet och övriga tillsynsvägledande myndigheters
ansvar att delta i samordningen av miljötillsynen skulle tydliggöras.18
Utredningen konstaterade att den samverkan som bedrivits genom
rådet kring strategiska frågor hade varit av värde för berörda myndigheters arbete och bidragit till samsyn samt att rådets aktiviteter
och arbete med information och uppföljning hade varit uppskattade.
Dock noterade utredningen samtidigt att det funnits kritik mot
rådets verksamhet. Kritiken gällde bl.a. kansliets förmåga att hålla
samman arbetet, de deltagande myndigheternas engagemang och att
arbetet bestod av nätverk för information snarare än samverkan,
eftersom rådet saknar beslutsbefogenheter. En del av kritiken handlade också om kritik mot Naturvårdsverket, som uppfattades ha nedprioriterat verksamheten genom att dra ner resurser för kansliet och
webbplatsen, troligen eftersom myndigheten inte hade ansett att
verksamheten varit värdeskapande. Trots informationsaktiviteter bedömdes rådet inte heller ha nått ut tillräckligt, eller svarat mot de
medverkandes behov. Miljötillsynsutredningen konstaterade i sitt
betänkande att det behövs en mer samlande kraft för arbetet bland
de myndigheter och andra aktörer som har särskilda uppgifter och
ansvar för miljötillsynen. Mot bakgrund av detta föreslog utredningen alltså att rådet skulle läggas ner och att Naturvårdsverket
skulle få ett övergripande ansvar för att leda arbetet inom ramen för
17
18

SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet.
Ibid.
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samverkan mellan de tillsynsvägledande myndigheterna. Det senare
med argumentet att myndigheten redan har ett övergripande ansvar
för miljöbalken och att den ska vara samlande vid genomförandet av
miljöpolitiken. Miljötillsynutredningen konstaterade fortsatt att det
har ”ifrågasatts om Naturvårdsverket kommer att ta ansvaret och se
till att de centrala tillsynsvägledande myndigheterna samverkar på
det sätt som krävs för att skapa en mer effektiv och enhetlig tillsyn.”
Detta mot bakgrund av att myndigheten fått kritik för hur uppdraget
har hanterats och att myndigheten inte anses ha den kraft och förmåga
att samla när det gäller frågan. Utredningen menar att uppdraget inte
har varit helt tydligt och att det krävs en tydligare styrning för att göra
det möjligt för Naturvårdsverket att axla ansvaret för att samordna
tillsynen enligt miljöbalken. Naturvårdsverkets uppdrag beträffande
tillsynen föreslogs därmed förtydligas i myndighetens instruktion,
samtidigt som myndigheten själv föreslogs få avgöra hur arbetet ska
ske och organiseras. Tillsyns- och föreskriftsrådet finns fortfarande
kvar19.
Digitaliseringsrådet
Digitaliseringsrådet inrättades 2017 i samband med att regeringen antog en ny digitaliseringsstrategi.20 Rådet leds av digitaliseringsministern och består i övrigt av personligt förordnade medlemmar.21
Rådsmedlemmarna kommer från myndigheter, universitet, fackförbund, privata företag samt Sveriges Kommuner och Regioner. I Digitaliseringsrådet ingår också ett kansli som är placerat vid Post- och
Telestyrelsen. Syftet med att skapa rådet var att regeringen skulle ha
tillgång till analyser av digitaliseringens möjligheter, att en aktör
skulle kunna arbeta för bättre samordning av digitaliseringspolitiken
och för att ha en funktion som kan uppmärksamma viktiga frågor
inom digitaliseringsområdet.22 Statskontoret har haft i uppdrag att
utvärdera rådet samt undersöka möjliga former för analys och genomförande av digitaliseringspolitiken.
19

www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/ (hämtad 20.02.14).
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
21
digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/ledamoeter-i-raadet/ (hämtad 20.02.27).
22
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
20
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Ett fåtal myndigheter samt Post- och Telestyrelsen och Digitaliseringsrådet har ett uttalat ansvar för att nå målen med regeringens
digitaliseringspolitik, men fler än 60 statliga aktörer har uppdrag
inom området trots att deras huvudsakliga ansvarsområde ligger någon
annanstans, t.ex. myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.
De senare myndigheternas arbete med digitaliseringsfrågor styrs framför allt via tillfälliga regeringsuppdrag. Digitaliseringrådets uppdrag
löper ut 2020. Det faktum att rådets uppdrag är tidsbegränsat, att det
har haft begränsade resurser och mandat samt att regeringens styrning har varit otydlig bedömer Statskontoret har gjort att rådets
genomslag har begränsats. Rådets främsta bidrag har, enligt Statskontoret, varit samlade uppföljningar och analyser till regeringen.
Även rådgivning och kunskap som rådet har bidragit med till regeringen
uppges ha ”varit viktig för att öka regeringens och Regeringskansliets
förståelse för ett snabbföränderligt område som digitalisering.”
Statskontoret betonar att det är viktigt med långsiktighet och
kontinuitet i uppföljnings- och analysarbetet och menar därmed att
Myndigheten för digital förvaltning bör få till uppgift att följa upp
och analysera (dvs. det uppdrag som nu ligger på Digitaliseringsrådet), samtidigt som Digitaliseringrådets kansli läggs ner men själva
rådet blir kvar som rådgivande- och kunskapsorgan till regeringen.
Statskontoret skriver att ”För att regeringen ska kunna utforma sina
insatser så ändamålsenligt som möjligt och fokusera dem på de områden där det finns störst behov behöver regeringen få en löpande analys,
samt förslag till att utveckla regeringens politik som utgår från denna
analys.” Att detta föreslås läggas hos en förvaltningsmyndighet är just
för att ge arbetet större kontinuitet och långsiktighet. Samordningen
av digitaliseringspolitiken anser Statskontoret bör hanteras inom
Regeringskansliet samt inom de former för samverkan som redan finns
hos myndigheterna. Utvärderingar och liknande kan läggas på analysoch utvärderingsmyndigheter eller inom kommittéväsendet.23

23

Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
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Samverkansuppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet
Nationella vårdkompetensrådet
Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum
mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Rådet har utformats baserat på det
förslag som Socialstyrelsen och UKÄ hade tagit fram på uppdrag av
regeringen.24 Rådet med ett tillhörande kansli är placerat vid Socialstyrelsen. Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna,
kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av
personal inom hälso- och sjukvården. Rådet ska också främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer
har en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården,
tillgängliggöra sammanställningar av fakta- och kunskapsunderlag
och utifrån dessa göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven, inklusive behovet av framtidens vårdkompetens. Slutligen ska det lämna bedömningar till berörda aktörer och beslutsfattare i frågor som har betydelse för kompetensförsörjningen på
lokal, regional och nationell nivå samt stödja och föra en dialog med
verksamheterna på den sjukvårdsregionala nivån.25
Rådet är ett nytt organ som påbörjade sitt arbete i januari 2020.
Rådet ska initialt rikta sitt arbete mot de yrken som kräver högskoleutbildning, men Socialstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att
till 2021 analysera och föreslå hur rådet ska kunna omfatta fler
yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och specialistundersköterskor. Det nationella rådet består av sammanlagt 14 ledamöter med
representanter från lärosäten, regioner, kommuner, Socialstyrelsen
och UKÄ. Regeringen utser rådets ordförande och ledamöter.
Folkhälsomyndighetens samordning av arbetet med psykisk ohälsa
Folkhälsomyndigheten har flera områden där myndigheten har ansvar för att samordna nationellt. Bland annat ska myndigheten samordna smittskydd på nationell nivå, ansvara för den samordnade
24

Socialdepartementet. Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälsooch sjukvården. Dnr S2016/04992/FS (delvis).
25
socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/nationellavardkompetensradet/ (hämtad 20.02.18).
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uppföljningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, verka för nationell samordning inom sexuellt och reproduktiv
hälsa och rättigheter samt följa upp utvecklingen inom området26
Inför 2018 fick myndigheten flera regeringsuppdrag som rörde
psykisk ohälsa varav ett var att utveckla samordningen av det nationella arbetet inom området. Utöver samordningen ska myndigheten
bl.a. stödja kunskapsutvecklingen inom området och särskilt suicidprevention. Enligt regeringen är detta tänkt att bli långsiktiga och
återkommande uppdrag.27 Myndigheten ska bygga upp och utveckla
samordningen av det nationella arbetet inom området psykisk hälsa,
samt samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer.
Uppdrag att samverka vid tillsyn av apoteksmarknaden
Under 2018 fick Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i
uppdrag av regeringen att utveckla gemensamma strukturer och
rutiner för samverkan vid tillsynen av apoteksmarknaden. De tre myndigheterna utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken men utifrån
olika regelverk. Myndigheterna konstaterar i rapporten till regeringen
att det är önskvärt med tydligare sekretessbrytande bestämmelser i
speciallagstiftningen för respektive myndighets tillsynsarbete på området för att de lättare ska kunna dela information mellan sig. Myndigheterna enades också om att inrätta samverkansfunktioner vid
respektive myndighet för att utveckla strukturer och rutiner för samverkan. Samverkansfunktionerna kommer utgöra kontaktpunkt mellan
myndigheterna.28

26

Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.
Socialdepartementet. Inrättande av ett nationellt vårdkompetensråd. Dnr S2019/03995/FS
(delvis).
28
Läkemedelsverket. Samverkan vid tillsyn över apoteksmarknaden. 2019.
27

125

Samverkan i staten

SOU 2020:36

Aktuella förslag på samordning
Samordnande myndighet för länsstyrelsernas tillsynsarbete
Under 2019 publicerade Statskontoret en utvärdering, genomförd på
uppdrag av regeringen, av länsstyrelsernas samordning av tillsyn och
tillsynsvägledning inom överförmyndarområdet.29 I uppdraget ingick också att överväga hur samordningen kan förbättras och Statskontoret föreslår att regeringen utser en länsstyrelse till att centralt
samordna, dvs. vara den som samordnar de övriga länsstyrelserna.
Arbetet samordnas i dag genom den för länsstyrelserna gemensamma
samverkansgruppen för överförmyndarfrågor. Eftersom ingen länsstyrelse har ett starkare mandat än någon av de andra bygger arbetet
på konsensus. Statskontoret menar att den samordnande länsstyrelsen bland annat bör ansvara för uppföljning, utvärdering och utveckling av länsstyrelsernas tillsyn.
Nationellt råd med kansli för korrekta utbetalningar
från välfärdssystemen
Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen föreslog i sitt betänkande30 att regeringen inrättar ett råd för korrekta
utbetalningar från välfärdssystemen. I betänkandet konstaterar delegationen att det är svårt att få en helhetsbild av arbetet mot felaktiga
utbetalningar. En orsak uppges vara att arbetet sker av flera myndigheter som lyder under olika departement. I arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar deltar såväl utbetalande myndigheter
som rättsvårdande myndigheter och tillsynsmyndigheter. Delegationen ser ett behov av ökad samordning. Detta mot bakgrund av ovan
samt avsaknad av mål på utgiftsområdesnivå, att återrapporteringen
i budgetpropositionen är svåröverblickbar, att området inte behandlas systematiskt i utskottens behandling av budgetpropositionen, att
styrningen utgår från enskilda utgiftsområden och att det saknas en
samlad och återkommande redovisning av arbetet med att motverka
felaktiga utbetalningar och dess omfattning. Vidare ser Delegationen
att det även inom Regeringskansliet saknas ett övergripande ansvar
för frågorna. Delegationen föreslår att rådet består av representanter
29

Statskontoret. En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet. Rapport 2019:8. 2019.
30
SOU 2019:59. Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.
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från berörda myndigheter och Finansdepartementet samt att ett kansli
med uppgift att samordna myndigheternas arbete med att uppskatta
de felaktiga utbetalningarna och förse regeringen med aktuella lägesbeskrivningar knyts till rådet. Kansliet bör placeras vid Ekonomistyrningsverket, men vara självständigt på så sätt att verksamheten
inte ska kunna prioriteras bort mot annan verksamhet vid myndigheten. Rådet ska bidra till helhetssyn, följa utvecklingen, identifiera
övergripande strategiska insatser och lämna rekommendationer till
regeringen.
Delegationen lämnar också ytterligare förslag för en mer samordnad och tydligare styrning och uppföljning av arbetet med felaktiga
utbetalningar. Bland annat föreslås att regeringen fattar beslut om
att bedriva ett samlat, systematiskt och långsiktigt arbete i syfte att
väsentligt minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen. Denna inriktning föreslås redovisas i budgetpropositionen och
följas upp i en särskild skrivelse till riksdagen vart tredje år. Uppföljningen ska bland annat innehålla en uppskattning av orsakerna till
och omfattningen av felaktiga utbetalningar. Ett övergripande mål
för alla berörda utgiftsområden om att minska de felaktiga utbetalningarna föreslås fastställas och följas upp årligen upp i budgetpropositionen. Regeringen förslås ge berörda myndigheter återrapporteringskrav till stöd för denna uppföljning. Finansdepartementet
behöver ha en tydlig samordnande roll inom Regeringskansliet i
detta arbete. Dessutom föreslås berörda myndigheter få olika typer
av uppdrag för att arbeta mer kontinuerligt och strategiskt med området.
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Regionernas arbete
med kunskapsstyrning

• Regionerna har ett ansvar att erbjuda vård av god kvalitet och
att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete. För att ta detta
ansvar krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt sådant verktyg.
• Regionerna har i hälso- och sjukvården, ofta i samarbete med
staten, arbetat med kunskapsstyrning under lång tid, även
innan begreppet kunskapsstyrning började användas.
• I kapitlet beskrivs hur regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning successivt har vuxit fram och ser ut i dag.
Systemet är under kontinuerlig utveckling.
I det här kapitlet beskriver vi inledningsvis regionernas ansvar för
kvalitet och kvalitetsutveckling i vården och vad det innebär för
regionernas ansvar för att bedriva kunskapsstyrning. Vidare ger vi i
kapitlet en överblick över hur samverkan mellan regionerna har utvecklats, främst på nationell nivå, om kunskapsstyrning – både sinsemellan och med staten – samt hur det som regionerna i dag benämner
Sveriges regioner i samverkan nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (hädanefter Regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning) successivt har etablerats och utvecklats. Beskrivningen av det senare är indelad i ett avsnitt som beskriver
samverkan på nationell nivå och ett avsnitt som redogör för arbetet
på sjukvårdsregional nivå och lokalt i varje region. Kapitlet innehåller en rad förkortningar, vilka listas i tablå 7.1.1
1

Informationen i kapitlet baseras på muntlig och skriftlig information från SKR under 2019
och 2020 om inte annat särskilt anges.
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Regionerna ska erbjuda vård av god kvalitet och tillförsäkra
ett löpande kvalitetsarbete
Regionerna är huvudmän för huvuddelen av hälso- och sjukvården i
Sverige och de ska organisera hälso- och sjukvården så att befolkningen har tillgång till god vård (se kapitel 4). God vård innebär
enligt Socialstyrelsens definition bland annat att vården ska vara av
god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.2 Det är vidare lagstadgat att all vård
ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vårdgivaren3, dvs. regionen, kommunen eller den privata aktör
som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet, har en skyldighet att
tillförsäkra att det finns praktiska förutsättningar i form av personal,
lokaler och utrustning för att en god vård kan ges.4 Vårdgivaren har
också skyldighet att tillförsäkra att nya metoder för diagnos- eller
behandling är bedömda ur individ- och samhällsetiska aspekter innan
de börjar tillämpas5. Vårdgivaren ansvarar för att det ska finnas ett
ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.6 Hos varje
vårdgivare ska det vidare finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten.7 Verksamhetschefen är en central ledningsfunktion
inom hälso- och sjukvården och den som har det operativa ansvaret
i sin verksamhet. Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett personligt
yrkesansvar för hur de utför sina arbetsuppgifter.8

2

5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Med vårdgivare avses i hälso- och sjukvårdslagen statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
4
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5
5 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
6
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
7
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
6 kap 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
3
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Kunskapsstyrning ett verktyg för arbetet
För att regionerna ska kunna ta sitt ansvar, både som vårdgivare och
huvudman, krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt verktyg för detta. Kunskapsstyrning är, enligt
utredningens definition, alla de aktiviteter som behövs på alla nivåer
för att varje patientmöte ska vara grundat på bästa möjliga kunskap.
Det inkluderar både kunskapsstöd och stöd till uppföljning, analys,
förbättrings- och utvecklingsarbete, ledning etc. Varje enskild region
har därmed ett ansvar att bedriva kunskapsstyrning för att kunna
leva upp till sitt kvalitetsansvar. Kunskapsstyrningen ska vara en
integrerad del av regionens ledning, styrning och operativa verksamhet. Utöver de kunskapsstödjande och kvalitetsutvecklande aspekterna ger detta även beslutsfattare på både politisk- och tjänstemannanivå förutsättningar för välgrundade beslut bl.a. avseende
horisontella prioriteringar. Prioriteringar är centralt i ljuset av att
regionerna också har en skyldighet att organisera hälso- och sjukvården så att den främjar kostnadseffektivitet.9

7.2

Nationella insatser till stöd för lokalt arbete

Kunskapsstyrning har varit en grundläggande del av verksamheten i
hälso- och sjukvården även innan begreppet kunskapsstyrning
började användas. Arbetssättet följer av kravet att bedriva en vård av
god kvalitet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Exempelvis
har regionerna, långt innan de började samarbeta systematiskt om
detta, skapat egna kunskapsstöd i form av lokala vårdprogram, anpassat nationella riktlinjer till lokala förutsättningar och utformat
system för uppföljning och analys samt utvecklat modeller och verktyg för att bedriva ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. Kunskapsstöd utarbetade av professionsföreningar har under
lång tid varit, och är alltjämt, centrala som stöd till den enskilda
yrkesutövaren inom respektive profession. Formerna för den lokala
kunskapsstyrningen, liksom graden av ambition i arbetet, har dock
varierat både mellan och inom regioner.
På nationell nivå har det under årens lopp gjorts olika insatser i
syfte att stödja det lokala arbetet. Initiativtagare till insatserna har
9

4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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varierat, det har varit staten, regionerna, Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) eller ett samarbete mellan flera parter. Insatserna
har bl.a. syftat till att skapa mer ändamålsenliga och effektiva arbetsformer. I detta avsnitt tar vi upp några exempel på insatser av stor
betydelse där regionerna har spelat en central och aktiv roll. Tre av
dem – nationella kvalitetsregister, regionernas samverkansmodell för
läkemedel och nationellt kliniskt kunskapsstöd – tas upp särskilt i
ljuset av att dessa representerar arbeten som pågått under en längre
tid och som i dag är inordnade i regionernas nyligen skapade gemensamma system för kunskapsstyrning.
Nationella kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är register som systematiskt samlar data
om olika patientgrupper. Det primära syftet med kvalitetsregistren
är att de ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra vårdens kvalitet. Personalen på en vårdenhet kan med hjälp
av registren t.ex. jämföra sina resultat med andra enheters. De kan
följa resultaten över tid och se om de åtgärder som vidtas för att höja
kvaliteten ger önskad effekt. Med hjälp av registren kan man ofta
avgöra vilka interventioner, läkemedel och medicintekniska produkter som ger bra resultat och vilka som bör fasas ut. Det går också att
utläsa om vården är jämlik, till exempel i olika delar av landet. Det
första svenska nationella kvalitetsregistret startades på initiativ av en
ortoped på 1970-talet. Utvecklingen har därefter skett successivt.
För en beskrivning av arbetet se avsnitt 9.2. En central del av den nu
pågående utvecklingen är att kvalitetsregistren tydligare ska vara en
integrerad del i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och användas mer än i dag för förbättringsarbete.10
Öppna jämförelser
En viktig satsning för att öka tillgängligheten av data på hälso- och
sjukvårdsområdet gjordes 2006 när SKR och Socialstyrelsen gav ut
den gemensamma rapporten Öppna jämförelser om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Öppna jämförelser har publicerats
10

www.registercentrum.se/om-oss/om-nationella-kvalitetsregister/p/rk21maUUf (hämtad
19.10.01).
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både som en årlig rapport och på ett antal specifika teman. Öppna
jämförelser finns även för socialtjänstens område. Öppna jämförelser är systematiska och fortlöpande jämförelser baserade på resultatindikatorer. Syftet med Öppna jämförelser är bl.a. att utgöra ett
faktabaserat underlag i den offentliga debatten om hälso- och sjukvårdens respektive socialtjänstens kvalitet och effektivitet samt att
stimulera arbetet med förbättringar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. För vidare beskrivning av Öppna jämförelser, ser avsnitt 9.2.11
Regionernas samverkansmodell för läkemedel
Inom läkemedelsområdet finns starka incitament för regionerna att
samverka, både med varandra och med statliga myndigheter, bl.a.
eftersom kostnaderna för läkemedel är ansenlig. Samarbetet på läkemedelsområdet har tagit sig olika uttryck vid olika tidpunkter. Under
2014 beslutade samtliga regioner att ställa sig bakom ett förslag12 om
att skapa en gemensam samverkansmodell för läkemedel. För samarbetet inrättades en särskild styrgrupp. Samarbetet innebär att regionerna arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel och tillsammans uppträder som köpare och
kravställare i de processerna. En central del av arbetet handlar om
samarbete avseende introduktionen av nya läkemedel och processen
kring detta, så kallat ordnat införande. Den processen inkluderar
även samarbete med statliga myndigheter och läkemedelsföretag.
I regionernas samverkansmodell har en funktion inrättats som kallas
NT-rådet, där NT står för nya terapier. NT-rådet arbetar främst med
det ordnade införandet av läkemedel. NT-rådet beslutar vilka nya
läkemedel som ska omfattas av den gemensamma processen för
införande, dvs. nationellt ordnat införande, och har också regionernas mandat att ge rekommendationer om användningen av dessa
läkemedel i regionerna utifrån en bedömning av patientnytta och
kostnadseffektivitet. NT-rådet kan till exempel ge rekommendationer till regionerna om ett nytt läkemedel ska användas och under vilka
förutsättningar, eller att det inte ska användas.13 Två andra viktiga
funktioner inom samverkansmodellen är den så kallade livscykel11

www.vardenisiffror.se och www.socialstyrelsen.se (hämtade 19.10.02).
SKL. Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel – i samverkan. Ett förslag till en
landstingsgemensam samverkansmodell. 2014.
13
SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
12
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funktionen – som möjliggör framförhållning i införandet av nya
läkemedel genom att kartlägga kommande läkemedel åt regionerna,
även kallat horizon scanning – och marknadsfunktionen – för strategisk marknadsbevakning och samverkan vid förhandling.
HTA-nätverket
Health Technology Assessment, HTA, är ett internationellt begrepp
som innebär utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården.
I en HTA utvärderas vanligen specifika metoder för behandling,
diagnostik eller förebyggande arbete. Förutom effekter och risker
med metoderna granskas även etiska och hälsoekonomiska aspekter.
I Sverige finns ett antal regionala HTA-enheter som drivs av regionerna. Dessa är, tillsammans med bl.a. statliga myndigheter som
arbetar med relaterade frågor, sedan 2007 organiserade i ett nätverk.
HTA-nätverket samordnas av Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU). Huvudsyftet med HTA-nätverket är att
öka kunskapen om HTA för att i förlängningen öka nyttan för
patienterna och vårdgivarna. HTA-nätverket verkar för att öka samverkan mellan myndigheter och regioner, samordna kommunikationen och öka tillgängligheten, reducera risken för dubbelarbete
samt sträva efter att alla använder en enhetlig metod. I nätverket
ingår representanter för etablerade regionala HTA-enheter14 och
övriga regioner som inte har en regional HTA-enhet. I nätverket
ingår även Cochrane Sweden samt representanter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt Sveriges Kommuner och Regioner.15
Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) initierades under arbetet
med överenskommelsen mellan staten och SKR om insatser för att
förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, den s.k.
kronikersatsningen, under åren 2014–2017. I kronikersatsningen ingick
att bygga upp mekanismer för att stödja primärvården att tillförsäkra
14

Camtö (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i region
Örebro län), HTA-centrum (Västra Götalandsregionen), Metodrådet region StockholmGotland, Metodrådet sydöstra sjukvårdsregionen och HTA Skåne (region Skåne).
15
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Årsredovisning 2019. SBU 2020/5.
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en kunskapsbaserad vård. Inom ramen för satsningen arbetade SKR
och regionerna gemensamt med att utveckla ett antal områden med
syfte att förbättra förutsättningarna för en mer jämlik vård av
kroniskt sjuka. En sådan insats var inrättandet av nationellt kliniskt
kunskapsstöd.16 NKK har i dag integrerats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och beskrivs närmare i avsnitt 7.4.

7.3

Successiv etablering och utveckling
av regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning

I detta avsnitt beskrivs den successiva etableringen och utveckling av
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning samt hur
systemet är uppbyggt våren 2020.
Egeninitierat system under successiv utveckling
Under den senaste tioårsperioden har regionernas arbete med kunskapsstyrning successivt utvecklats, med aktivt stöd av SKR. Under
2008 bildades den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK). NSK skapades som ett forum för dialog mellan
representanter för berörda statliga myndigheter och huvudmän
inom hälso- och sjukvården i syfte att bidra till samordning av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården på nationell nivå främst avseende nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.17 Under 2012–2016
etablerades även ett antal arbetsgrupper på nationell nivå som kallades Nationella programråd. Initiativet till uppbyggnaden och strukturen var egeninitierat av regionerna. Tillskapandet gav regionerna
möjlighet att arbeta med gemensamma nationella expertgrupper.
Målet med att skapa NSK och de nationella programråden var att
regionernas resurser skulle kunna nyttjas mer effektivt genom att
regionerna började samarbeta dels med framtagande av gemensamma kunskapsunderlag, dels med att följa kvalitetsutvecklingen
16

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stöd på vägen – en uppföljning av satsningen på
att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. 2018:3. 2018.
17
Medlemmar var sjukvårdsregionerna, SKL, Socialstyrelsen, SBU, TLV, Läkemedelsverket,
Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
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och ta initiativ till att förbättra vården.18 Intentionen var att programrådens arbete successivt skulle ersätta men också komplettera
delar av sjukvårdshuvudmännens arbete med regionala och lokala
riktlinjer/vårdprogram. De skulle även på andra sätt stödja arbetet
med en mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård.19
Vid etableringen av den nationella programrådsstrukturen finansierades uppbygganden av denna genom överenskommelsen om
insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar mellan staten och SKR. Denna finansiering var dock bara
temporär. I ett beslutsunderlag från SKR 2014 argumenterades det
för att det krävs en långsiktig, för regionerna gemensam plan för att
etablera en struktur som är oberoende av statlig finansiering. På basis
av underlaget fattades 2014 beslut om en långsiktig utveckling av
programråd. Detta innebar att grunden till dagens struktur för regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem var lagd. De tidigare
nationella programråden är föregångaren till dagens nationella programområden, se avsnitt 7.4.
Politiska beslut om att etablera Regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning
Som ett vidare steg i att utveckla samarbetet om kunskapsstyrning
mellan regionerna tog styrelsen i SKR 2016 beslut om att rekommendera regionerna att ställa sig bakom ett förslag om att gemensamt och långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning. Beslutsunderlaget20 var förankrat i
SKR:s sjukvårdsdelegation. Beslutet kom att bli en startpunkt för etableringen av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Ett mer konkret förslag till struktur utarbetades därefter i dialog
med bland annat regionledningarna på politisk nivå och tjänstemannanivå. I maj 2017 beslutade styrelsen i SKR att föreslå regionerna att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i
enlighet med det förslag som utarbetats under 2016–2017.21 Samtliga
18

Powerpointpresentation från SKR, publicerad på www.dagensmedicin.se (hämtad 19.10.02).
SKL. Vägen till en kunskapsbaserad och jämlik vård. Långsiktig utveckling av programråd. 2014.
SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. En sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning i samverkan – hälso- och sjukvård. Dnr 15/06658 SKL 2016.
21
SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
19
20
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21 regioner fattade under hösten 2017 politiska beslut i enlighet med
förslaget. Etableringsprocessen pågår sedan dess. Rekommendationen som samtliga regioner ställt sig bakom citeras i rutan nedan.
Rekommendationen som SKR:s (dåvarande SKL:s) styrelse
ställde sig bakom den 12 maj 2017 och som samtliga 21 regioner
därefter fattat politiska beslut i enlighet med.
• Att landsting och regioner i samverkan arbetar utifrån den
gemensamma visionen: ”Vår framgång räknas i liv och jämlik
hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.”
• Att landsting och regioner samarbetar inom den gemensamma
strukturen för kunskapsstyrning.
• Att landsting och regioner anpassar sin regionala och lokala
kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och
samverkansstrukturen med syfte att få styrka genom hela
systemet.
• Att landsting och regioner långsiktigt säkrar en regional och
lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella
strukturen.
• Att landsting och regioner avsätter resurser regionalt i form av
att ta på sig värdskap för ett antal programområden, tillsätter
ordförande och processledare för aktuella programområden
samt avsätter tid för experter att delta i programområden och
samverkansgrupper.
• Att landsting och regioner, med stöd av SKL, etablerar en
gemensam organisations- och styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning genom att:
– inrätta nationella programområden med experter inom
sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält
– tillsätta nationella samverkansgrupper med experter inom
tvärgående områden så som; uppföljning och analys, läkemedel och medicinsk teknik, patientsäkerhet etc.
– tillsätta en strategisk styrgrupp – styrgrupp för kunskaps
styrning i samverkan (SKS)
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– tillsätta en beredningsgrupp som bereder ärenden inför ställningstagande och beslut i styrgruppen (SKS)
– inrätta en nationell stödfunktion, som utgår från och i första
hand bemannas från SKL
• Att landsting och regioner följer och gör de förändringar som
krävs regionalt och lokalt utifrån beslut tagna av styrgruppen
(SKS) i frågor rörande den nationella strukturen.
• Att landsting och regioner tar politiskt inriktningsbeslut om
styrgruppens uppdrag, mandat och den finansiella ram som styrgruppen råder över för det gemensamma arbetet och att sjukvårdshuvudmannens politiska ledning utser landstings/regiondirektören till ombud för hantering av frågan framåt.

Politikens roll i respektive region
Regionens folkvalda politiker har det yttersta ansvaret för att regionen lever upp till sina skyldigheter som sjukvårdshuvudman. Som
nämnts i det inledande avsnittet relaterar det både till vissa krav på
kvalitet i vården och till skyldighet att organisera hälso- och sjukvården så att den främjar kostnadseffektivitet. Därutöver har regionpolitikerna flera andra skyldigheter och intressen att balansera och
hantera. För att det stöd som genereras av regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning ska leda till den ändamålsenlighet och
de effektivitetsvinster som eftersträvats krävs att regionens kunskapsstyrningsorganisation integreras i övrigt lednings- och styrningsarbete inom regionen. Uppföljning och analys av medicinska
resultat bör till exempel analyseras och diskuteras tillsammans med
ekonomisk uppföljning. Regionens ledningsfunktioner på såväl politisk- som tjänstemannanivå behöver ha tillgång till ett samlat beslutsunderlag inför beslut om prioriteringar etc. som påverkar hälso- och
sjukvården.
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Komponenterna i regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning

Arbetet med att etablera, utveckla och förvalta regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning involverar många företrädare
på nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå. I detta avsnitt beskrivs
de arbetsgrupper och stödfunktioner som har skapats på nationell
nivå inom systemet samt principerna för hur det stöd som tillhandahålls från den nationella nivån ska omsättas i verksamheter och
patientmöten inom varje enskild region. Med nationell nivå avses
samarbeten där representanter från regionerna träffas i olika forum
och där arbetet, kunskapsutbytet och utarbetade stöd kommer hela
Sverige, dvs. samtliga regioner, till del. Med regional nivå avses i
detta sammanhang sjukvårdsregionerna. Med lokal nivå avses i detta
sammanhang sjukvårdshuvudmannens nivå, dvs. var och en av de
21 regionerna.
Samtliga funktioner och grupperingar som beskrivs i detta avsnitt
fick sitt övergripande uppdrag och utformning fastställt i det beslut
som samtliga regioner ställde sig bakom 2017. I de fall en ny grupp
eller funktion har skapats efter 2017 anges detta.
Mål, grundprinciper och vision
Att skapa förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och
resurseffektiv vård av hög kvalitet var det övergripande målet när
regionerna beslutade om att etablera sitt gemensamma kunskapsstyrningssystem. I detta mål ingår att tillförsäkra en god vård. Utgångspunkten för beslutet var vidare att bästa möjliga kunskap ska
finnas tillgänglig vid varje möte mellan patient och vårdpersonal. Det
ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Hur ändamålsenligt och effektivt systemet är avgörs i patientmötet, som är där värdet skapas. Samtidigt antogs den gemensamma
visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans
gör vi varandra framgångsrika”.22
Grundprincipen för valet av insatser i systemet som ska göras på
nationell nivå är att det ska vara mer ändamålsenligt och effektivt att
22

SKL. Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
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göra det gemensamt än att varje region gör arbetet var för sig. Det
som görs på nationell nivå ska komplettera och stödja det som sker
på lokal nivå. Ansvaret för kunskapsstyrningen ligger med andra ord
kvar på respektive region. Det är strukturerna som ska stödja det
lokala arbetet som effektiviseras genom systemet. Samverkan på
nationell nivå är främst tänkt att ske kring kunskapsstöd samt stöd
till uppföljning och analys. Regionerna behöver på egen hand också
arbeta med förbättrade förutsättningar för stöd till utveckling och
med stöd till ledarskapet. Tanken är att det är de samlade insatserna
som ska leda till en väl fungerande kunskapsstyrning.
Den nationella nivån
Med nationell nivå avses samarbeten som kommer hela Sverige, dvs.
samtliga regioner, till del. Representanter från regionerna träffas i
olika forum för att arbeta tillsammans med kunskapsutbyte och
utarbetande av stöd. Organisationen utgår från en struktur av expertgrupper som i sin tur leds av en strategisk styrgrupp. Expertgrupperna är av två olika karaktärer. Dels finns expertgrupper med representanter från sjukvårdsregionerna som har expertis inom olika
sjukdoms- och diagnosområden, dels finns expertgrupper med representanter från sjukvårdsregionerna som har expertis inom verksamhetsfält som alla diagnosområden behöver arbeta med såsom
uppföljning, metod etc. De i regel sjukdoms- och diagnosorienterade
expertgrupperna kallas nationella programområden (NPO). Det kan
noteras att det finns några NPO med bredare ansats, bl.a. NPO äldres
hälsa. Expertgrupperna med mer tvärgående expertis kallas nationella samverkansgrupper (NSG). Nedan beskrivs de olika grupperna
och deras uppdrag. Expertgrupperna är sammansatta med en representant per sjukvårdsregionen med det primära uppdraget att företräda sjukvårdsregionen inom det specifika området och att ha god
vård ur ett nationellt perspektiv i fokus. Vissa av grupperna har även
med representanter från kommunerna.
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Nationella programområden (NPO)
I dagsläget23 finns 26 nationella programområden (NPO), dvs. expertgrupper med representanter för sjukvårdsregionerna med expertis
inom olika sjukdoms- och diagnosområden. I vissa av grupperna ingår
även representanter från kommunerna. I dessa områden inkluderas
nationella primärvårdsrådet som är av något annorlunda karaktär.
Ansvarsområdena framgår av tabell 7.1.
Det generella uppdraget för nationella programområden är att
– leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält,
– följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och
GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd),
– bidra i utveckling och användning av kunskapsstöd,
– bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister
utvecklas och används,
– omvärldsbevaka,
– ordnat införande, ordnad utfasning av läkemedel, behandlingar
nivåstrukturering samt
– bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.
Uppdraget för varje NPO är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom respektive område. Varje NPO består av sex ledamöter,
en från varje sjukvårdsregion. I några NPO finns dessutom representation från kommunerna (se avsnitt 7.5). Därutöver ska en processledare vara knuten till varje NPO som stöd i arbetet.
Utöver det generella uppdraget för alla NPO finns även en specifik uppdragsbeskrivning för varje NPO som har fastställts av styrgruppen för systemet. Innehållet i uppdragen skiljer sig dock relativt
lite programområdena emellan. Värdskapet för programområdena är
fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Se mer om värdskap i tabell 7.4.

23

April 2020.
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Nationella programområden per april 2020

Akut vård
Barn och ungdomars hälsa
Cancersjukdomar
Endokrina sjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar

Kirurgi och plastikkirurgi
Kvinnosjukdomar och
förlossning

Nationella programområden
Levnadsvanor
Lung- och allergisjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Medicinsk diagnostik
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Perioperativ vård,
intensivvård och
transplantation
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering
och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar
Rörelseorganets sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Tandvård
Äldres hälsa
Ögonsjukdomar
Öron-, näsa- och
halssjukdomar
Primärvårdsrådet

Det nationella primärvårdsrådet
Det nationella primärvårdsrådets uppdrag avviker från övriga NPO:er
genom att deras huvudsakliga uppdrag är att säkerställa primärvårdsperspektivet i systemet. Rådet ska bidra till ökad kunskap och dialog
– såväl inom som mellan nivåerna i systemet. I primärvårdsrådet
sitter två ledamöter från varje sjukvårdsregion, till skillnad från övriga
NPO som har en. Dessutom sitter sex kommunrepresentanter i
rådet. Uppdraget för det nationella primärvårdsrådet är att
– hålla ihop primärvårdsrepresentanternas arbete i programområden och arbetsgrupper,
– utgöra stöd och referens inom kunskapsstyrningsorganisationen
till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och
omställningen till nära vård samt
– fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i praxis inom området.
Nationella samverkansgrupper (NSG)
De arbetsgrupper med expertis inom fält som alla nationella programområden behöver arbeta med kallas Nationella samverkansgrupper (NSG). Det finns i dagsläget åtta NSG (se tabell 7.2).
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Nationella samverkansgrupper per april 2020

Nationella samverkansgrupper
Läkemedel och medicinteknik
Strukturerad vårdinformation
Metoder för kunskapsstöd
Uppföljning och analys
Nationella kvalitetsregister
Forskning och Life Science
Patientsäkerhet
Stöd för utveckling

Varje NSG består av en, i något fall två, representanter från varje
sjukvårdsregion samt en till två sakkunniga från SKR. SKR tillhandahåller processtöd till samtliga NSG. I några fall utgörs samverkansgruppen av tidigare etablerade grupper som integrerats i det nya kunskapsstyrningssystemet och fått ett reviderat uppdrag anpassat till
systemet för kunskapsstyrning. Nedan följer en genomgång av uppdragen för respektive NSG.
NSG Läkemedel och medicinteknik
Regionernas sedan tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel (se avsnitt 7.2) har genom den nationella samverkansgruppen
för läkemedel och medicinteknik integrerats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Styrgruppen för regionernas
samverkansmodell för läkemedel har slagits samman med och omvandlats till NSG läkemedel och medicinteknik. NSG läkemedel och
medicinteknik utgör därmed både styrgrupp för regionernas samverkansmodell för läkemedel och nationell samverkansgrupp inom
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Historiken och konstruktionen innebär att uppdraget för NSG
läkemedel och medicinteknik är bredare än för övriga NSG. Uppdraget omfattar kunskapsstyrning, men även strategiska frågor relaterat till bland annat inköp och prissättning.
Inom ramen för uppdraget att utgöra styrgrupp för regionernas
samverkansmodell om läkemedel ingår det även att, efter nominering
av respektive sjukvårdsregion, utse ledamöterna i NT-rådet. NT-rådet
rapporterar till NSG:n. Under 2019 etablerades även en samverkansmodell inom området medicintekniska produkter vars struktur
speglar samverkansmodellen för läkemedel. Inom samverkansmodellen, och därmed NSG:n, har det inrättats ett medicintekniskt råd
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med motsvarande uppdrag och rapporteringsstruktur som NT-rådet
fast avseende medicintekniska produkter. NSG läkemedel och medicinteknik har vidare till uppgift att samverka med de läkemedelskommittéer som finns i varje region (se kapitel 10).
Även profilen på ledamöterna i NSG läkemedel och medicinteknik skiljer sig från övriga NSG då ledamöterna utgörs av hälsooch sjukvårdsdirektörer samt en representant från SKR. I likhet med
andra NSG ingår en ledamot från varje sjukvårdsregion. Mot bakgrund av sitt breda uppdrag och profilen på ledamöterna har denna
NSG dubbla rapporteringsvägar. I alla frågor som rör kunskapsstyrning rapporterar NSG läkemedel och medicinteknik till SKS, dvs.
styrgruppen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Övriga frågor av strategisk betydelse lyfter NSG:s i stället
till SKR:s nätverk för hälso- och sjukvårdsdirektörer.
NSG Metoder för kunskapsstöd
Den nationella samverkansgruppen för metoder och kunskapsstöd
är en grupp som har skapats specifikt för regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. Dess huvudsakligt uppdrag är att fokusera på metodfrågor. Samverkansgruppen ska bidra till att arbetssätt
och leveranser inom systemet är enhetliga och kvalitetssäkrade. De
ledamöter som representerar sjukvårdsregionerna bör enligt inrättandebeslutet ha en funktion eller ansvarig roll för berednings- och
beslutsprocesser, implementering och prioriteringsarbete inom den
egna regionen.
NSG Nationella kvalitetsregister
I avsnitt 7.2 beskrivs det sedan tidigare etablerade arbetet med nationella kvalitetsregister, vars primära syfte är att registren ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Det arbete med nationella kvalitetsregister som har bedrivits
under flera år inom ramen för överenskommelser vävs genom den
nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister samman med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.
Det är därmed en grupp, som baseras på en tidigare etablerad struktur och grupp och som nu införlivats i systemet.
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Den nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregisters
uppdrag och sammansättning av ledamöter regleras i en särskild
överenskommelse avseende Nationella Kvalitetsregister mellan Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och staten. Ledamöterna i gruppen
utgörs av tre personer från registercentrumorganisationer (RCO)24
som företräder huvudmännen, två företrädare från staten, tre representanter från nationella kvalitetsregister samt en kvalitetsregistersamordnare tillsatt av ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister. Kvalitetsregistersamordnaren är också ordförande i gruppen.
Till överenskommelsen finns en partssammansatt ledningsfunktion. Den nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister rapporterar därför till Ledningsfunktionen för Nationella
Kvalitetsregister och inte till styrgrupp för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvården (SKS). Samverkansgruppens ansvar är därmed
avgränsat till att i dag omfatta endast de kvalitetsregister som ingår i
överenskommelsen. Ledningsfunktionen förväntas strategiskt samverka med SKS och statens/myndigheternas aktörer inom området
kunskapsstyrning.
Det kanslistöd som SKR tillhandahåller NSG nationella kvalitetsregister har också ett bredare uppdrag än stödet till övriga NSG.
Uppdraget regleras i överenskommelsen avseende Nationella Kvalitetsregister och omfattar bland annat stöd till NSG nationella kvalitetsregister men också operativt stöd till och samordning av arbetet
med att förvalta och utveckla de nationella kvalitetsregistren.
Det huvudsakliga uppdraget för den NSG Nationella kvalitetsregister är bl.a. att hantera och bereda principiella och strategiska
frågor till ledningsfunktionen, samordna samtliga registercentrumorganisationer (RCO) i deras arbete som stödjande infrastruktur för
de nationella kvalitetsregistren samt att följa upp registrens och
RCOs följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt
hur ekonomiska medel används.

24

Varje sjukvårdsregion har åtagit sig uppdraget att driva en registercentrumorganisation
(RCO). I alla sex sjukvårdsregioner finns ett Registercentrum (RC) och ett Regionalt Cancercentrum (RCC). RC och den kvalitetsregisterrelaterade verksamheten inom RCC utgör tillsammans ett RCO. www.kvalitetsregister.se (hämtad 2020.05.04).
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NSG Patientsäkerhet
Den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet har skapats
för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Tidigare
samarbete har funnits i form av ett patientsäkerhetsnätverk, men
uppdraget för det nätverket skiljde sig väsentligt från den aktuella
gruppen. Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till
exempel att sammanställa lägesrapporter och genomföra analyser av
patientsäkerhetsläget och utvecklingen över tid och stödja ledning och
styrning för patientsäkerhet. Vidare ska NSG patientsäkerhet tillsammans med NSG uppföljning och analys stödja utveckling, drift och
förvaltning av uppföljningssystem kopplat till patientsäkerhet, t.ex.
strukturerad journalgranskning och överbeläggningar.
Ledamöterna i gruppen bör enligt uppdragsbeskrivningen ha bred
förankring och sakkunskap om alla delar inom patientsäkerhetsområdet. Relevanta personer bör vidare vara ansvariga eller ha en övergripande roll för patientsäkerhetsarbetet i den egna regionen.25
NSG Strukturerad vårdinformation
Även den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation är nyskapad för uppdraget inom regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. Dess uppgift är att samordna regionernas arbete att verka för en mer enhetlig informationsstruktur inom och
över system- och vårdgivargränser. Det ska bland annat göras genom
att stödja och samarbeta med nationella programområden och nationella samverkansgrupper utifrån perspektivet strukturerad vårdinformation. Gruppen ska även samverka med Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten samt andra intressenter som berörs av frågan. Gruppen
ska vidare identifiera områden och frågor som kräver gemensamma
ställningstaganden av regionerna. Gruppen har även ett generellt
kunskapsspridande uppdrag inom området hälsoinformatik. Sammansättningen av ledamöter skiljer sig från övriga grupper genom att de
utöver deltagare från respektive sjukvårdsregion och SKR också har
deltagare från de olika s.k. kundgrupper som finns.26
25

NSG patientsäkerhet nämns också särskilt som berörd aktör i Nationell handlingsplan för
ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024. Socialstyrelsen. Rapport 2020-1-6564.
2020.
26
Regionerna har gått samman i olika kundgrupper i de fall de har gemensamma journalsystemsleverantörer. Det finns, våren 2020, fem sådana grupper.
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NSG Uppföljning och analys
Den nationella samverkansgruppen för uppföljning och analys ska
ge stöd, främst metodstöd, i frågor om uppföljning och analys till
både huvudmän och nationella programområden. Fokus i arbetet ska
ligga på förvaltning och utveckling av olika vårddatainsamlingar, presentation av kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata samt
rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens utveckling och
kvalitet. Gruppen ska också verka för erfarenhetsutbyte mellan regionerna rörande uppföljning och analys.
Ledamöterna i gruppen bör ha sakkunskap och ansvarig roll för
uppföljning i den egna regionen. Gruppens kompetens ska också
spegla bredden i uppdraget och avse både hälso- och sjukvårdskvalitet
och resursanvändning.
Ett exempel på arbete som NSG:n gör och som relaterar till vår
utrednings direktiv är ett pågående uppdrag att utreda och föreslå en
gemensam uppföljnings- och analysplattform för hälso- och sjukvården. Uppdraget beslutades av styrgruppen för systemet (SKS, se
vidare nedan) i början av 2019. Uppdraget är sprunget ur ett behov
av en sammanhållen uppföljning vilket även ger stora samordningsvinster. Det finns hos regionerna ett ökande behov av tillgång till data
som underlag för beräkning av kvalitetsindikatorer och nyckeltal
såväl som uppföljning och fördjupad analys, både regionalt och nationellt. Plattformen ska beskrivas och förslag ska ges avseenden datainnehåll, juridiska aspekter och lagrum, teknisk lösning, återföring
till användare/visningslösningar samt organisation och finansiering.
NSG Forskning och Life Science
Den nationella samverkansgruppen för forskning och Life science
(livsvetenskap) startade sitta arbete i början av 2020.
Gruppen har ett uppdrag att i) verka för att klargöra forskningens
roll i kunskapsstyrning, ii) samverka med nationella programområden
och andra samverkansgrupper inom den sammanhållna strukturen för
kunskapsstyrning i forskningsfrågor, iii) utifrån GAP-analyser och
behovsinventeringar i NPO sammanställa och kommunicera behov av
forskning för morgondagens vård, iv) samverka med staten, universiteten och olika nationella forskningsinitiativ och grupperingar,
samt industrin, v) verka för att forskningens resultat blir integrerad
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i nationella programområden samt vi) stödja forskningsbaserad
implementering av kunskap.
För att möjliggöra en effektiv samverkansgruppering för Forskning och Life Science består samverkansgruppen av representanter
från de i regionerna utsedda forskning- och utbildningschefer/forskningschefer/forskningsdirektörer, (det tidigare Forskningschefsnätverket) vilka har uppdrag i respektive region att utveckla forskning
och samverka regionalt, nationellt och med universitet och högskolor.
NSG Stöd för utveckling
NSG Stöd för utveckling startade i början av 2020. Fokus för samverkansgruppen blir att stödja arbetssätt och strukturer för processledning, implementering, verksamhetsutveckling och innovation och
därigenom bidra till att få utvecklings- och förbättringskraft i kunskapsstyrningsarbetet som helhet och nå hållbarhet över tid. Bland
annat samverkar och koordinerar samverkansgruppen innehåll och
upplägg av kompetensbyggande aktiviteter till relevanta intressenter
lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt. Ett gemensamt metodstöd
gör bl.a. att regionerna kan hjälpas åt med utbildningstillfällen eller
stöd.
Gruppens kompetens ska spegla väsentliga aspekter av uppdraget.
Utöver representanter från de sex sjukvårdsregionerna och SKR så
har gruppen även två representanter från kommunerna.
Nationella arbetsgrupper (NAG) – undergrupper till NPO/NSG
De nationella programområdena och de nationella samverkansgrupperna har, som framkommit ovan, breda uppdrag. För att kunna
genomföra dessa nyttjar de i regel möjligheten att inrätta nationella
arbetsgrupper (NAG). Arbetsgrupperna tillsätts för att driva specifika frågor som NPO:et/NSG:et har beslutat om. Genom skapandet
av en NAG kan mer resurser tillföras arbetet i form av att fler personer engageras. Än viktigare är dock att knyta den kompetens som
behövs för det specifika uppdraget. NAG:en ska vara multiprofessionellt sammansatt utifrån sitt uppdrag och spegla både primärvård och vård som bedrivs på sjukhus. Vilka professioner och kompetenser som är relevanta beror på vilket uppdrag NAG:en har.
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Vanligt förekommande är exempelvis sjuksköterskor och fysioterapeuter liksom läkare med olika specialistinriktningar. I NAG:en
ska en jämn könsfördelning eftersträvas, patientföreträdare ska finnas
med och varje sjukvårdsregion vara representerad. Det kan också
vara aktuellt att knyta representanter för kommuner, kvalitetsregister
och, i förekommande fall, från vårdprogram inom området till arbetsgruppen. Arbetet stöds av den processledare som är knuten till det
NPO eller NSG som tillsatt gruppen.
Styrgrupp för samordning och strategiska beslut (SKS)
Regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning leds och
samordnas av Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (SKS). SKS:s uppdrag är att ta strategiska
initiativ och beslut som utvecklar och förvaltar regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning så att det ska fungera i enlighet
med innebörden av etableringsbeslutet. I praktiken innebär det till
exempel att utgöra en arena för dialog mellan huvudmännen och
staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, att godkänna
verksamhetsplaner, att fördela gemensamma medel och att kommunicera om arbetet. Gruppen består av två representanter från regiondirektörsföreningen, fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket och en representant från SKR. En central princip
är att samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade. Vid
behov kan också styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter. Styrgruppen har vidare valt att adjungera ledamöter till sig. Principiellt
viktigt är att ordföranden i kommunernas motsvarande styrgrupp
för kunskapsstyrning är adjungerad till gruppen. På detta sätt knyts
regionernas och kommunernas arbete med kunskapsstyrning ihop
på styrgruppsnivå. Se avsnitt 7.5 om kommunal representation i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrnings och kapitel 8 om
kommunernas arbete med kunskapsstyrning.
Styrgruppen stödjs av en beredningsgrupp. Beredningsgruppen
stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från
programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, prioriteringar och beslut. Beredningsgruppen bidrar även till
att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupper.
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En nationell stödfunktion vid SKR
För stöd och samordning i systemet har en nationell stödfunktion
skapats vid SKR. Stödfunktionens övergripande uppdrag är att stödja
styrgruppen, beredningsgruppen och de nationella samverkansgrupperna. Den ska också skapa mötesplatser, arbeta med kommunikation
och informationsspridning och på andra sätt verka för samverkan
inom systemet. Det är också den nationella stödfunktionen som
hanterar processen kring verksamhetsplan och budget. Stödfunktionen arbetar nära och integrerat med flera näraliggande verksamheter på SKR.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd är under utveckling
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är en infrastruktur som är
under utveckling. Alla de kunskapsstöd som tas fram inom ramen
för regionernas gemensamma system avses att samlas och tillgängliggöras här. NKK ska vara en infrastruktur för att kunna sammanställa, lagra, distribuera och tillgängliggöra kunskapsstöd. Till dess
att NKK är fullt utvecklat samlas de kunskapsstöd som utarbetas av
nationella programområden på den nationella visningsytan på webben.
De publiceras då i pdf-format.
NKK primärvård – ett första steg
I dagsläget innehåller NKK nationella kunskapsstöd, och regionala
tillägg till dessa, anpassade för patientmötet i primärvården. Innehållet är tillgängligt via Ineras27 plattform för öppen data och på en
nationell visningsyta på webben.
I det initiala skedet hämtades innehållet från väletablerade lokala
kunskapsstöd i Region Stockholm, Region Jönköpings län och Region
Skåne. För att anpassa de lokala kunskapsstöden till nationellt användbara kunskapsstöd och sedan förvalta dessa skapades ämnesgrupper fördelade mellan de sex sjukvårdsregionerna. I arbetet med
att revidera och förvalta ingår också att kvalitetssäkra innehållet. Det
görs i enlighet med en särskild kvalitetssäkringsprocess fastställd för
27

Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom
digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling.
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ändamålet. SKR stödjer ämnesgruppernas arbete och samordnar
utvecklingen av arbetsprocesser, it-infrastruktur och redaktionella
riktlinjer. Regionerna ansvarar för tillämpning och implementering
av kunskapsstöden.
Vidareutveckling av NKK på uppdrag av styrgruppen SKS
NKK ägs och förvaltas av regionerna som en del av regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Som beskrivs i avsnitt 7.2
startade utvecklingen av NKK som ett initiativ inom ramen för
överenskommelsen om insatser för att förbättra vården för personer
med kroniska sjukdomar under åren 2014–2017. Sedan 2018 finansieras NKK av regionerna och är integrerat i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem och därmed införlivat under styrgruppen SKS beslutsmandat.
Hösten 2018 initierade SKS en vidareutveckling av NKK. Utvecklingsprojektet fokuserar på stödets informationsmodell och itinfrastruktur. Det finns två syften med utvecklingsarbetet. Det ena
är att NKK ska kunna inkludera kunskapsstöd från alla nationella
programområden. Det andra är att styrgruppen vill möjliggöra att
innehållet kan användas som beslutstöd i de vårdinformationssystem
som används av vårdgivarna.
Därutöver pågår en översyn av NKK:s och ämnesgruppernas
organisation. Syftet med denna är att fullt ut införliva NKK i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Den förändrade
organisationen ska ge respektive NPO ett ägaransvar för samtliga
kunskapsstöd inom sitt kunskapsområde, oavsett om detta gäller
primärvård eller den specialiserade vården.
Den sjukvårdsregionala nivån och arbetet lokalt
i respektive region
De insatser som görs på nationell nivå ska komplettera och stödja
det som sker på lokal nivå. Det är regionernas ansvar att använda de
stöd som utarbetas på nationell nivå och tillförsäkra att de används i
det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet hos vårdgivarna. Kunskapsstöden ska föras ut och finnas tillgängliga i varje patientmöte.
Det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet ska understödjas av
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strukturer för uppföljning och analys både på enskilda vårdenheter
och i regionens ledningsfunktioner. Ledarskapet på flera nivåer ska
stödjas i att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
I detta avsnitt beskriver vi hur regionernas system för kunskapsstyrning är utformat från det regionala perspektivet. Gemensamt för den sjukvårdsregionala nivån och den regionala nivån är att
det är här den teoretiska kunskapen ska föras ut i den praktiska
verksamheten.
Samverkan i sjukvårdsregioner för effektivare resurshantering
För att förstå den regionala strukturens uppbyggnad i systemet
behöver man känna till att Sveriges 21 regioner har samordnat sig i
sex sjukvårdsregioner. Syftet med sjukvårdsregionerna är att skapa
förutsättningar för en effektivare resurshantering då enskilda regioner var för sig är för små för att hantera vissa frågor. Se avsnitt 4.3.
Regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning använder
samarbetsstrukturen, men är inte upphov till den. Vilka de sex sjukvårdsregionerna är, samt vilka regioner som ingår i respektive sjukvårdsregion, framgår av tabell 4.1 i kapitel 4.
Värdskap för nationella programområden är fördelade
mellan sjukvårdsregionerna
Varje sjukvårdsregion är representerad i samtliga nationella programområden och i samtliga nationella samverkansgrupper. De regioner
som ingår i varje sjukvårdsregion kommer sinsemellan överens om
vem som ska representera dem. De behöver också komma överens
om hur sjukvårdsregionens representant i en viss arbetsgrupp ska
kommunicera, återkoppla och förankra sitt arbete med företrädare
för samtliga regioner inom sin sjukvårdsregion.
Varje sjukvårdsregion är värd för några nationella programområden. Värdskapet innebär att sjukvårdsregionen ska förse det nationella programområdet med processledare och stöd till statistik, analys
och kommunikation. I de fall ett nationellt programområde har i
uppgift att utarbeta standardiserade vårdförlopp ska värdregionen
också tillhandahålla stöd i form av ekonomiska konsekvensanalyser.
Värdskapet för några nationella programområden ligger vid SKR.
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Bakgrunden till det är att det inom några områden sedan tidigare
finns särskilda satsningar genom överenskommelser28 mellan regeringen och SKR. I dessa fall finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Till dess arbetar
programområdena med processledare och övrigt processtöd från
SKR. SKR har också värdskap för samtliga nationella samverkansgrupper. I vissa fall är dock en av de sjukvårdsregionala representanterna utsedd som ordförande i gruppen. Av tabell 7.3 framgår vilken
sjukvårdsregion som är värd för vilka nationella programområden.
I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare för
etableringen av systemet för kunskapsstyrning. Samordnaren ska
fungera som ett stöd och en samordnande kraft för sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsarbete. En central uppgift är att samordna de
värdskap för nationella programområden som sjukvårdsregionen har
åtagit sig. Funktionen fungerar som en länk mellan den nationella
stödfunktionen och det sjukvårdsregionala uppdraget och strukturen.

28

Avseende cancervård, psykiatri och nära vård.
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Värdskap Nationella programområden

Sjukvårdsregion
Norra
Sydöstra

Stockholm/Gotland

Uppsala/Örebro

Västra

Södra

SKR/vilande värdskap

NPO
• Endokrina sjukdomar
• Levnadsvanor
• Barn- och ungdomars hälsa
• Kvinnosjukdomar och förlossning
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
• Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
• Hud- och könssjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Reumatiska sjukdomar
• Sällsynta sjukdomar
• Ögonsjukdomar
• Akut vård
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Äldres hälsa
• Öron-, näsa-, halssjukdomar
• Lung- och allergisjukdomar
• Mag- och tarmsjukdomar
• Rörelseorganens sjukdomar
• Nervsystemets sjukdomar
• Njur- och urinvägssjukdomar
• Tandvård
• Cancer (RCC i samverkan)
– Vilande värdskap Norra
• Primärvårdsrådet
– Vilande värdskap Södra
• Psykisk hälsa
– Vilande värdskap Västra
• NPO Kirurgi och plastikkirurgi
– Beslut om värdskap är ännu ej fattat

Regionala programområden (RPO)
På sjukvårdregional nivå skapas i kunskapsstyrningssystemet regionala programområden (RPO). Namnet till trots inrättas RPO:erna
på sjukvårdsregional nivå. Arbetet med att etablera dessa sker successivt och har kommit olika långt i olika sjukvårdsregioner. Tanken är
att den RPO-struktur som skapas på sjukvårdsregional nivå ska
spegla den nationella NPO-strukturen. Strukturen behöver dock
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inte vara identisk. Sjukvårdsregionen anpassar strukturen utifrån vad
som är ändamålsenligt i den egna sjukvårdsregionen.
De sjukvårdsregionala programområdena har två huvuduppdrag.
Det ena är att initiera frågor för nationell samverkan, dvs. föra upp
regionalt intressanta frågor till den nationella nivån. För detta krävs
en löpande dialog med det nationella programområde som arbetar
med samma ansvarsområde. Det andra huvuduppdraget är att ta emot
och anpassa den kunskap som tas fram nationellt, dvs. i de nationella
programområdena, och tillförsäkra att kunskapen når hela vägen ut
i patientmötet. Det innebär att RPO:erna ska vara en länk mellan
den regionala och den nationella nivån. RPO:erna har uppdraget att
inom sin sjukvårdsregion driva, samordna och på andra sätt verka för
att nationellt utarbetade kunskapsstöd görs tillgängliga i den operativa verksamheten inom sjukvårdsregionen, dvs. i varje patientmöte.
Av det formella etableringsbeslutet framgår att det regionala programområdets huvudsakliga uppgift bl.a. är att i) initiera frågor för
nationell samverkan, ii) skapa regionala tillämpningar av nationella
kunskapsunderlag och beslutsstöd, iii) ta emot, anpassa och omsätta
nationell kunskap för att det ska nå ut till patientmötet samt att
iv) stödja spridning och implementering av bästa tillgängliga kunskap.
Värdet skapas när kunskapsstöden används i verksamheten
Då det formella ansvaret för att tillförsäkra vård av god kvalitet, i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
bedriva ett löpande kvalitetsarbete vilar på de 21 regionerna krävs väl
fungerande samarbetsstrukturer inom varje sjukvårdsregion. Hur
respektive region väljer att strukturera sitt arbete med kunskapsstyrning, lokalt i regionen och inom sjukvårdsregionen, styrs inte av det
etableringsbeslut som regionerna antog hösten 2017. Avseende den
regionala och lokala strukturen fastställer etableringsbeslutet bara
att regionerna ska anpassa sin regionala och lokala kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen, att de långsiktigt ska säkra en regional och lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella strukturen och att de ska
följa och göra de förändringar som krävs regionalt och lokalt utifrån
beslut tagna i styrgruppen (SKS) i frågor rörande den nationella
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strukturen.29 Regionerna har med andra ord stor frihet att välja hur
de organiserar arbetet inom sjukvårdsregionen och inom den egna
regionen. Det återspeglar det formella ansvaret och den kommunala
självstyrelsen.
En beskrivning av regionernas lokala strukturer för kunskapsstyrning gjordes i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård,
kapitel 8. Dessa strukturer anpassas nu successivt till den nationella
programområdes- och samverkansstrukturen. Det är en anpassning
som tar tid att genomföra och de olika regionerna har kommit olika
långt. För att komplettera bilden har vi valt att se närmare på hur
respektive region arbetar med implementerings- och förbättringsarbete. En beskrivning av detta återges i kapitel 10. I samma kapitel
finns även en beskrivning av läkemedelskommittéernas roll i kunskapsstyrningen inom regionen och på nationell nivå.

7.5

Kommunernas representation
i regionernas system

Kommunerna medverkar i allt större omfattning i arbetet med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och har börjat
delta i vissa arbeten som bedömts som särskilt relevanta. I april
201930 beslutades att kommunföreträdare ska medverka i fem av de
NPO som skapats inom systemet. Beslutet innebär att det nu ingår
två kommunföreträdare i NPO barn och ungas hälsa, NPO äldres
hälsa, NPO levnadsvanor respektive NPO rehabilitering och habilitering. Vidare deltar sex kommunföreträdare i primärvårdsrådet.
Sedan tidigare finns beslut om att kommunerna ska finnas representerade i NPO psykisk hälsa. Kommunerna medverkar också i NSG
stöd för utveckling och i ett antal av de nationella arbetsgrupper som
arbetar med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Kommunernas medverkan fortsätter att utvecklas successivt.

29

SKL, Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Etableringen av
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. Dnr 15/06658 SKL 2017.
30
Minnesanteckningar från Stora AU den 4 april 2019, SKR.
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Tablå 7.1. Förkortningsordlista för kapitlet
NAG – Nationella arbetsgrupper
NSG –Nationella samverkansgrupper
NPO – Nationella programområden
NKK – Nationellt kliniskt kunskapsstöd
NKR – Nationella kvalitetsregister
NSK – Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning
NT-rådet – Nya Terapier rådet
RCO – Registercentrumorganisationer
SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
SKS – Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning
i hälso- och sjukvård.
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Kommunernas arbete
med kunskapsstyrning

• Kommunerna har ett ansvar att erbjuda vård av god kvalitet
och att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete inom hälso- och
sjukvårdsverksamheten. För att ta detta ansvar krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt
sådant verktyg.
• En stor andel av de individer som får kommunala hälso- och
sjukvårdsinsatser får också insatser från den sociala omsorgen.
I den praktiska verksamheten är det ofta samma personal som
utför både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser.
• Det utmärkande för kommunernas arbete inom området är att
de har att förhålla sig både till hälso- och sjukvårdslagstiftningen och till lagstiftningen på socialtjänstområdet.
• Detta innebär också att kunskapsstyrning i kommunal hälsooch sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänsten är mycket
nära relaterade. Kommunernas arbete med och utveckling av
kunskapsstyrningen på området sker med huvudfokus på
socialtjänstens frågor.
• I kapitlet beskrivs hur kommunernas arbete med kunskapsstyrning med fokus på socialtjänstens frågor successivt har
vuxit fram och ser ut i dag.
I detta kapitel beskriver vi inledningsvis kommunernas ansvar för
kvalitet och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården och vad detta
innebär för kommunernas ansvar att bedriva kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Vidare beskriver vi hur kommunernas
samarbete med huvudfokus på socialtjänstens frågor successivt har
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vuxit fram och hur det ser ut i dag. Anledningen till att vi beskriver
detta är att ur ett kommunalt perspektiv är kunskapsstyrning i
kommunal hälso- och sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänst
mycket nära relaterade. En stor andel av de individer som får kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser får också insatser från den
sociala omsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). I kommunerna är den
kommunala hälso- och sjukvården också organisatoriskt placerad
inom den förvaltning som ansvarar för socialtjänstens verksamheter.
Socialchef eller motsvarande är därför i praktiken högste ansvarige
tjänsteman för kunskapsstyrning i den kommunala hälso- och sjukvården. På nationell nivå finns ett fåtal samarbeten mellan kommunerna som fokuserar särskilt på kunskapsstyrning i kommunal hälsooch sjukvård. Kapitlets förkortningar listas i tablå 8.1.1

8.1

Kommunernas ansvar för kunskapsstyrning

Kommunerna ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet
och att tillförsäkra ett löpande kvalitetsarbete
I likhet med regionerna är varje kommun huvudman med ansvar att
tillhandahålla hälso- och sjukvård. Kommunerna har ett ansvar för
hälso- och sjukvård i vissa särskilda boendeformer, dagverksamhet
och hemsjukvård i ordinärt boende, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Det är många äldre och personer med funktionsnedsättning som får hälso- och sjukvård inom ramen för kommunens ansvar. Se vidare kapitel 4.
Eftersom all hälso- och sjukvård styrs av samma regelverk innebär
det att också kommunerna ska tillförsäkra att hälso- och sjukvården
är av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande ska utvecklas och säkras.2 All hälso- och sjukvård ska
också ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.
För hälso- och sjukvård som kommunen bedriver i egen regi är
kommunen också vårdgivare. För övrig hälso- och sjukvård som
1

Informationen i kapitlet baseras på muntlig och skriftlig information från SKR under 2019
och 2020 om inte annat särskilt anges.
2
5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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kommunen är huvudman för är privata vårdgivare utförare. I rollen
som vårdgivare3 ska man tillförsäkra att det finns praktiska förutsättningar i form av personal, lokaler och utrustning för att en god
vård kan ges.4 Vårdgivaren ansvarar också för att det finns ett ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.5 Hälso- och
sjukvårdspersonalen har ett personligt yrkesansvar för hur de utför
sina arbetsuppgifter.6 De har skyldighet att utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.7
En regel som enbart gäller för kommunen som hälso- och sjukvårdshuvudman är att det inom verksamhetsområdet ska finnas en
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om ett verksamhetsområde i
huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig
sjuksköterska.8 De två funktionerna kallas Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) respektive Medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR).
MAS har en kvalitetssäkrande funktion. MAS:en ansvarar bl.a.
för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att beslut om att
delegera ansvar till vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
och att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för bland
annat läkemedelshantering.9
Kommunernas hälso- och sjukvård i praktiken nära kopplad
till arbetet inom socialtjänsten
För att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar, både som vårdgivare
och huvudman, krävs ändamålsenliga och effektiva verktyg. Kunskapsstyrning är ett centralt verktyg för detta. Vi har tidigare sett att
3

Med vårdgivare avses i hälso- och sjukvårdslagen statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
4
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
5
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
6
6 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (210:659).
7
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (210:659).
8
11 kap. 4 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
9
4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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detta inkluderar både kunskapsstöd och stöd till uppföljning, analys,
ledning etc. Varje enskild kommun har därmed ett ansvar att bedriva
kunskapsstyrning för att kunna leva upp till sitt kvalitetsansvar.
Den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna är ofta i
praktiken nära relaterad till det arbete som bedrivs inom socialtjänsten. Patientgrupper såsom äldre och personer med funktionsnedsättning berörs ofta av insatser från både den sociala omsorgen
och den kommunala hälso- och sjukvården. Av Socialstyrelsens
rapport Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre framgår det t.ex. att 71 procent av de äldre personer som fick kommunala
hälso- och sjukvårdsinsatser också hade socialtjänstinsatser i ordinärt
boende.10 Det utmärkande för kommunernas arbete inom området är
att de har att förhålla sig både till hälso- och sjukvårdslagstiftningen
och till lagstiftningen på socialtjänstområdet. Av Socialtjänstlagen
framgår att kommunen ansvarar bl.a. för vård och omsorg om äldre,
barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och missbrukare.11
I den praktiska verksamheten är det ofta samma personal som
utför både hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser. Av
betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg12, som överlämnades till regeringen i april 2019, framgår att anställda inom kommunal vård och omsorg i stor utsträckning utgörs av undersköterskor och vårdbiträden. Kommunerna har i en enkät som redogörs
för i nämnda betänkande uppskattat hur stor andel av undersköterskornas arbetstid som ägnas åt uppgifter av hälso- och sjukvårdskaraktär. Uppskattningsvis ägnar de sig åt hälso- och sjukvård inom
ett spann på 5–40 procent av arbetstiden, varav 20–25 procent är den
mest återkommande uppskattningen. Av betänkandet framgår vidare
att det i praktiken inte är någon differentiering mellan undersköterskans och vårdbiträdets arbetsuppgifter, varför den tidsmässiga uppskattningen torde utgöra en fingervisning om den genomsnittliga
andelen för hela den kommunala vård- och omsorgspersonalen. En
utmaning i sammanhanget är att betänkandet även noterar att kommunerna i enkäten identifierade behov av att stärka kompetensen,
bl.a. medicinsk sådan, bland anställda undersköterskor.

10
11
12

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. 2019.
Socialtjänstlagen (2001:453).
SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård och omsorg.
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Denna enkätundersökning talar för att det finns ett behov av
ökad kunskap och därmed kunskapsstyrning i kommunerna. Till
sammanhanget hör att kommunerna också har en stor generell utmaning med sin kompetensförsörjning vilket ökar deras behov av,
men också kan försvåra de praktiska förutsättningarna för, att arbeta
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med kunskapsstyrning.
Ur kommunalt perspektiv är därmed kunskapsstyrning i kommunal hälso- och sjukvård och kunskapsstyrning i socialtjänsten
mycket nära relaterade. Samtidigt är socialtjänsten ett för kommunen mycket större område än hälso- och sjukvård. Mot bakgrund av
detta har kommunernas arbete med kunskapsstyrning inom området
vuxit fram med socialtjänsten i fokus. Arbetet inkluderar dock både
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
I det följande avsnittet beskrivs hur kommunernas arbete med
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden successivt
har vuxit fram.

8.2

Successiv utveckling av en kunskapsbaserad
socialtjänst

Evidensbaserad praktik inte lika utvecklad inom socialtjänsten
som inom hälso- och sjukvården
Medan det vetenskapliga förhållningssättet sedan lång tid tillbaka är
väl förankrat i hälso- och sjukvården har det under de senaste
decennierna vuxit fram mer successivt inom socialtjänsten. Socialtjänstlagen ställer inte något uttryckligt krav på att socialtjänstens
verksamhet eller kvalitetsarbete ska baseras på kunskap. Detta skiljer
sig från hälso- och sjukvården där det är lagstadgat att patienten ska
få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god
kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.13 I Socialstyrelsens instruktion14 anges däremot att
Socialstyrelsen genom kunskapsstöd och föreskrifter ska bidra till
att socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det framgår även av förordning (2015:155) om statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst att den stat13

Se även motsvarande skrivningar i 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 6 kap.
1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
14
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
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liga kunskapsstyrningen syftar till att bidra till att socialtjänst bedrivs
i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom ramen
för modellen God vård och omsorg tagit fram en uppsättning indikatorer för kvalitet inom socialtjänsten. En dimension är att vården
och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet.15
Högre utvecklingstakt de senaste tio åren
En debattartikel publicerad 1999, undertecknad av bl.a. dåvarande
generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigzell, kom att bli
något av ett startskott för utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Sedan dess har riksdag, regering, kommuner, SKR och myndigheter tagit en rad initiativ för att stödja en sådan utveckling. Det
handlar om förändringar i lagstiftningen och om nationella, regionala och lokala utvecklingsarbeten för att införa en evidensbaserad
praktik i socialtjänsten med det övergripande syftet att utveckla en
kunskapsbaserad socialtjänst.
Kerstin Wigzell lade 2008, i egenskap av särskild utredare, fram
betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta
för brukaren.16 Betänkandet mynnade ut i den gemensamma plattform för en evidensbaserad praktik som utgjorde ramen för flera av
de överenskommelser som slöts mellan dåvarande SKL och regeringen under åren 2010–2016. Centralt i plattformen har varit stödet
till uppbyggnad av regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
och utvecklingsarbete inom dessa, se avsnitt 8.3. Det finns i dag
regionala samverkans- och stödstrukturer i alla län inom vilka samtliga kommuner (och ofta regioner) ingår och är uppdragsgivare.

8.3

Strukturer för samverkan om kunskapsstyrning
på regional och nationell nivå

I ljuset av den successiva utvecklingen har kommunerna över tid
skapat ett antal strukturer för samverkan om kunskapsstyrning
avseende socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I det här
15
16

www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardochomsorgisocialtjansten, (hämtad 19.08.24).
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren.
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avsnittet beskrivs de strukturer för samverkan som har utvecklats på
regional och nationell nivå. Som kan noteras är uppdragen för de
olika konstellationerna, liksom funktioner och yrkesroller på dess
ledamöter, delvis överlappande.
Med nationell nivå avses perspektivet hela Sverige. Med regional
nivå avses i detta sammanhang samarbete på länsnivå. Lokal nivå
avser kommunerna.
Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
År 2010 tecknades en överenskommelse mellan regeringen och dåvarande SKL om Plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Plattformen kom sedan att ligga till
grund för flera överenskommelser på området som ingicks under
perioden 2010–2016.
Mellan 2010 och 2016 utvecklades så kallade regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänst
(RSS). Dessa har under åren också verkat för samverkan mellan
socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och regionerna avseende de målgrupper som behöver omfattande stöd från
båda huvudmännen samtidigt. Sådana målgrupper är bland annat personer med missbruk, äldre och personer med funktionsnedsättning.
De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar på länsnivå för samverkan och utveckling. Det övergripande syftet med RSS
är att skapa bättre samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och regioner i frågor som rör socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens målgrupper. Utformningen av dessa
21 RSS är anpassade efter förutsättningar och behov i respektive län
varför organisationslösningen varierar något mellan länen. I exempelvis Västra Götaland finns det fyra delregionala RSS:er. Samtliga
RSS har dock samma mål, nämligen att
– medverka till samverkan i frågor som rör socialtjänsten och
näraliggande hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan
kommuner och regioner,
– stödja huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning samt
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– stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och
lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar.
På lokal och regional nivå, dvs. inom kommunen eller länet, kan RSS
utifrån lokala och regionala prioriteringar exempelvis identifiera
behov av kunskapsutveckling, samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet, stödja systematisk uppföljning och
analys, stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
samt stödja kompetensutveckling. Vad gäller kommunal hälso- och
sjukvård finns exempelvis länsgemensamma samarbeten om palliativ
vård, demens och diabetes. På nationell nivå bidrar representanter
från RSS med sin kunskap och erfarenhet i olika typer av dialoger
och diskussioner. Bland annat förs dialog med regioner och med
statliga myndigheter. Samtliga RSS samverkar också med varandra i
ett nationellt nätverk. Det så kallade RSS-nätverket möts fyra gånger
per år i syfte att diskutera strategiska frågor av gemensamt intresse.
Arbetet inom RSS har utvecklats successivt under åren. De områden som många RSS arbetar med är t.ex. missbruks- och beroendevård, vård- och omsorg om äldre, den sociala barn- och ungdomsvården, systematisk uppföljning och analys, digitalisering och stöd
till personer med funktionsnedsättning.
Nytt nätverk för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
RSS-nätverket beslutade våren 2019 att starta ett nationellt nätverk
för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Nätverket, som
påbörjade sitt arbete strax efteråt, samordnas av SKR och inkluderar
representanter från regionala samverkans- och stödstrukturer i landet.
Nätverket ska bidra till att alla kommuner runt om i landet stärker
sin förmåga att använda kunskapsbaserade metoder i patientmötet.
Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänst
och kommunal hälso- och sjukvård (NSK-S)
Kommunerna har tillsammans med berörda statliga myndigheter
och SKR skapat en strategisk grupp som kallas Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S). Arbetet
startade hösten 2014. Uppdraget är i första hand att utgöra ett forum
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på nationell nivå där huvudmän och berörda myndigheter kan föra
dialog, samordna sig och söka samsyn i strategiska frågor i syfte att
utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.
Kommunerna representeras av en eller flera socialchefer per län
samt två representanter från nätverket för regionala samverkans- och
stödstrukturer och från föreningen FoU Välfärd. Den senare är en
organisation för alla landets forsknings- och utvecklingsenheter inom
socialtjänstområdet. Från statens sida ingår representanter från fem
av de nio myndigheterna som ingår i Rådet för styrning med kunskap.17
Fyra prioriterade fokusområden för NSK-S under 2020
NSK-S har under 2020 prioriterat fyra fokusområden. Det första är
att fortsätta arbetet med att på ett mer systematiskt sätt lyfta lokala
behov av kunskapsutveckling. Målet är en behovsinventering som är
representativ och trovärdig. Det andra prioriterade området är att
söka former för påverkansarbete för att förbättra förutsättningar för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Det tredje prioriterade området avser systemet för stöd till kunskapsutveckling.
Målet är att förtydliga roller och samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå. Slutligen är det fjärde prioriterade området att
bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende kunskapsstyrning
på lokal och regional nivå.
Socialchefsnätverket
Socialchefsnätverket är ett av SKR:s strategiska chefsnätverk. Nätverket utgörs av socialchefer och består av minst en representant
från varje län. Det övergripande syftet med Socialchefsnätverket är
dialog och erfarenhetsutbyte. Socialcheferna i nätverket ska kunna
företräda länets socialchefer och fungera som länk mellan dem och
den nationella nivån i dialoger i olika strategiska frågor eller för att
till exempel föra ut kunskapsunderlag till kommunerna i samarbete
med RSS-nätverket. Socialchefsnätverket för dialog med företrädare
17

SKL. Samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling. SKL Dnr 16/06673. Representanterna från Rådet för styrning med kunskap kommer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte och E-hälsomyndigheten.
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för SKR, statliga myndigheter, representanter för regeringen och
andra aktörer för att till exempel bidra i beredning eller lämna synpunkter i frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Socialchefsnätverket samverkar regelbundet med hälso- och
sjukvårdsdirektörsnätverket.
Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning socialtjänst
– kommuner i samverkan (tidigare Stora AU)
De tre nätverken som beskrivs ovan har delvis överlappande
uppdrag. Hösten 2017 inrättades ett nytt samverkansforum mellan
dessa nätverk och SKR. Bakgrunden var ett behov av att tydliggöra
respektive nätverks uppdrag, att undvika dubbelarbete och att samverka i frågor där samtliga tre grupper behöver involveras. Det nya
forumet fick 2017 namnet Stora arbetsutskottet (Stora AU). I forumet ingår arbetsutskotten för RSS-nätverket, NSK-S kommungrupp,
socialchefsnätverket samt SKR.
I takt med uppbyggnaden av regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning, med efterfrågan av kommunal medverkan och
en rekommendation från SKR:s styrelse till kommunerna om att
bidra finansiellt till stödet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten,
uppstod ett behov av att formalisera gruppens mandat. Våren 2019
bytte Stora AU namn till Stora AU – interimistisk styrgrupp för kommunernas samverkan för kunskapsstyrning inom socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård. Den 28 april 2020 bytte gruppen
ännu en gång namn till Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning
socialtjänst.
Styrgruppens beslutsmandat omfattar:
– kommunernas medverkan i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning samt
– det arbete som bedrivs i och med att 28018 kommuner ställt sig
bakom SKR:s rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering för att förbättra förutsättningarna för kunskapsstyrning i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.

18

Uppgiften avser april 2020.
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Kommunföreträdare i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning
Kommunerna medverkar i allt större omfattning i arbetet med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och har börjat delta
i vissa arbeten som bedömts som särskilt relevanta. I april 201919
beslutade Stora AU att kommunföreträdare ska medverka i fem av
de s.k. nationella programområdena (NPO) som har skapats inom
det regionala systemet. Beslutet innebär att det nu ingår två kommunföreträdare i NPO barn och ungas hälsa, NPO äldres hälsa,
NPO levnadsvanor respektive NPO rehabilitering och habilitering.
Vidare deltar sex kommunföreträdare i primärvårdsrådet. Sedan
tidigare finns beslut om att kommunerna ska finnas representerade i
NPO psykisk hälsa. Kommunerna medverkar också, genom ledamöter
från RSS, i NSG stöd för utveckling och i ett antal av de nationella
arbetsgrupperna som arbetar med att ta fram personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp. Kommunernas medverkan fortsätter att
utvecklas successivt. Se kapitel 7 för en beskrivning av regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning.
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
Utöver ovan nämnda grupperingar finns ytterligare ett forum för
dialog mellan Socialstyrelsen, RSS och SKR som kallas Partnerskapet
till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Partnerskapet
bildades 2017 på basis av ett förslag från de berörda aktörerna om att
inrätta ”Partnerskapet för samverkan mellan nationell nivå och de
regionala samverkans- och stödstrukturerna till stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård”. Under
2019 fattade styrgruppen beslut om att ändra namnet till det nu aktuella.20 Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan mellan
regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning inom
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I partnerskapet har
alla aktörer (Socialstyrelsen, SKR och varje RSS) skrivit under en
överenskommelse om att samverka inom ramen för sina respektive
uppdrag. Den dialog som förs inom Partnerskapet mellan företrädare
19

Minnesanteckningar från Stora AU den 4 april 2019, SKR.
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Verksamhetsberättelse för
2019.
20
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för kommuner, Socialstyrelsen och SKR syftar till att skapa bättre
förståelse för de respektive verksamheternas förutsättningar och
behov samt till att skapa en bättre samordning mellan aktörerna i
kunskapsstyrningen på området. En skillnad mot de tidigare nämnda
nätverken är att Partnerskapet arbetar operativt med gemensamma
utvecklingsarbeten, i de frågor man ser att samverkan och samarbete
mellan nationell och regional nivå gynnar utvecklingen. Ett exempel
på sådana utvecklingsarbeten är stöd för individbaserad systematisk
uppföljning. Även andra berörda myndigheter i Rådet för styrning
med kunskap har bjudits in till att medverka på dialogmöten och i de
utvecklingsarbeten som har startats. Partnerskapet arbetar således
med samverkan både via dialog och operativt på områden man har
kommit överens om. Kommunal hälso- och sjukvård utgör ett prioriterat samverkansområde i partnerskapets arbete.
Andra nationella nätverk med regionala representanter
Utöver ovan nämnda samverkansorgan och nätverk finns ytterligare
några relaterade nätverk för samverkan, stöd och lärande mellan
regionerna, kommunerna och den nationella nivån, där SKR är sammankallande. Nätverken utgör forum för information- och erfarenhetsutbyte inom specifika områden och är därigenom ett stöd i arbetet
med kunskapsutveckling och förbättringsarbete. De nationella nätverken finns för områdena barn och unga, digitalisering inom socialtjänst, funktionshinder, kvinnofrid, missbruk och beroende, systematisk uppföljning och analys samt äldre.

8.4

Stödet från regional och nationell nivå omsätts
i praktisk verksamhet i varje enskild kommun

Som konstateras i inledningen av detta kapitel vilar det formella
ansvaret för att tillförsäkra hälso- och sjukvård av god kvalitet, i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och att
bedriva ett löpande kvalitetsarbete på varje enskild kommun. De
samarbeten på nationell och regional nivå som beskrivs ovan är ett
stöd för kommunen i att bedriva en verksamhet som lever upp till
kraven. Hur den enskilda kommunen väljer att använda sig av det
stödet, dvs. stöd för att omsätta exempelvis kunskapsstöd och
170

SOU 2020:36

Kommunernas arbete med kunskapsstyrning

erfarenhetsutbyten i verksamheten, skiljer sig åt från kommun till
kommun. Kommuner kan också ha samarbeten med näraliggande
kommuner eller med aktuell region. I kapitel 10 beskrivs och exemplifieras hur ett antal kommuner arbetar med kunskapsstyrning på
lokal nivå.
Tablå 8.1. Förkortningsordlista för kapitlet
NPO – Nationellt programområde
NSG – Nationell samverkansgrupp
NSK-S – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten
Partnerskapet – Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten
RSS – Regionala samverkans- och stödstrukturer
SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
Stora AU – Stora Arbetsutskottet. Sedan 2019 namngiven Stora
AU – interimistisk styrgrupp för kommunernas samverkan för
kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. 2020
har gruppen bytt namn till Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning
socialtjänst.
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• Kapitlet handlar om nationell uppföljning och analys samt statens roll i denna.
• Med nationell uppföljning avser vi uppföljning av hälso- och
sjukvård, där såväl regionerna som kommunerna är huvudmän, avseende hela Sverige.
• Som underlag för uppföljning och analys finns information i
en rad olika datakällor, nationella undersökningar, plattformar
och rapporter. Mycket data genereras i hälso- och sjukvårdsverksamheten.
• Det görs mycket uppföljning och analys av hälso- och sjukvård, såväl nationellt som internationellt. Det är många olika
aktörer som har en uppföljande roll.
• Flera statliga myndigheter har i uppdrag att göra uppföljningar
av hälso- och sjukvården, utifrån sina respektive verksamheters perspektiv. Arbete med uppföljning och analys engagerar
många medarbetare vid dessa myndigheter.
Utredningen har bl.a. i uppdrag att fokusera på hur staten kan agera
på ett mer sammanhållet sätt genom att bättre förutsättningar skapas
för nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. I detta kapitel ges en bild av den nationella uppföljningen.
I kapitlet ges en överblick över olika informationskällor i form av
data, rapporter etc. som kan ligga till grund för en samlad bild av
läget och utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Därefter går vi
in på myndigheterna på hälso- och sjukvårdsarenan som arbetar med
uppföljning och analys, vad de gör och bidrar med. Slutligen konstaterar vi att regeringen ser frågan om utveckling av den nationella
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uppföljningen som en prioriterad fråga och vi gör en tillbakablick
över tidigare rapporter som på olika sätt har lyft eller föreslagit
utveckling av den nationella uppföljningen.

9.1

Vad är nationell uppföljning och analys?

I kapitel 2 definieras uppföljning som en beskrivning av verkligheten, ”hur gick det?”. Det innebär att följa utveckling och mäta vad
som faktiskt har hänt. Analys handlar om att närmare granska och
förstå det man har följt upp, inte bara konstatera. Uppföljning innebär att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras lokalt, regionalt och nationellt. En uppföljning ger en översiktlig
bild, så värderingsfritt som möjligt. Med nationell uppföljning avser
vi uppföljning av hälso- och sjukvården i olika avseenden, t.ex. uppdelat på ålder, kön, diagnos, etc. i hela Sverige. Det omfattar hälsooch sjukvård som såväl regioner som kommuner är huvudman för.
Den nationella uppföljningen kan ha ett värde för flera olika aktörer, men mot bakgrund av statens övergripande ansvar för hälso- och
sjukvården ser utredningen att den har ett särskilt värde för staten
och regeringen genom att den ger en samlad bild av tillståndet i hela
landet. Nationell uppföljning kan t.ex. också ha ett värde för medborgarens rätt till insyn och information, men självklart också för
huvudmännen själva.
För att få den nationella bilden handlar det ofta om tillgång till
lokala och regionala data som sammanfogas och aggregeras. Inhämtning av data sker oftast vårdnära för att användas för uppföljning,
verksamhetsutveckling, ledning, styrning och lärande. Det krävs arbete
med att strukturera data, gemensam indikatorutveckling, nationell
infrastruktur, ändamålsenlig lagstiftning etc. för att kunna få till
dataflöden och tillgång till data på olika nivåer utifrån olika behov.
Insamling sker oftast inte direkt till staten utan det är sjukvårdshuvudmännen som fångar data och för den vidare.
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Figur 9.1. Illustration från Vårdanalys rapport Med örat mot marken

9.2

Många bidrar till en nationell bild
av hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården följs i dag upp på nationell nivå av flera olika
aktörer. Det innebär att det samlas in en stor mängd data som tillgängliggörs på olika sätt, bl.a. i analyser, rapporter, presentationsplattformar och databaser. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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(Vårdanalys) illustrerar denna mångfald av källor, aktörer m.m. kopplat till den nationella uppföljningen i en exempelbild i rapporten Örat
mot marken (figur 9.1). Bilden ska inte ses som heltäckande, utan
illustrerar aktörer, källor m.m. av betydelse.1
9.2.1

Datakällor – verktyg för uppföljning

Som underlag för uppföljning finns information i en rad olika datakällor. I Sverige finns det både nationellt övergripande data och lokala
data. Till de nationella datakällorna hör hälsodataregister och nationella kvalitetsregister. Inom hälso- och sjukvården samlas det in data
av olika slag. Det är främst professionerna som för in information i
journaler och olika register. Det finns också initiativ som samlar in
data om patienters och medborgares uppfattning om vården. Trots
detta är bristande tillgång till data ibland ett problem, både på nationell och lokal nivå. Uppföljningsdata om primärvården är ett sådant
exempel. Dock pågår det utvecklingsarbeten på primärvårdsområdet, t.ex. SKR:s Primärvårdskvalitet och utvecklingsarbete på Socialstyrelsen, se vidare under Hälsodataregister. Frågan handlar också om
att rätt aktör ska ha rätt information i rätt tid, vilket bl.a. ställer krav
på strukturerade data, interoperabilitet samt juridiska och tekniska
förutsättningar. Nedan beskrivs några centrala datakällor i korthet.
Hälsodataregister
De svenska hälsodataregistren rymmer ett stort antal individer och
de har funnits i många år, vissa så långt tillbaka som 1950-talet. Att
tillhandahålla uppgifter till hälsodataregister är en lagstadgad skyldighet för vården. Uppgiftsskyldigheten gäller alla verksamheter
inom hälso- och sjukvården utom primärvården.2 Personuppgifter i
hälsodataregistren får användas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården
samt forskning och epidemiologiska undersökningar. Med hjälp av
hälsodataregistren kan man följa, analysera och rapportera om hälsa
och sociala förhållanden. Den lagstadgade uppgiftsskyldigheten och
det faktum att registren bygger på personnummer gör att registren
1
2

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Med örat mot marken. Rapport 2019:2. 2019.
Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.
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har hög täckningsgrad och utgör en bra grund för både forskning,
beslutsfattande och löpande arbete med att förbättra hälso- och
sjukvården. Med hjälp av registrens information går det till exempel
att jämföra skillnader i vård mellan olika sjukvårdshuvudmän eller
jämföra skillnader mellan olika befolkningsgrupper. De nationella
hälsodataregister som Socialstyrelsen ansvarar för är cancerregistret,
registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård, läkemedelsregistret, medicinska födelseregistret, patientregistret och tandhälsoregistret. När det gäller uppföljning av primärvårdsdata fick
Socialstyrelsen i juli 2019 i uppdrag att se över möjligheter för nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Uppdraget ska
slutredovisas senast i september 2020.3
Nationella kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är register som systematiskt samlar data
om olika patientgrupper. En del register gäller patienter med en viss
diagnos, andra fokuserar på vissa behandlingar. En viktig grundläggande skillnad mellan hälsodataregister och kvalitetsregister är att
de nationella kvalitetsregistren bygger på frivillighet för hälso- och
sjukvården. Det finns i dag ett drygt hundratal nationella kvalitetsregister inom överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) om stöd till nationella kvalitetsregister. Majoriteten av dem finns inom hälso- och sjukvården, främst
inom den specialiserade vården, men det finns även register inom
tandvård och socialtjänst. Det saknas dock heltäckande kvalitetsregister för den vård som sker i primärvården.
Det primära syftet med kvalitetsregistren är att de ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Personalen på en vårdenhet kan t.ex. jämföra sina resultat med
andra enheters. De kan följa resultaten över tid och se om de åtgärder
som vidtas för att höja kvaliteten ger önskad effekt. Med hjälp av
registren kan man ofta avgöra vilka interventioner, läkemedel och
medicintekniska produkter som ger bra resultat och vilka som bör

3

Socialdepartementet. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen mot en mer nära vård. Dnr S2019/03056/FS; Lag (1998:543) om hälsodataregister; www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.10.23); SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik
vård.
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fasas ut. Det går också att avgöra om vården är jämlik, till exempel i
olika delar av landet.
Det första svenska nationella kvalitetsregistret startades på initiativ av en ortoped på 1970-talet och registren kom inledningsvis att
utvecklas inom ortopedin. Utvecklingen har därefter skett successivt.
I början av 1990-talet ökade intresset för evidensbaserad medicin
och kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården, och med det intresset för
kvalitetsregister som ett verktyg för uppföljning. Mot bakgrund av
att registren startats på initiativ av professionen skiljer sig registren
i uppbyggnad och omfattning från varandra. Detta tillsammans med
att de kan vara olika väl förankrade i hälso- och sjukvården bidrar till
att täckningsgraden kan variera. År 2010 publicerades rapporten
Guldgruvan i hälso- och sjukvården, som var en översyn av de nationella kvalitetsregistren. Rapporten togs fram i samarbete mellan
regeringen och dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Översynen lade fram ett förslag om en gemensam femårig satsning
på de nationella kvalitetsregistren i syfte att utveckla de nationella
kvalitetsregistren och deras potential. Mot denna bakgrund slöts en
femårig överenskommelse mellan staten och SKL om en satsning på
kvalitetsregister för 2012–2016. Därefter har parterna slutit årliga
överenskommelser.
Den femåriga satsningen har utvärderats.4 En central del av den
pågående förändringen är att kvalitetsregistren tydligare ska vara en
integrerad del i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och uppföljning av svensk hälso- och sjukvård och användas
mer än i dag för förbättringsarbete.5 I överenskommelsen om nationella kvalitetsregister m.m. för 2020 är inriktningen att fortsätta det
arbete som sedan tidigare slagits fast i en flerårsplan som togs fram
2018 där bl.a. ökade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete är en del.

4

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lapptäcke med otillräcklig täckning. Rapport
2017:4, 2017.
5
registercentrum.se/om-oss/om-nationella-kvalitetsregister/p/rk21maUUf (hämtad 19.10.01);
www.kvalitetsregister.se (hämtad 19.10.01).
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Nationella undersökningar

Hälso- och sjukvårdsbarometern
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning
med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och
uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Den vänder sig till individer i Sverige som är 18 år eller äldre. Målet är att, såväl lokalt som
nationellt, följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång
till sjukvård och inställningar i olika frågor som underlag för att föra
demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha
med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra regionernas
verksamhet. Hur invånarnas uppfattning utvecklar sig över tid är
intressant i relation till förändringar som görs i form av olika beslut,
reformer och insatser som syftar till att förbättra för befolkningen.
Undersökningen genomförs på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet
samordnas av SKR.6
Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården där regionerna är huvudman. Genom att delta i Nationell
Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på
frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården. Resultaten används för att förbättra och utveckla hälso- och
sjukvården utifrån ett patientperspektiv, samt som ett underlag för
jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och
ledning. Även denna undersökning samordnas av SKR.7 Nationell
Patientenkät kommer att utgöra en del av en nationell plattform för
patientrapporterade mått som är under utveckling.8

6
7
8

www.skr.se (hämtad 19.12.16).
www.skr.se (hämtad 19.12.16).
Samtal med SKR januari 2020.
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Enkäter som har fokus på kommunal hälso- och sjukvård
Enkät Öppna jämförelser kommunal hälso- och sjukvård
År 2019 var första året som den kommunala hälso- och sjukvården
hade en egen separat enkät Öppna jämförelser. Se vidare om Öppna
jämförelser under avsnitt 9.2.3. Frågorna har tidigare varit inbakade
i enkäten för äldreomsorg. Enkäten ÖJ kommunal hälso- och sjukvård innehåller frågor bl.a. om kommunen erbjuder multiprofessionella demensteam och enkel fotundersökning för personer med
diabetes (patienter som har hemsjukvård eller bor i särskild boendeform enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade).
Brukarundersökning
Inom brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
som riktar sig till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt
boende, finns det några frågor som handlar om mer vårdande insatser.
Inom enkäten för särskilt boende finns frågorna:
• F21 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid
behov?
• F22 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?
Inom enkäten för hemtjänst finns frågor om hjälpmedel, dessa frågor
ställdes första gången 2018.
• F21 Använder du något/några hjälpmedel som du fått föreskrivit
från kommunen eller landstinget?
• F22 Om du använder något/några hjälpmedel: Underlättar ditt/
dina hjälpmedel din vardag?
9.2.3

Plattformar och rapporter

Det finns i dag många olika presentationsplattformar för att tillgängliggöra och presentera data, såväl nationella som regionala och
lokala. Plattformarna återfinns både hos staten och sjukvårdshuvudmännen, då främst hos SKR. Två plattformar med en bred ansats är
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Vården i siffror respektive Kolada, som beskrivs närmare nedan.
Vidare finns en stor mängd rapporter som använder sig av eller tar
sin utgångpunkt i datakällor, som utgör ett underlag i den nationella
uppföljningen. Många av rapporterna publiceras av de statliga myndigheterna. En av de mer omfattande är Öppna jämförelser, som beskrivs närmare nedan. Några myndigheter har enligt sina instruktioner
i uppdrag att årligen publicera breda rapporter inom sina ansvarsområden, se vidare avsnitt 9.3.
Vården i siffror
Vården i siffror är en plattform i form av en webbapplikation som
har funnits sedan 2016 där aktuella nationella indikatorer om hälsooch sjukvårdens kvalitet och effektivitet samlas. Den bygger på data
från en mängd olika källor, såväl från nationella kvalitetsregister som
statliga register och undersökningar. Vården i siffror finansieras gemensamt av regionerna, men utvecklas och drivs av SKR.
Vården i siffror uppdateras löpande och på så låg enhetsnivå som
möjligt. Tanken är att den öppna publiceringen ska ge faktaunderlag
för analys och dialog om vårdens kvalitet. Den främsta målgruppen
är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering. Vården i siffror riktar sig också till andra som är
intresserade av hälso- och sjukvårdens kvalitet och utveckling, t.ex.
politiker, tjänstemän, patientföreträdare och analytiker.9
Kolada
Kolada är en statistikdatabas för kommuner och regioner som har
funnits sedan 2006. Kolada innehåller cirka 5 000 nyckeltal som kan
användas som underlag för analyser och jämförelser, t.ex. kan det
handla om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners
alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från
de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från
andra källor. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Staten och SKR är föreningens
9

www.skr.se (hämtad 19.12.16).
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medlemmar. RKA:s uppdrag är att underlätta uppföljning och analys
av olika verksamheter i kommuner och regioner.10
Öppna jämförelser
En viktig satsning för att öka tillgängligheten av data gjordes 2006
när SKR och Socialstyrelsen gav ut den gemensamma rapporten
Öppna jämförelser om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Genom Öppna jämförelser utvecklades en ny typ av öppenhet
om sjukvårdens resultat i Sverige. Öppna jämförelser har publicerats
både som en årlig rapport och som rapporter på ett antal specifika
teman. Öppna jämförelser finns även för socialtjänstens område.
Öppna jämförelser är systematiska och fortlöpande jämförelser baserade på resultatindikatorer.
Syftet med Öppna jämförelser är att utgöra ett faktabaserat underlag
i den offentliga debatten om hälso- och sjukvårdens respektive
socialtjänstens kvalitet och effektivitet samt att stimulera arbetet med
förbättringar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Öppna jämförelser bygger på data utifrån ett stort antal indikatorer. Informationen finns öppet tillgänglig för alla, dels via de rapporter som
publiceras, dels via ett webbaserat jämförelseverktyg på Socialstyrelsens webbplats. I verktyget kan den som är intresserad söka statistik
och jämföra denna mellan till exempel regioner eller sjukhus.
Vårdanalys publicerade 2012 en utvärdering av den årliga rapporten
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och effekterna av denna rapport. 11 En slutsats som drogs i
utvärderingen var att Öppna jämförelser hade stärkt förutsättningarna
för att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården. Myndigheten
pekade på att hälso- och sjukvårdens resultat genom Öppna jämförelser hade blivit mer tillgängliga, särskilt för landstingsledningar.
Genom Öppna jämförelser fick landstingsledningarna tillgång till
information om vårdens medicinska resultat. Tidigare hade de framför allt varit hänvisade till kostnadsdata och strukturella mått, t.ex.
antal vårdplatser. Myndigheten menade att förändringen innebar att
politiker och tjänstemän nu kunde föra en bättre dialog med professionerna om vårdens innehåll och det underlättade för besluts10
11

www.kolada.se (hämtad 19.12.16).
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Grönt ljus för öppna jämförelser? 2012:4. 2012.
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fattare att ställa krav på förbättrade resultat. De konstaterade också
att Öppna jämförelser ger ett underlag för att ta strategiska beslut
om vilka förbättringsområden som bör prioriteras. En annan slutsats
som drogs i utvärderingen var att Öppna jämförelser hade medfört
en ökad transparens avseende vårdens kvalitet. Samtidigt menade
myndigheten att presentationsformen inte var lämplig för allmänhet
och media. Informationen var för svårtolkad för att skapa full transparens. Myndigheten konstaterade vidare i sin rapport att organisationen för Öppna jämförelser behövde utvecklas. De noterade att
SKR:s och Socialstyrelsens olika roller och intressen ledde till olika
huvudfokus i arbetet vilket i sin tur resulterade i bland annat upplevd
otydlighet om roller och ansvar inom projektorganisationen.
Samarbetet mellan SKR och Socialstyrelsen med de tryckta rapporterna på hälso- och sjukvårdsområdet avslutades i och med rapporteringen 2014. Därefter har arbetet fortsatt under andra former.12
Hälso- och sjukvårdsrapporten – öppna jämförelser
Sedan 2018 publicerar SKR en rapport som heter Hälso- och sjukvårdsrapporten – öppna jämförelser. Rapporten har ett par olika
syften. Ett är att på några centrala områden ge en komprimerad bild
av utvecklingen i svensk sjukvård, med stöd av så aktuella data som
möjligt, normalt till och med föregående år. Ett annat syfte är att
presentera tematiska resultatöversikter, där regioner jämförs med
varandra. Dessa återkommande öppna kvalitetsjämförelser avser vara
ett stöd för regionernas arbete med kvalitetsförbättringar i hälsooch sjukvården.13
Vård- och omsorg om äldre – öppna jämförelser
Ett exempel på en rapport som speglar det kommunala perspektivet
är Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre. SKR publicerade
denna rapport första gången 2007 och den redovisade bl.a. indikatorer om stroke och fallskador. Mellan åren 2010–2017 tog SKR
och Socialstyrelsen fram en gemensam rapport på området med cirka
12

www.vardenisiffror.se (hämtad 19.10.02); www.socialstyrelsen.se (hämtad 19.10.02).
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 respektive
2019.
13
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30 indikatorer och 15 bakgrundsmått som speglade både vårdens och
socialtjänstens/omsorgens kvalitet eller upplevda kvalitet. Sedan 2018
ges rapporten, med viss förändring i innehållet, ut av Socialstyrelsen.
9.2.4

Svensk hälso- och sjukvård i en internationell kontext

Uppföljning av svensk hälso- och sjukvård görs också i jämförelse
med andra länder. Det finns flera organisationer som regelbundet
ger ut rapporter och gör sammanställningar där olika aspekter av
hälso- och sjukvården jämförs mellan länder. Nedan presenteras några
av dessa rapporter och organisationer.
International Health Policy Survey – IHP
Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen. Studien genomförs i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Sverige har deltagit i undersökningen
sedan 2009. Stiftelsen The Commonwealth Fund genomför tillsammans med 11 länder årligen jämförande undersökningar för att ge
underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet. Övriga deltagande länder är Australien, Kanada, Frankrike,
Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA. Fokusgrupperna i undersökningarna varierar
med ett treårsintervall. Dessa är befolkningen, patienter 65 år och
äldre samt läkare i primärvården. År 2019 undersökte IHP-studien
genom en enkät till primärvårdsläkare hur läkarna i de olika länderna
ser på hälso- och sjukvården.
OECD
Health at a Glance
OECD:s hälsokommitté har i uppdrag att främja förbättringar i
medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem. Inom ramen för uppdraget tas flera rapporter fram, varav Health at a Glance är den kanske
mest uppmärksammade. Rapporten tas fram vartannat år av OECD
och ska ge beslutsfattare, intressegrupper och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och sjukvården i med184
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lemsländerna. Rapporten ges också ut i en version som enbart omfattar länder i Europa, men som även inkluderar europeiska länder
som inte är OECD-medlemmar. Denna benämns Health at a Glance:
Europe och tas fram i samarbete med EU-kommissionen. Rapporterna baseras på statistik från respektive lands statistikmyndigheter.
Sammanlagt baseras rapporterna på cirka 80 olika indikatorer.
EU
Inom EU pågår flera parallella processer som involverar jämförelser
mellan medlemsstaterna. Nedan några exempel.
State of health in the EU
Initiativet State of health in the EU eller Hälsotillståndet i EU som
det heter på svenska, består av tvååriga cykler i fyra delar. Den första
delen utgörs av rapporten Health at a Glance: Europe som tas fram
i samarbete mellan EU-kommissionen och OECD (se ovan). Denna
rapport inleder varje cykel med en övergripande utvärdering av EUländernas hälso- och sjukvårdssystem. Den andra delen utgörs av
landspecifika hälsoprofiler som analyserar problem och fördelar med
EU-ländernas hälso- och sjukvård. Den tredje delen utgörs av en
kompletterande rapport som publiceras tillsammans med landsprofilerna och tar upp några av de viktigaste förändringarna i vården.
Den fjärde och slutliga delen utgörs av att EU-ländernas hälsomyndigheter i slutet av tvåårsperioden kan be om utbyten med experterna bakom rapporterna för att diskutera resultat och eventuella
åtgärder. Initiativet ger medlemsstaterna bättre faktaunderlag. EUkommissionen får i sin tur data och politiska analyser som kan bidra
till EU-samarbetet, t.ex. underlag till landrapporterna inom den
europeiska planeringsterminen, se nedan.14

14

ec.europa.eu/health/state/summary_sv (hämtad 20.01.08).
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Den europeiska planeringsterminen – årliga jämförelser
och rekommendationer
Den europeiska planeringsterminen är en årscykel som utgör ramen
för samordningen av den ekonomisk politiken mellan EU-länderna.
Inom ramen för denna årscykel publiceras bl.a. landrapporter, en för
varje medlemsstat. På basis av landrapporterna samt övrig analys och
dialog med medlemsstaterna presenterar EU-kommissionen varje år
förslag till landspecifika rekommendationer, dvs. rekommendationer riktade till respektive medlemsstat om vilka reformåtgärder
som bör vidtas. Kommissionens förslag diskuteras medlemsstaterna
emellan och beslutas formellt av Ministerrådet. Medlemsstaterna
granskar också årligen varandras reformer i så kallade peer reviews
innan beslut om nya rekommendationer fattas. Rekommendationerna omfattar huvudsakligen områdena ekonomi, sysselsättning,
utbildning, socialpolitik och hälso- och sjukvård. Rekommendationerna på hälso- och sjukvårdsområdet läggs främst i ljuset av att medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem väsentligt påverkar den
finansiella stabiliteten i medlemsstaternas offentliga finanser. Processen är i praktiken en kombination av styrande beslut och rent ömsesidigt lärande.
Health System Performance Assessment (HSPA)
Expertgruppen för Health System Performance Assessment är ett
frivilligt samarbete mellan EU-medlemsstater och EU-kommissionen där deltagande länderna gemensamt beslutar om områden att
studera närmare. Även Norge, OECD, WHO:s europakontor och
European Observatory deltar i arbetet. Expertgruppen etablerades
2014. Fokus för arbetet är hur olika aspekter av hälsosystemen i
länderna kan följas upp och utvärderas. Länderna beskriver i gemensamma rapporter sina ansatser och utvecklingsarbeten för uppföljning på systemnivå. Områden som har beskrivits på detta sätt är
bland annat kvalitet, integrerad vård och omsorg, primärvård samt
effektivitet. En viktig aspekt av gruppens arbete är fokus på att utveckla lärande mellan medlemsländerna, till skillnad från olika typer
av indikatorbaserade jämförelser och rankingar.15
15

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851019300272 (hämtad 20.01.08).
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The European Observatory
The European Observatory on Health Systems and Policies är en
organisation som stödjer och främjar evidensbaserat beslutsfattande
inom hälso- och sjukvården, bl.a. genom omfattande analyser och
jämförelser av hälso- och sjukvårdssystemens utveckling i Europa.
Organisationen är ett samarbete mellan bl.a. WHO, EU-kommissionen, Världsbanken, Sverige, Finland, Norge, Belgien, Österrike
och Storbritannien. Den har givits en organisatorisk hemvist på
WHO. The Health Systems and Policy Monitor Network (HSPM)
är organisationens webbaserade plattform som ger en detaljerad
beskrivning av hälso- och sjukvårdssystemen i snart alla europeiska
länder. Plattformen ska uppdateras kontinuerligt och ge aktuell information om reformer och politiska initiativ som pågår eller är
under utveckling i de olika länderna. Syftet är att beslutsfattare,
praktiker och forskare ska kunna följa, förstå och dra nytta av de
olika förändringar och innovationer som sker i de nationella hälsooch sjukvårdssystemen i Europa.16
Nordiska ministerrådet
De nordiska länderna samarbetar bl.a. inom ramen för Nordiska
ministerrådet. Inom den ministerkonstellation som kallas Ministerrådet för social- och hälsopolitik har flera samarbeten etablerats
mellan länderna. Mest relevant som bas för jämförelser länderna
emellan inom hälso- och sjukvårdsområdet är det nordiska samarbetsorganet Nordiska medicinalstatistisk kommitté (Nomesko)
som etablerades redan 1966. Nomesko tillhandahåller dels en databas med jämförbar nordisk statistik, dels har de under lång tid publicerat årsrapporter. Statistiken omfattar jämförelser både vad gäller
hälsoutfall och hälso- och sjukvårdens organisation och verksamhet.
Syftet med samarbetet är att underlätta jämförelser mellan de nordiska länderna som ett underlag för politiska beslut. Jämförelserna
ska bidra till att erfarenheter från ett eller flera nordiska länder kan
tas tillvara i övriga delar av norden. Statistiken används främst av
statliga myndigheter i de nordiska länderna men i viss utsträckning
även av regioner och kommuner.
16

www.vardanalys.se (hämtad 19.12.16).
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Närmare om myndigheterna och deras arbete
med uppföljning och analys

Flera statliga myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor
har en uppföljande roll. Att det är flera olika myndigheter som arbetar
med uppföljning följer av hur regeringen har valt att organisera och
styra sina myndigheter. Regeringen kan, som framgår i kapitel 5, styra
sina myndigheter främst genom förordning om instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Regeringen kan efterfråga uppföljningsrapporter genom dessa styrinstrument.
Det vanligaste sättet som regeringen efterfrågar uppföljningsrapporter på är genom regeringsuppdrag till berörd myndighet, antingen i regleringsbrevet eller i ett särskilt regeringsbeslut.
I instruktionen återspeglas myndighetens grundläggande, långsiktiga uppdrag. Det förekommer att mer specifika uppgifter är
reglerade, såsom viss rapportering. Några myndigheter har enligt
sina instruktioner i uppdrag att göra årliga lägesrapporteringar. När
det t.ex. gäller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) står det i
instruktionen att myndigheten senast den 1 mars varje år ska lämna
en särskild rapport till regeringen med en sammanfattande analys av
arbetet med tillsyn, klagomål m.m. som bl.a. ska innehålla de viktigaste iakttagelserna, de åtgärder som myndigheten vidtagit med
anledning av uppmärksammade brister och slutsatser av tillsynen.
Socialstyrelsen ska årligen senast den 31 mars till regeringen (Socialdepartementet) lämna in lägesrapporter om individ- och familjeomsorg, vård och omsorg om äldre, insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning samt om tillståndet och utvecklingen inom
hälso- och sjukvård och tandvård. Folkhälsomyndigheten ska enligt
sin instruktion regelbundet förse regeringen med en folkhälsopolitisk rapport samt årligen en rapport om utvecklingen av folkhälsan
och dess bestämningsfaktorer. I instruktionen för Vårdanalys står
det att myndigheten löpande ska redovisa till regeringen resultatet
av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar
som avses i 1–3 §§ i myndighetens instruktion.
Utredningen har försökt att skapa sig en tydligare bild av omfattningen av den uppföljning av hälso- och sjukvården som görs av de
statliga myndigheterna med ansvar för frågor inom området. I juni
2019 skickade utredningen en enkät till de nio myndigheterna i
Rådet för styrning med kunskap (se avsnitt 5.2) samt till Vårdanalys.
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Enkäten handlade om uppföljningsrapporter som hade publicerats
2017 och 2018. Av dessa myndigheter angav sju att de hade publicerat sådana rapporter – E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten,
IVO, Läkemedelsverket, Vårdanalys, Socialstyrelsen samt Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket (TLV). I december 2019 ställde utredningen fördjupade frågor om uppföljning och analys till dessa sju
myndigheter.
Vi inleder nästa avsnitt med en övergripande beskrivning av uppföljningen av hälso- och sjukvården baserat på svaren på enkäten till
myndigheterna. Därefter beskriver vi hur respektive myndighet
arbetar med uppföljning och analys baserat på enkäten samt de fördjupande frågorna.
9.3.1

Övergripande kartläggning av hälso- och
sjukvårdsmyndigheternas uppföljning

Som nämnts ovan har utredningen kartlagt myndigheternas arbete
med uppföljning av hälso- och sjukvård genom frågor via en enkät.
Syftet var att genom kartläggningen skapa sig en tydligare bild av
omfattningen av uppföljningen som görs inom staten av den svenska
hälso- och sjukvården. I detta inkluderas även uppföljningar av hälsa
och folkhälsa.
Enkäten avgränsades till rapporter som myndigheterna har publicerat under 2017 och 2018. Enkäten avsåg rapporter där uppföljning var huvudfokus, inte sådana rapporter där uppföljning utgör en
underordnad del. Myndigheterna skulle för varje uppföljningsrapport redovisa om den var egeninitierad eller utgick från ett regeringsuppdrag, om uppföljningen hade fokus på hälso- och sjukvård i
regioner och/eller kommun, dvs. om det var regioner och/eller kommuner som följdes upp, samt vad det huvudsakliga syftet med rapporten var. Vidare skulle myndigheterna redovisa målgrupp, dvs. vem
som var den primära mottagaren av rapporten. Det fanns också
möjlighet att lämna en kommentar i fritext.
Myndigheterna Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
(Forte) och Myndigheten för delaktighet uppgav att de inte arbetar
med den typ av uppföljning som utredningen frågade efter. De tre
myndigheterna ingår därför inte i kartläggningen. De övriga myndigheterna uppger att de sammanlagt har publicerat 156 uppföljnings189
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rapporter under 2017 och 2018. Enkätsammanställningen visar att
alla rapporter inte har kunnat kategoriseras exakt utifrån de frågor
som utredningen har ställt. Till exempel kan en rapport ha flera
likvärdiga målgrupper eller ha ett fokus som inte har efterfrågats i
enkäten. Det betyder att den följande sammanställningen inte helt
och hållet följer frågorna i enkäten. I sammanställningen har vi valt
att särskilt fokusera på regeringen.
Av tabell 9.1 framgår bl.a. att en tredjedel (52 rapporter) av de
156 publicerade uppföljningarna är initierade av regeringsuppdrag
och antas därmed ha regeringen som primär målgrupp. Utöver det
riktas cirka elva procent (17 rapporter) av uppföljningarna som inte
utgick från specifika regeringsuppdrag, till regeringen. Drygt hälften
av rapporterna (87 stycken) har alltså inte regeringen som målgrupp.
Detta förhållande skiljer sig lite mellan myndigheterna.
Drygt fyra av tio uppföljningar (62 rapporter) riktar sig till beslutsfattare inom region och kommun. En lika stor andel riktar sig till
kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården. Sammanställningen
visar att en och samma rapport kan ha flera aktörer som målgrupp.
Tabell 9.1

Uppföljningar redovisade av myndigheterna i enkäten, fördelning
efter regeringsuppdrag, målgrupp och totalt, antal

Totalt antal rapporter 2017 och 2018

156

Regeringsuppdrag?
Regeringen målgrupp?

Ja
52

Ja
52
Nej
–*

Ja
17

Nej
104
Nej
87

*Utredningen har gjort antagandet att en uppföljning som specifikt görs på uppdrag av regeringen
också har regeringen som målgrupp.

Avseende fokus i rapporterna visar sammanställningen att 66 rapporter har fokus på regionernas verksamhet, 37 rapporter har fokus
på både regioner och kommuner och 10 rapporter fokuserar på
kommunerna. 43 rapporter har ett annat fokus. Se tabell 9.2. Med
annat fokus avses t.ex. tandvård, nationellt fokus när det gäller en
viss målgrupp såsom äldre, barn och unga eller ett nationellt fokus
avseende ett specifikt område, tex. vaccinationer. Myndigheterna
publicerar också uppföljningsrapporter som har internationella mottagare. Exempelvis publicerade Folkhälsomyndigheten 2017 och
2018 rapporten Influenza in Sweden: 2016–2017 season vars mål-
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grupp var Världshälsoorganisationen (WHO). Läkemedelsverket
publicerade 2018 rapporten National Medicines and Vaccine shortages
questionnaire där de uppger att WHO var ”frågeställare”. Samma år
publicerade de Questionnaire on pediatric shortages där de uppger
att EU-kommissionen var frågeställare.
Tabell 9.2

Uppföljningar redovisade av myndigheterna i enkäten,
fördelning efter uppföljningarnas fokus, antal

Totalt antal uppföljningar
2017 och 2018

156
Bara region
fokus
66*

Region och
kommun
fokus
37

Bara kommun Varken
kommun eller
fokus
regioner fokus
10**
43

*Inräknat de 12 uppföljningar från Folkhälsomyndigheten som har visst fokus på regioner.
**Inräknat den uppföljning från TLV som har vissa analyser på kommunnivå.

Vilken typ av underlag får regeringen genom myndigheternas
uppföljningar?
Bland de uppföljningsrapporter som riktar sig till regeringen finns
det två typer som dominerar. Den ena är årligt återkommande
övergripande lägesrapportering inom myndighetens ansvarsområde,
eller områden. Som exempel kan nämnas Socialstyrelsens rapport
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård,
Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsans utveckling och IVO:s
rapport Vad har IVO sett 2017?. Generellt sett är dessa framtagna
på uppdrag av regeringen.
Den andra typen av uppföljningsrapporter som riktar sig till
regeringen rör utvärdering eller beskrivning av en specifik reform,
överenskommelse eller satsning. Dessa är uppföljningar av statlig styrning såsom genomslag av en ny lag, en överenskommelse med SKR
eller annan typ av satsning från regeringens sida. Exempel på sådana
rapporter är Vårdanalys Att komma överens – En uppföljning av
överenskommelser inom missbruks- och beroendevården och Socialstyrelsens Uppdrag att följa och analysera överenskommelser om
stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018
(delrapport 2017).
Som tidigare beskrivits är en liten andel av rapporterna riktade till
regeringen inte gjorda utifrån specifika uppdrag från regeringen,
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utan kan snarare antas utgå från myndighetens grunduppdrag, vilket
regleras i myndighetens instruktion. Bland dessa finns exempelvis
fördjupningar från något område myndigheten arbetar med. Exempel
på detta är Socialstyrelsens Öppna jämförelser med fokus på ett mer
specifikt område eller grupp, eller uppföljningar som baseras på Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor 2017/2018.
Läkemedelsverket har publicerat två uppföljningar kallade Marknadskontrollrapport som gjorts efter förfrågan från Marknadskontrollrådet. Socialstyrelsen har också publicerat en rapport om utomlänsvård 2018, vilket kan antas vara på grund av att det skett en stor
expansion av området under senaste åren.
Några myndigheter upplever bristande datatillgång för uppföljning
Som avslutning i enkäten gavs myndigheterna möjlighet att utveckla
om det var något särskilt de ville belysa kopplat till uppföljning.
Läkemedelsverket och Vårdanalys lyfte bristande tillgång till
nationella data och statistik. I Läkemedelsverkets fall rör det sig om
bristande tillgång till befintliga data. Läkemedelsverket behöver data
som finns hos andra myndigheter, men har av olika skäl inte fått
tillgång till den informationen som myndigheten behöver.
Vårdanalys kommentar belyser problem med avsaknad av data på
vissa områden. I kommentaren skriver myndigheten att det inom
vissa områden finns goda möjligheter för uppföljning men att ”inom
stora viktiga områden är tillgången till data för att kunna följa upp
till exempel vårdkonsumtion, tillgänglighet, vårdkvalitet samt patienternas erfarenheter av vården avsevärt sämre.” Myndigheten nämner
som exempel nationella data om vårdkonsumtion och kvalitet inom
primärvården, vissa delar av den kommunala hälso- och sjukvården
(de nämner särskilt barn- och ungdomsvården och missbruksvården), insatser som utförs av annan profession än läkare inom den
specialiserade öppenvården samt sammantagna vårdkedjor för patientgrupper som har kontakt med kommunala insatser, primärvård och
specialiserad vård. Därutöver lyfter myndigheten att väntetider
varken går att koppla till medicinska utfall eller analyseras ur ett
jämlikhetsperspektiv.
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De enskilda myndigheternas arbete med uppföljning
och analys

I det följande avsnittet redovisas myndigheternas arbete med uppföljning och analys, baserat på de svar som respektive myndighet
lämnade på enkäterna samt de fördjupade frågorna. De fördjupande
frågorna var:
1. Ge en samlad bild av myndighetens arbete med uppföljning.
2. Gör en samlad beskrivning av vad myndigheten gör med utgångpunkt från myndighetens instruktionsenliga uppdrag. Finns det
annat som görs utöver det som står i instruktionen? Pågår det
något utvecklingsarbete av uppföljningsverksamheten? Finns det
något samarbete med någon annan statlig myndighet eller annan
aktör i uppföljningsarbetet?
3. Hur är denna verksamhet organiserad vid myndigheten?
4. Uppskatta hur många årsarbetskrafter som arbetar med uppföljning respektive analys.
5. Vilka kompetenser har de medarbetare som arbetar med uppföljning och analys?
Myndigheterna inkom med svar i slutet av januari 2020. Mot bakgrund av att uppföljning och analys är vida begrepp, speglar svaren
den tolkning som respektive myndighet har gjort av vad dessa
begrepp står för. Myndigheternas verksamheter är ofta inte heller organiserade utifrån dessa uppgifter, även om det är viktiga arbetsuppgifter i verksamheten, vilket kan försvåra beskrivningarna. Flera myndigheter har tydliggjort hur de har tolkat eller definierat uppföljning
och analys. Vi återger den tolkning som myndigheterna har angett.
Den samlade bilden är att det är mycket uppföljnings- och analysarbete som görs vid myndigheterna. Ofta sker det på många olika
ställen inom en myndighets organisation. Vid flera myndigheter pågår olika utvecklingsarbeten eller projekt för att bl.a. bättre fånga
och tillgängliggöra data/information i fråga om tid, funktion och
kvalitet.
När det gäller frågan om uppskattning av antalet årsarbetskrafter
vid respektive myndighet anger så gott som samtliga myndigheter
att det har varit svårt eller mycket svårt att uppskatta, eftersom per-
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sonalen vanligtvis inte kategoriseras utifrån dessa begrepp. Antalet
årsarbetskrafter måste därför ses mot bakgrund av att det är en
blandning av tolkning och uppskattning som respektive myndighet
har gjort.
När det gäller vilka kompetenser som arbetar med uppföljning
och analys återspeglas en bild av många olika kompetenser och yrkeskategorier. Det handlar både om olika sak- och metodkompetenser.
E-hälsomyndigheten
Enligt myndighetens instruktion ska myndigheten kvalitetssäkra,
förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik
samt tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik.
Myndigheten bedriver tre olika statistiska insamlingar för att svara
upp mot sin instruktion. Myndigheten har också en uppdragsverksamhet för särskilda statistikbeställningar där man producerar och
levererar skräddarsydda tabeller. Myndigheten ansvarar vidare för att
framställa Sveriges läkemedelsprisindex och publicerar årligen Läkemedelsstatistisk årsrapport.
Den nationella läkemedelsstatistiken används av flera olika aktörer
för att främja en optimerad läkemedelsmarknad, tillgång till läkemedel, bättre prissättning, kostnadseffektivitet och en god och jämlik vård och hälsa. Det sker samarbete med TLV, Socialstyrelsen och
Statistiska centralbyrån (SCB) för att kvalitetssäkra tillförlitligheten
i statistiken.
Inom uppdraget att samordna regeringens satsningar på e-hälsa
gör myndigheten fokusrapporter som belyser olika frågeställningar
som är aktuella inom området. Inom samarbetet i vision e-hälsa 2025
har E-hälsomyndigheten ansvar för den gruppering som följer upp
arbetet med visionen.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
E-hälsomyndigheten har publicerat fyra uppföljningar under 2017
och 2018. Två av dessa rör detaljhandel av läkemedel under 2016
respektive 2017 och riktar sig till allmänheten. Det är egeninitierade
rapporter. (Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet för området hälso- och sjukvård inom Sveriges officiella statistik i vilken
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läkemedelsstatistiken ingår). E-hälsomyndigheten utvecklar, samlar
in, förvaltar och tillhandahåller statistik över läkemedelsförsäljning,
och publicerar en kort översiktlig årsrapport där denna redovisas.
Därutöver har myndigheten, på uppdrag av regeringen, publicerat en
rapport om digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
samt utvecklat en uppföljningsmodell för e-hälsa. Den sistnämnda
har varit en del i myndighetens arbete med Vision e-hälsa 2025.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Ansvar för statistikverksamheten ligger inom avdelningen e-hälsotjänster. De regeringsuppdrag som myndigheten arbetar med bedrivs
inom ordinarie linjeverksamhet i olika delar av myndigheten. Inom
statistikverksamheten arbetar cirka åtta årsarbetskrafter bestående av
statistiker, systemvetare, apotekare och utredare m.fl. För de rapporter
som beskriver digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
arbetar mellan 2–5 årsarbetare beroende på år och rapport. Dessa kan
utgöras av olika kompetenser beroende på vilken typ av frågeställning
som lyfts. Exempel på kompetenser är läkare, socionomer, sjuksköterskor, samhällsvetare, farmaceuter och tekniker/ingenjörer.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.
Myndighetens instruktion anger bl.a. att myndigheten ska
ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera
insatser och metoder inom folkhälsoarbetet.

Flera av de särskilda uppgifter som instruktionen specificerar rör
direkt uppföljning och analys i olika former och rör också en ämnesmässig bredd. Exempelvis har myndigheten i uppgift att analysera
utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer samt följa
och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet
mot dessa nationellt och internationellt och analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde.
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Myndigheten gör i sin verksamhet ingen skarp distinktion mellan
uppföljning och analys. Det finns även viss överlappning mellan
analys/uppföljning och verksamhet som är att beteckna som utvärdering.
Folkhälsomyndigheten bedriver en omfattande uppföljningsoch analysverksamhet inriktad mot befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar hälsan. Det handlar både om befolkningen som
helhet och om situationen för särskilda grupper i befolkningen baserat på kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst, funktionsnedsättning,
etnisk eller kulturell bakgrund samt sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck, genomgående med betoning på den jämlika hälsan.
Uppföljning sker av den bredd av faktorer som något förenklat
kan indelas i livsvillkor och levnadsvanor. Inom flera ansvarsområden följer och analyserar myndigheten därutöver det hälsofrämjande
och sjukdoms- och skadeförebyggande arbetet. Det gäller exempelvis inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar,
fysisk aktivitet, psykisk hälsa och suicidprevention.
En central kunskapskälla och en grundpelare i myndighetens uppföljnings- och analysverksamhet utgörs av den egna datainsamling
som sker via regelbundet förekommande enkäter till olika grupper i
befolkningen. Några exempel är den nationella folkhälsoenkäten,
Hälsa på lika villkor? och Skolbarns hälsovanor.
Folkhälsomyndigheten bedriver för närvarande flera utvecklingsarbeten relaterade till olika aspekter av uppföljningsverksamheten.
Ett exempel är ett regeringsuppdrag om att etablera ett uppföljningssystem för folkhälsopolitikens arbete med att uppnå det övergripande nationella målet. Ett annat exempel är utveckling av tillgängliggörandet av data för andra aktörer, t.ex. till Regeringskansliet,
regioner, kommuner, länsstyrelser, ideella organisationer m.fl. En
betydande del av myndighetens data och statistik tillgängliggörs via
öppna, webbaserade statistikverktyg såsom de generella databaserna
Folkhälsodata och FolkhälsoStudio samt Indikatorlabbet. Den
senare är inriktad mot uppföljning av regeringens samlade strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020.
Folkhälsomyndigheten har i sitt uppföljningsarbete ett väl utvecklat samarbete med såväl andra statliga myndigheter som andra
aktörer och organisationer. Många datainsamlingar genomförs i samarbete med SCB. Exempel på andra statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten samarbetar med är Socialstyrelsen, Naturvårds-
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verket, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och
länsstyrelserna. Därutöver samarbetar myndigheten med landets
kommuner och regioner, ofta genom SKR.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Av Folkhälsomyndighetens 39 uppföljningar från 2017–2018 var
6 riktade till regeringen. Tre av dessa sex har tagits fram till följd av
regeringsuppdrag. Ett av regeringsuppdragen är en uppföljning av en
del av regeringens samlade strategi inom ANDT-politiken. De två
andra är en årlig publikation som ger en bred bild av folkhälsans
utveckling i Sverige. De andra uppföljningarna, som inte har regeringen som målgrupp, handlar exempelvis om spelproblem hos unga
samt HIV och andra infektioner. Utredningen antar här att även om
de enskilda rapporterna har en annan målgrupp, bidrar de även med
underlag till den övergripande rapport om folkhälsan i Sverige som
Folkhälsomyndigheten publicerar varje år.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Uppföljnings- och analysarbetet är fördelat över stora delar av myndigheten. Myndigheten består organisatoriskt av fem avdelningar
med fem till sju enheter vardera och ett Generaldirektörskansli. Kärnverksamheten ryms inom fyra av avdelningarna medan den femte
innehåller olika stödfunktioner. Enheterna är i huvudsak uppbyggda
kring de sak- och ämnesområden som myndigheten ansvarar för.
Enheternas uppdrag varierar betydligt, men de flesta av de enheter
som tillhör kärnverksamheten har någon form av uppföljningsuppdrag. Det kan då handla om såväl ren uppföljning och analys som
utvärdering och vara mer eller mindre omfattande. Den gemensamma nämnaren är dock att uppföljningen i regel är avgränsad till
enhetens specifika sak- eller ämnesområde. Några enheter har däremot en i uppföljningshänseende mer renodlad, myndighetsövergripande roll genom att vara specialiserade mot en särskild funktion
inom uppföljningen. Exempelvis finns det en enhet för analys och
en enhet för data och register.
Myndigheten uppskattar att cirka 350–400 årsarbetskrafter arbetar
med någon form av uppföljning, analys eller utvärdering i vid mening.
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Medarbetarnas utbildningsbakgrund är i huvudsak naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller medicinsk. Många är epidemiologer,
mikrobiologer, biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, statistiker
eller sociologer medan andra är hälsoekonomer, läkare, psykologer,
civilingenjörer eller statsvetare. En relativt hög andel av medarbetarna, dock betydligt mindre än hälften, är disputerade.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar
också för viss tillståndsprövning. Inom tillsynen har IVO sju prioriterade riskområden för perioden 2018–2020, varav flera rör hälsooch sjukvården.
IVO har tydliggjort vissa avgränsningar i sitt svar. Det betyder
att det som utredningen benämner uppföljning, avgränsas till att
handla om tillsyn av hälso- och sjukvården. Analys avgränsas till att
handla om myndighetens ordinarie analysverksamhet.
IVO ser uppföljning, analys och lärande som helt bärande delar
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. IVO avser att förstärka myndighetens analysförmåga och analyskompetens (med fokus på bl.a.
datadrivna riskanalyser), förstärka myndighetens uppföljning av
tillsyn och tillståndsprövning samt förstärka myndighetens arbete
med återkoppling, dialog och lärande i vården och omsorgen, bl.a.
genom förstärkningar inom förbättringskunskap och kunskap om
lärande organisationer. Detta är bärande delar av myndighetens strategiska inriktning.
IVO har påbörjat en utveckling för att använda data som en
strategisk resurs för att skaffa en överblick över risker och brister
såvitt avser kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Datadrivna
analyser ger enligt myndigheten, förutom en mer fullständig bild,
även möjlighet till riskbedömningar som är enhetliga över hela
landet och personcentrerade. Dessa analyser är oberoende av administrativa och geografiska gränser. IVO har också påbörjat ett arbete
som syftar till ett ökat lärande och ett ökat genomslag för IVO:s
verksamhet. Syftet är att nå större effekter genom kunskapsåter-
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föringen från tillsynens iakttagelser samt de iakttagelser som IVO
gör inom ramen för tillståndsprövningen.
IVO hade 2019 ett regeringsuppdrag att föreslå hur myndigheten
kan bidra till den pågående omställningen i hälso- och sjukvården till
en god och nära vård. IVO ser bl.a. att en förstärkt analysförmåga är
angelägen för att myndigheten ska kunna bidra på ett adekvat sätt.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Fyra av IVO:s 15 uppföljningar från 2017-2018 utgick från regeringsuppdrag och har regeringen som målgrupp. De fyra rapporterna
handlar om sammanställningar av analyser av tillsyn och enskildas
klagomål enligt patientsäkerhetslagen. Resterande rapporter är tillsyn
som riktar sig främst till verksamheter inom hälso- och sjukvården
och fokuserar på en typ av vårdenhet (t.ex. akutmottagning eller
primärvård) eller en viss sjukdom (t.ex. strokevård).
Verksamhetens organisering och medarbetare
IVO har en linje- och stabsorganisation som ansvarar för genomförandet av arbetet i verksamheten och som är indelad i avdelningar
och enheter. IVO har också en processorganisation som ansvarar för
att beskriva och utveckla arbetssätten i IVO:s processer.
Arbetet med tillsyn bedrivs vid IVO i sex regionala avdelningar.
Vanligt är att tillsynen av hälso- och sjukvård är organiserad i olika
enheter vid avdelningarna. Det finns också några verksamheter som
är centralt placerade på en regional tillsynsavdelning, t.ex. tillsyn av
verksamheter som hanterar blod och vävnader samt samordning av
myndighetens blod- och vävnadsverksamhet som är placerad på
region Öst.
Tillsynen hör till myndighetens kärnprocesser. Alla IVO:s processer går in i varandra på ett eller annat sätt. Processutvecklarna
träffas regelbundet och samverkar i utvecklings- och uppföljningsfrågor.
Tillsynen av hälso- och sjukvården kan också ske i en projektorganisation, t.ex. när myndigheten gör nationella tillsyner. Exempel
på det är tillsyn av digitala vårdtjänster.
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IVO har två myndighetsövergripande avdelningar, varav en är avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning. Vid denna avdelning finns
en analysenhet. Där arbetar utredare med bl.a. olika analysuppdrag.
De sex regionala tillsynsavdelningarna har samtliga en eller flera
regionala utredare, med särskilda analysuppdrag. Utredarna vid
analysenheten och de regionala utredarna utgör IVO:s så kallade
analysfunktion.
IVO uppskattar att cirka 258 personer arbetar med uppföljning
vid IVO:s hälso- och sjukvårdsenheter vid de regionala tillsynsavdelningarna samt vid så kallade blandenheter, som ansvarar för tillsyn
av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inspektörer som arbetar
med tillsyn av hälso- och sjukvården har vanligtvis kompetens och
erfarenheter av Sveriges legitimationsyrken, såsom sjuksköterskor,
läkare, psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vid sidan
om kompetens inom legitimationsyrkena, är jurister den näst vanligast förekommande kompetensen.
Det arbetar cirka 22 personer vid IVO:s analysfunktion. Vanligast är att medarbetarna har utbildning inom nationalekonomi/
medicinsk ekonomi/hälsoekonomi och sociologi. Kompetens finns
inom både kvantitativ och kvalitativ metod och av projektledning.
Myndigheten avser att stärka den kvantitativa kompetensen.
Läkemedelsverket
Läkemedelsverkets instruktion samt tillämplig lagstiftning anger
myndighetens ansvar för uppföljning av läkemedelssäkerhet. Uppföljning sker inom flera av myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten bedriver kvalitetsgranskning och inspektioner av produkter och
system inkluderande utveckling (kliniska prövningar), tillverkning,
distribution, försäljning och kvalitetsuppföljning av läkemedel, tillverkning och försäljning av medicinteknik, kosmetika och tatueringsfärger samt arbete mot olaga läkemedelshandel och läkemedelshantering. Tillsynsuppgiften i sig är en uppföljningsuppgift som riktar sig
främst mot apotek, detaljhandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning
samt läkemedels-, medicinteknik- och kosmetikaföretag. Uppdraget
har stor betydelse för hälso- och sjukvård och patienter.
Myndigheten meddelar tillstånd för marknadsföring av läkemedel
nationellt. Inför godkännandet utförs utredning av ett läkemedel
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med avseende på effekt och säkerhet. Myndigheten samverkar med
European Medicines Agency (EMA) och nationella läkemedelsmyndigheter i EU beträffande centralt godkända läkemedel såväl beträffande godkännandet som vid uppföljning därefter. När ett läkemedels
möjliga biverkningar inte står i missförhållande till dess förmodade
effekter kan det godkännas. Vid godkännandet ställs även krav på
uppföljning av säkerhet efter att ett läkemedel börjat marknadsföras.
Uppföljningskrav med avseende på effekt kan också meddelas.
Myndigheten kan sålunda ålägga marknadsföringstillståndsinnehavaren särskilda uppföljningsåtgärder. Sådan uppföljning kan bedrivas i form av uppföljningsstudier, registerstudier, kliniska prövningar
och litteraturgenomgångar. Marknadsföringstillståndsinnehavaren
är skyldig att regelbundet inkomma med periodvisa uppdaterade
säkerhetsrapporter som myndigheten bedömer som del i uppföljningen av läkemedlets säkerhet och biverkningsprofil.
Myndigheten bedömer inskickade rapporter om biverkningar och
matar in informationen i databaser. Signalspaning i biverkningsdatabaser är rutinmässig uppföljning. Sådana databaser finns på nationell,
men också på internationell nivå där de nationella är inkorporerade. De
nationella myndigheterna samverkar inom EU-samarbetet inom
EMA. Läkemedelsverket publicerar en årlig biverkningsrapport. Myndigheten ansvarar också för Giftinformationscentralen (GIC) som
följer nationellt läge avseende förgiftningar med läkemedel och
andra substanser/toxiner i landet. GIC gör uppföljningsarbete och
publicerar vetenskapliga artiklar inom området samt sammanställer
en årlig rapport inkluderande detta. Myndigheten gör även riktade
uppföljningar av läkemedelsanvändning där vissa specificerade områden som identifierats med avseende på möjliga risker analyseras.
Detta kan innebära att myndigheten använder sig av tillgängliga registerdata och/eller begär in data från hälso- och sjukvården. Analyser genomförs med vetenskaplig metodik och rapporter sammanställs. Sådana rapporter kommuniceras och diskuteras inom EMAnätverket och kan leda till ändringar i produktinformationen eller
ändringar i marknadsföringstillståndet. Resultaten av sådana riktade
uppföljningar publiceras i vetenskapliga tidskrifter i syfte att sprida
informationen internationellt.
Myndigheten arbetar med nationella behandlingsrekommendationer i samverkan med representanter för hälso- och sjukvården
efter att uppföljning av produktutvecklingen på olika terapiområden
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identifierat behov av rekommendationer. Målgrupp är de regionala
läkemedelskommittéerna och förskrivarna.
Myndigheten bedriver kontinuerligt uppföljning av det nationella
läget avseende restnoteringar och bristsituationer för läkemedel i
Sverige samt har kontinuerlig kontakt med berörda aktörer inom
tillverkning och distribution samt vården och apoteksväsendet.
Allmänt pågår kontinuerligt metodutveckling inom läkemedelsområdet gällande uppföljning. Så kallade Big Data och AI-genererade data är något som blir alltmer aktuellt att hantera, och drivs
av omvärldsförändringar som myndigheten måste kunna möta. Det
pågår internt arbete för att samordna och utveckla uppföljningsaktiviteter inom hela myndigheten, vad gäller användningen av produkter inom myndighetens ansvarsområde.
Myndigheten har en etablerad upplysningsverksamhet inom sitt
informationsansvar. Läkemedelsupplysningen vid Läkemedelsverket
svarar på cirka 110 000 frågor per år, och etablerar under 2020 en
rutin som nu kommer att möjliggöra uppföljning av vilken typ av
frågor patienter ställer om läkemedel direkt till myndigheten. Detta
i syfte att utveckla upplysningsverksamheten.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Drygt en tredjedel (13 av 38) av Läkemedelsverkets uppföljningar från
2017–2018 var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Dessa var inte
baserade på regeringsuppdrag och har inte heller regeringen som
målgrupp. Som framgår ovan kan de ha EMA-nätverket av myndigheter eller det internationella vetenskapssamhället som målgrupper.
Flera rapporter rör uppföljning av effekter av olika typer av specifika
substanser i form av läkemedel eller narkotika. Läkemedelsverket
publicerade fem tillsynsrapporter med regeringen som målgrupp, men
som enligt enkätsvaren inte initierades av uppdrag från regeringen. Tio
av myndighetens uppdrag har regeringen som målgrupp och fyra av
dem gjordes på uppdrag av regeringen. Utredningen gör bedömningen
av flera av rapporterna har tagits fram till följd av myndighetens
instruktionsenliga uppdrag. Uppdragen från regeringen fokuserar på
bl.a. biverkningar av substanser, barns läkemedelsanvändning och
utvecklad läkemedelsuppföljning i samverkan med andra aktörer.
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Verksamhetens organisering och medarbetare
Myndigheten är organiserad kring sina kärnverksamheter. Hela myndigheten arbetar med uppföljningsfrågor av olika natur. Vetenskapligt sakkunniga finns etablerade inom enheten Vetenskapligt stöd.
Operativt vetenskapliga ämnesexperter finns i stor utsträckning inom
myndighetens olika verksamhetsområden; tillstånd, tillsyn och användning. För att arbetet ska präglas av hög kvalitet och angelägenhet sker kvalitetssäkring i flera steg och på olika nivåer i myndighetens organisation.
Myndighetens personal kombinerar djup sak- och metodkunskap
samt erfarenhet av nationellt och internationellt arbete. Uppskattningsvis berör uppföljningsverksamhet ur olika aspekter 275 medarbetare som på olika sätt arbetar med uppföljningsaktiviteter av
olika slag. Kompetenser som samverkar vid uppföljning är statistiker, farmaceuter, veterinärer, läkare, sjuksköterskor, toxikologer eller
annan naturvetenskaplig kompetens. Drygt en femtedel av myndighetens samtliga medarbetare är disputerade.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)
Enligt myndighetsinstruktionen är Vårdanalys övergripande uppgift
att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och
analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Myndigheten har förtydligat instruktionen i sin strategiska plattform, där det anges att kärnan i
myndighetens bidrag är att ta fram kunskapsunderlag om vårdens
och omsorgens funktionssätt, det vill säga dess strukturer, processer
och resultat. Själva arbetet bygger sedan på tre kompletterande delar:
utvärderingar av reformer och satsningar, problembaserad analys
och granskning samt strukturerade jämförelser. Myndigheten benämner sig som oberoende, renodlade och fristående i den meningen att
de inte har beslutande, reglerande eller implementerade roller i vårdoch omsorgssystemet.
Sammantaget arbetar myndigheten med att skapa en bred bild av
både nuläget och utvecklingen i hälso- och sjukvården samt omsorgen. Myndigheten följer dels upp och analyserar redan sjösatta
reformer, satsningar och initiativ, dels underliggande utvecklingsbehov och trender som kan ligga till grund för nya policyinitiativ.

203

Nationell uppföljning och analys

SOU 2020:36

Utifrån Vårdanalys egeninitierade verksamhet bedriver myndigheten ständig omvärldsbevakning. På detta område bidrar myndigheten även till externa aktörer, t.ex. som experter eller med underlag
till statliga utredningar, stöd till Regeringskansliet med kortare
expertfrågor eller expertstöd, eller medverkan i internationella samarbeten.
En central del i myndighetens uppdrag och i uppföljning generellt
är att öka kunskapen om patientupplevd kvalitet och erfarenheter.
I detta syfte arbetar Vårdanalys med att bygga upp en egen samtyckesbaserad webbpanel med patienter och brukare, vilket gör det
möjligt att fånga dessa aspekter på ett både snabbt och kostnadseffektivt sätt. En sådan skulle enligt myndigheten också kunna vara
av värde för sektorerna i stort. Myndigheten bedömer att webbpanelen därmed är en viktig investering framåt.
Utifrån Vårdanalys tidigare regeringsuppdrag17, i vilket myndigheten fick i uppdrag att lämna förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas för att bättre
kunna följa vårdens kvalitet och jämlikhet (se avsnitt 9.4.2), kommer
myndigheten att under 2020 via ett egeninitierat projekt genomföra
uppföljningen på nytt samt också försöka utveckla den. De centrala
delarna i den tidigare uppföljningen handlade om att identifiera
omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat,
och analysera vad dessa beror på. Det var också viktigt att uppföljningen innehöll både kliniska och patientrapporterade utfallsoch upplevelsemått (så kallade PROMs och PREMs). Myndigheten
kommer även att arbeta vidare utifrån sitt tidigare framtagna
uppföljningsramverk med fokus på ett patientperspektiv och välja ut
5–10 indikatorer som är av särskild vikt för jämlik vård ur ett patientperspektiv. Ambitionen är att svara mot regeringens efterfrågan på
en förstärkt och fördjupad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Myndigheten har inarbetade samarbeten och rutiner med såväl
andra statliga aktörer som SKR och regioner vad gäller både analysmaterial och kvalitetssäkring av myndighetens arbete.

17

Socialdepartementet. Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Dnr S2018/03916/FS.
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Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Vårdanalys riktar sig till regeringen i tio av sina elva publicerade
uppföljningsrapporter från 2017 och 2018. Nio av rapporterna gjordes på uppdrag av regeringen. Vårdanalys uppföljningar rör generellt
sett statlig styrning och hur den påverkar eller bidrar, det kan exempelvisen handla om att följa en överenskommelse mellan regeringen och SKL eller en ny lag. Vårdanalys skriver i en kommentar att
myndigheten under 2017 och 2018 har publicerat flera rapporter som
skulle passa in under en vid definition av uppföljning. Myndigheten
fortsätter med att skriva att de i sina svar i denna enkät har
avgränsat [sig] till uppföljning av någon form av insats/satsning/ reform
eller funktion samt undersökning om patienters erfarenhet av vården
samt något ytterligare underlag som [de] tror kan vara värdefullt för
utredningen att känna till.

Verksamhetens organisering och medarbetare
Myndigheten är organiserad kring sin kärnverksamhet – analysverksamheten. För att denna ska präglas av hög kvalitet och angelägenhet
är kvalitetssäkring i flera steg ledande i myndighetens organisation.
Därtill är styrelsen ytterst ansvarig för att myndigheten upprätthåller kvalitet och angelägenhet i sina projekt genom att de beslutar
om publicering.
Cirka 30–35 av myndighetens medarbetare arbetar direkt och på
heltid med analysverksamheten. Myndighetens medarbetare kombinerar djup sak- och metodkunskap utifrån en samhällsvetenskaplig
kärna, dvs. såväl national- och hälsoekonomer, statsvetare, sociologer/socialt arbete som statistiker m.fl. Cirka en femtedel av medarbetare på analysavdelningen är disputerade.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen konstaterar i sitt enkätsvar att uppföljning och analys
är tätt sammankopplade med begreppen kartläggning och utvärdering. Myndigheten har valt att besvara frågorna utifrån alla dessa
perspektiv/metoder.
Myndigheten har enligt sin instruktion i uppdrag att följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt
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stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier. Exempel är uppdrag inom öppna jämförelser och indikatorbaserade utvärderingar av följsamheten till nationella riktlinjer.
Myndigheten ansvarar också för officiell statistik enligt förordningen om den officiella statistiken och hälsodataregister.18
Utöver de instruktionsenliga uppgifterna genomför Socialstyrelsen också ett stort antal regeringsuppdrag med uppföljnings- och
analystema inom såväl hälso- och sjukvård och tandvård som socialtjänst. Exempel är uppdrag att följa upp regionernas och kommunernas arbete med förflyttningen mot en god och nära vård, uppföljning
av tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal (nationella planeringsstödet), uppdrag att följa upp och analysera överenskommelser mellan staten och SKR och uppdrag att följa utveckling
av e-Hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Även andra typer av
uppföljningar görs, t.ex. uppföljning och utvärdering av de statsbidrag som myndigheten administrerar.
Utveckling av uppföljningsverksamheten sker ständigt. Ett pågående projekt avser automatisering av statistikframställning i hälsodataregister med grund i indikatorer för att kunna publicera efterfrågade indikatorer mer frekvent och med ännu högre kvalitet. Ett
annat projekt syftar till att få i drift ett visualiseringsverktyg för
uppföljningsdata med större möjligheter för regioner, kommuner
och andra användare att hämta ut skräddarsydd statistik på olika vis.
Samarbete sker med andra statliga aktörer i olika sammanhang.
Samarbete sker även med bl.a. SKR och regionerna. Socialstyrelsen
levererar exempelvis indikatorbaserade uppgifter till SKR för publicering i verktyget Vården i siffror och SKR har uppgifter i sina databaser som behövs för genomförandet av uppdrag på Socialstyrelsen.
Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
Av Socialstyrelsens 39 uppföljningsrapporter publicerade 2017–2018
var 26 riktade till regeringen varav 22 utgick från regeringsuppdrag.
Socialstyrelsen har, i likhet med Vårdanalys, bl.a. fått regeringsuppdrag
att följa upp överenskommelser mellan regeringen och SKR. Bland
uppföljningarna från Socialstyrelsen där regeringen är målgrupp
18

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.
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finns också mer övergripande analyser såsom de årliga rapporterna
om tillståndet i hälso- och sjukvården och Öppna jämförelser. De
uppföljningar som inte riktas till regeringen rör exempelvis diagnosrelaterad grupp (DRG), utvärdering av ett specifikt område för rikssjukvård och utvärdering av ett område i förhållande till nationella
riktlinjer.
Socialstyrelsen skriver i en övrig kommentar att myndigheten
arbetar med att få till en högre grad av regelbundenhet i utvärderingarna av nationella riktlinjer, att de arbetar med ett utvecklingsprojekt som bl.a. innebär en större inriktning mot kommunal och
nära vård samt att myndigheten också avser att arbeta med nya typer
av uppföljningar i och med det uppdrag myndigheten har som värdmyndighet för systemet med nationell högspecialiserad vård.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Vid Socialstyrelsen finns sedan den 1 juli 2019 avdelningen Analys
med åtta olika enheter. Fyra enheter arbetar specifikt med hälso- och
sjukvårds- och tandvårdsfrågor. Avdelningen har en rad olika uppdrag där uppföljning utgör en del. Andra delar av verksamheten
utgörs bl.a. av hälso- och samhällsekonomiska analyser, konsekvensanalyser, prognoser, utvärderingar, systemanalyser, enkätundersökningar, epidemiologiska analyser och statistikframställning till en
rad olika uppdrag.
Vid myndigheten finns också en avdelning för register och
statistik. Den ansvarar bl.a. för att utveckla och förvalta hälsodataoch socialtjänstregister samt den officiella statistiken om socialtjänst
och hälso- och sjukvård. Vidare utvecklar och underhåller den
enhetliga begrepp, termer och klassifikationer.
Myndigheten har svårt att uppskatta antalet årsarbetskrafter som
arbetar med uppföljning och analys. Avdelningen för analys består
av över 100 personer, men då är även stabspersonal, administratörer
och chefer inräknade. Därutöver arbetar cirka 100 personer med
uppgifter rörande statistik, register m.m. vid avdelningen för register
och statistik. På ett vis arbetar de flesta medarbetare på Socialstyrelsen med analysverksamhet då alla uppdrag innehåller analysmoment, riktlinjer såväl som föreskriftsarbeten.
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Socialstyrelsen har en bred profil på medarbetarna som arbetar
med uppföljning och analys. Både statistik-, epidemiologi- och en
mängd olika samhällsvetenskapliga utbildningar finns representerade, liksom sakkunniga med olika vårdutbildningar. Det finns en
bred kunskap om kvantitativ och kvalitativ metod och ett antal medarbetare är disputerade. Ett flertal av medarbetarna arbetar som projektledare i olika projekt. I några av analyserna används även projektanställd medicinsk eller annan expertis.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Enligt TLV:s instruktion har myndigheten ansvar för att följa och/
eller göra analyser inom flera olika områden. TLV har i uppdrag att
följa utvecklingen och analysera läkemedels-, apoteks- och tandvårdsmarknaden. Myndigheten följer löpande upp läkemedelskostnaderna (kostnadsutvecklingen för förmånsberättigade läkemedel i
öppenvården) och redovisar de kostnadseffekter som genereras genom
myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. Myndigheten
följer även prisutvecklingen ur ett internationellt perspektiv. I myndighetens internationella prisjämförelserapport analyserar myndigheten svenska läkemedelspriser i förhållande till europeiska läkemedelspriser. TLV följer även utvecklingen på apoteksmarknaden i
en årlig uppföljningsrapport.
Uppföljning av tandvårdsmarkanden genomförs via kartläggning
och analys av tandvårdens fem dimensioner (tandvårdskonsumtion,
statligt tandvårdsstöd, patienter, priser och tandvårdsföretag) i
egeninitierade rapporter. Dessutom genomför TLV andra egeninitierade analysprojekt för att utvärdera utvecklingen på tandvårdsmarknaden.
Av instruktionen framgår även att TLV ska följa upp och utvärdera myndighetens beslut samt ha tillsyn över efterlevnaden av
lagen om läkemedelsförmåner m.m. TLV har också regeringsuppdrag om uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via
alternativa datakällor och utvecklad datauppföljning med hjälp av
nationella tjänsteplattformen.19
19

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. www.inera.se
(hämtad 20.05.10).
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Uppföljningsrapporter 2017 och 2018
TLV publicerade tio rapporter under 2017–2018, där de flesta var
regeringsuppdrag. Rapporterna om läkemedelskostnader eller läkemedelsanvändning hade fokus på den offentliga användningen. Myndigheten publicerade också rapporter om apoteksmarknadens utveckling, vilka hade ett bredare fokus.
Verksamhetens organisering och medarbetare
Arbete med uppföljning och analys sker organisatoriskt på många
ställen vid myndigheten. När det gäller läkemedels- och apoteksfrågor sker analys och uppföljning framför allt på enheten för analys
och samordning samt på enheten för marknadsanalys (som tillhör
avdelningen för analys, marknad och tandvård). Cirka 13 årsarbetskrafter arbetar med uppföljning och analys på dessa enheter. Därutöver arbetar ytterligare ett antal personer på avdelningen för värdebaserad prissättning och avdelningen för prisreglering och tillsyn
med analys, uppföljning och utvärdering. När det gäller att följa och
analysera utvecklingen på tandvårdsområdet sker det arbetet på
tandvårdsenheten (som även den tillhör avdelningen för analys,
marknad och tandvård).
När det gäller analys och uppföljning inom tandvårdsområdet är det
cirka fyra årsarbetskrafter. Medarbetarna är nationalekonomer, medicinska och odontologiska utredare, hälsoekonomer, statistiker m.m.

9.4

Utveckling av nationell uppföljning

9.4.1

Regeringen vill utveckla den nationella uppföljningen

I budgetpropositionen för 202020 skriver regeringen i avsnittet om
politikens inriktning för hälso- och sjukvården att uppföljning är en
förutsättning för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Regeringen ser behov av att utveckla den nationella uppföljningen av
hälso- och sjukvården för att det ska vara möjligt att bl.a. följa de
stora strukturreformer som pågår t.ex. gällande omställningen av
den nära vården och den högspecialiserade vården. Uppföljningen
20

Prop. 2019/20:1 Budgetproposition för 2020, utgiftsområde 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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behöver kunna identifiera var behoven är som störst i vårdens strukturer, processer och resultat, för att stödja en jämlik, jämställd och
resurseffektiv hälso- och sjukvård.
Utveckling av mer ändamålsenlig uppföljning i
överenskommelser mellan regeringen och SKR
I de överenskommelser för 2019 som regeringen slöt med SKR inom
hälso- och sjukvårdsområdet skriver regeringen att i det fortsatta
arbetet inför 2020 ser regeringen behov av att analysera hur de olika
reformerna på hälso- och sjukvårdsområdet bör utformas, där bl.a.
en del är en analys av hur en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den svenska hälso- och sjukvårdens resultat kan utvecklas
och hur relevant data kan samlas in och bidra till att öka kvaliteten
och effektiviteten i hälso- och vården. Vidare framgår det av överenskommelserna att analysen behöver göras i dialog med berörda parter
och bygga på en samlad bild av de största utmaningarna är för hälsooch sjukvården framöver. Det ingår också att analysera hur de
riktade statsbidragen bör utformas på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering samtidigt som den administrativa
bördan för mottagarna begränsas.
I överenskommelserna för 2020 betonas bl.a. att för att följa
utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården och de satsningar
som görs genom bl.a. överenskommelserna behöver relevant data
kunna samlas in och analyseras för att ge stöd till ökad kvalitet och
effektivitet. Regeringen avser att utveckla arbetssättet för att uppnå
ökad samordning när det gäller de styrsignaler som ges till kommuner och regioner. Uppföljningen ska i högre grad fokusera på
resultat och måluppfyllelse, mindre på process.
9.4.2

Rapporter för utveckling av nationell uppföljning

Baserat på Kunskapsstödsutredningens förslag om en utvecklad
nationell uppföljning gav regeringen den 28 juni 2018 Socialstyrelsen
respektive Vårdanalys i uppdrag att var och en av myndigheterna
skulle lämna förslag på hur nationell uppföljning av hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas för att ge regeringen bättre möjlighet
att löpande följa vårdens kvalitet och jämlikhet. Uppdragen moti-
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verades av att den nationella uppföljningen behöver förbättras så att
den tydligare kan visa på omotiverade skillnader i vårdens strukturer,
processer och resultat, samt ge förutsättningar för att analysera vad
dessa beror på.21 Båda myndigheterna fick likartade uppdrag, men
Vårdanalys skulle ha fokus på patientperspektivet. I mars 2019 redovisade myndigheterna sina förslag, vilka sammanfattas nedan.
Rapport från Socialstyrelsen om utveckling av nationell
uppföljning
Socialstyrelsen lämnade i slutet av mars 2019 sitt svar på uppdraget i
form av rapporten Utvecklad nationell uppföljning av hälso- och
sjukvården.22 Socialstyrelsen tar i sina förslag och bedömningar utgångspunkt i att myndigheten har ett brett uppdrag som kan bidra
till utvecklingen av kunskapsstyrningen och den nationella uppföljningen på flera sätt och långsiktigt.
Socialstyrelsens skriver att deras förslag består av delområden
som anknyter till myndighetens befintliga uppdrag, med pågående
utvecklingsarbete eller utvecklingsbehov i varierande grad. Inom flera
områden bedöms utvecklingen ske successivt. Socialstyrelsen lämnade följande förslag för att möta den nya inriktningen med att
utveckla den nationella uppföljningen:
• Anpassa och vidareutveckla rapporteringen av den nationella uppföljningen för olika mottagares behov ifråga om innehåll och
periodicitet. Rapporteringen ska spegla olika delar av hälso- och
sjukvårdsystemet.
• Samlad och samordnad rapportering till regeringen från myndigheter. Uppföljning av den svenska hälso- och sjukvården ska även
relateras till det internationella perspektivet.
• Bidra till strukturerad dialog med huvudmännen på flera nivåer.
• Vidareutveckla och stärka samarbetet med andra myndigheter
samt med nationella aktörer inom ramen för regionernas kunskapsstyrningsstruktur och det etablerade partnerskapen.

21

Socialdepartementet. Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.
Dnr S2018/03916/FS.
22
Socialstyrelsen. Utvecklad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården. 2019.
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• Utveckla befintliga samarbeten med syfte att långsiktigt förbättra
förutsättningarna för nationell uppföljning genom enhetlig begreppsanvändning och struktur m.m.
• Ta fram eller vidareutveckla arbetssätt och modeller som beskriver befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
• Vidareutveckla användning av metoder som kan beskriva och
belägga variation ifråga om hälso- och sjukvårdens resultat för
befolkningen och olika grupper i befolkningen.
• Utveckla metoder, instrument eller konsensusmodeller för att
analysera och bestämma vilka skillnader som är omotiverade/
motiverade.
• Utveckla uppföljningen av kostnads- och effektivitetsaspekter på
hälso- och sjukvården.
• Utveckla beskrivning och uppföljning av kommunal hälso- och
sjukvård.
• Utveckla den digitala tillgången till data och visualisering av data
och statistik.
• Utveckla en modell för förvaltning av nationella indikatorer och
värden.
• Utveckla nationella register och andra datakällor.
Socialstyrelsen tog, i enlighet med uppdraget, även fram förslag på
indikatorer som de bedömer kan vara av särskild vikt för att följa
jämlik vård på en nationell nivå, utifrån befintliga datakällor och
tillgängliga analyser.
Rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
om utveckling av nationell uppföljning
Vårdanalys lämnade i slutet av mars 2019 sitt svar på uppdraget i
form av rapporten Med örat mot marken.23 Myndigheten skriver att
målet med det förslag de lämnar är att det på sikt ska ge regeringen
en överskådlig, systematisk och regelbundet återkommande uppfölj23

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Med örat mot marken. Rapport 2019:2. 2019.
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ning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och jämlikhet. Myndigheten
ger förslag på ett uppföljningsramverk och ett urval indikatorer,
samt tolkning och analys av dessa. Förslaget är en datadriven och
indikatorbaserad uppföljning och analys, som lägger särskild vikt vid
uppföljning av kvalitetsområden som är viktiga ur patienternas
perspektiv och som främst tar sikte på regeringens behov av uppföljning.
Myndigheten skriver vidare att uppdraget är ett viktigt första steg
i utvecklandet av en ändamålsenlig och förbättrad nationell uppföljning. Förslaget ska inte ses som en slutlig modell, utan det behöver diskuteras, förankras och eventuellt omprövas.
Myndigheten bedömer att regeringens uppföljning bör vara av
övergripande karaktär, snarare än att ta fasta på uppföljning av enskilda diagnos- och patientgrupper. Detta i linje med tankesättet att
regeringen bör undvika att detaljstyra hälso- och sjukvården och
i stället utveckla en mer strategisk styrning som präglas av tillit och
förtroende. Kvalitetsområden som är viktiga ur patienters och befolkningens perspektiv har vidare en framträdande roll i myndighetens
förslag. Myndigheten har identifierat tre huvudsakliga kvalitetsområden som de ser bör ingå i en nationell uppföljning av vården
utifrån ett patient- och befolkningsperspektiv. Dessa har också stark
förankring i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. De tre är gott hälsoutfall av vården, personcentrerad hälso- och sjukvård – att man blir
sedd, respekterad och inkluderad – samt tillgänglig hälso- och sjukvård. Utöver kvalitetsområden som patienter och befolkning särskilt
värdesätter, finns det enligt myndigheten andra områden som behöver
ingå för att regeringen ska få en mer balanserad och heltäckande bild
av hälso- och sjukvården.

9.5

En tillbakablick på tidigare rapporter om
nationell uppföljning

Vårdanalys presenterade 2014 i rapporten Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft, ett förslag på ett uppföljningsverktyg som kunde
ligga till grund för en konstruktiv dialog mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen.24 I rapporten konstaterades att styrningen av
24

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft Förslag om
en utvecklad hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen. Rapport
2014:10. 2014.
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hälso- och sjukvården blivit mer komplex i takt med att staten exempelvis ingår överenskommelser om vården med dåvarande SKL, till
skillnad från förut när staten framför allt styrde med lagar och
förordningar. Myndigheten konstaterade att det saknades ett forum
för den mer övergripande och strategiska prioriteringen bland en
bredd av angelägna frågor och utvecklingsområden. En sådan samverkan på strategisk nivå menade Vårdanalys skulle bygga på förtroende och dialog mellan parter och ge alla involverade en gemensam
nulägesbild. Detta skulle kunna ske bl.a. genom användning av
kvalitetsregister, hälsodataregister och Öppna jämförelser som
skulle kunna vara en del i en analysstruktur för att analysera hälsooch sjukvårdens resultat för att skapa en lägesbild av hälso- och
sjukvårdens resultat och utveckling. Genom denna struktur skulle
regeringen också kunna få återkoppling från landstingen vad gäller
hur väl statens insatser möter vårdens behov.
Analys- och utvärderingsutredningen skriver i sitt betänkande
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning om analysmyndigheternas roll. 25 Utredningens arbete hade alltså inte enbart fokus på
hälso- och sjukvården, utan presenterar analyser kring frågor som
rör stöd för regeringens policyarbete och myndigheters roll, varav
en är Vårdanalys. Utredningen betonade att analysmyndigheters roll
bör vara att analysera och utvärdera effekter och ta fram underlag för
policyutveckling men att de inte ska arbeta med verksamhetsutveckling eftersom den bör göras närmre verksamheterna. Myndigheterna
ska kunna bidra med underlag som kan ifrågasätta och pröva pågående policy och vara en länk mellan forskning och policyutveckling.
De bör fokusera mer på genomförande av statliga insatser och vad
verksamheter kostar. De ska inte forska och de ska inte ha statistikansvar.
Analys- och utvärderingsutredningen konstaterade att det är värdefullt för regeringen att ha analys- och utvärderingsmyndigheter som
stöd i policyarbetet. De kan bidra till att styrningen blir mer kunskapsbaserad. Regeringen får enligt utredningen i för liten utsträckning underlag för att kunna bedöma effekter av olika insatser, kostnadseffektivitet eller hur den samlade måluppfyllelsen ser ut inom
ett område. Analys- och utvärderingsmyndigheterna har en viktig roll
vad gäller kopplingen mellan forskning och politik och skulle i högre
grad kunna tillgodose regeringens behov genom att lämna rekom25

SOU 2018:79 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning.

214

SOU 2020:36

Nationell uppföljning och analys

mendationer till regeringen, baserade på utvärderingar och forskningsresultat.
Analys- och utvärderingsutredningen menade att
Regeringen väljer själv om den vill använda de förslag och slutsatser som
en myndighet för fram, eller hitta en annan lösning. Detta är regeringens
uppgift och ansvar. Vidare kan rekommendationer utformas i syfte att
ge vägledning om för- och nackdelar med olika alternativ, eller tydligt
utgå från ett antagande om vad regeringen skulle vilja prioritera och
vilka handlingsalternativ som då skulle kunna vara lämpliga. Analys- och
utvärderingsmyndigheters uppgift bör vara att ta fram underlag för
omprövning och underlag för policyutveckling.

De skriver vidare att
Vår slutsats är att det bör ingå i analys- och utvärderingsmyndigheternas
uppdrag att beskriva ett problem, förklara orsakssambanden bakom
problemet och komma med rekommendationer om hur regeringen bör
göra för att komma till rätta med problemet. Att stanna vid att beskriva
ett problem, som bristande måluppfyllelse eller uteblivna effekter, är
inte alltid tillräckligt för att tillgodose regeringens behov.

En annan brist som Analys- och utvärderingsutredningen belyste
med dagens system är att myndigheterna sällan gör kostnadseffektivitetsanalyser av statlig verksamhet. De menade också att
regeringen generellt sett inte efterfrågar detta. En ytterligare brist de
pekade på är att det skiljer sig åt i vilken utsträckning myndigheternas instruktioner anger att myndigheterna ska ha de övergripande målen för en sektor som utgångspunkt i sina analyser och
utvärderingar. Vidare menade man här att det är problematiskt att
Vårdanalys ska ha ett patient- och brukarperspektiv eftersom denna
norm exempelvis inte fullt ut motsvarar de mål som riksdagen
beslutat för hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.
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• Att stärka vårdens förbättringsarbete handlar om att stärka
förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå.
Det handlar om tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap.
• Det centrala i Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer är, enligt vår tolkning, att skapa en stödfunktion
på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Därutöver tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är
ett uttryck för att staten vill försäkra sig om att bästa möjliga
kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och
sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten bidrar med
blir verkningsfulla.
• Både regioner och kommuner har ett formellt ansvar att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
• Det finns i regioner och kommuner ett antal olika funktioner
för stöd till implementering och förbättringsarbete. Stödet till
verksamheterna utgörs i regel av en kombination av funktioner som samarbetar med varandra och den operativa verksamheten.
• Läkemedelskommittéerna utgör en typ av stödfunktion för
detta i regionerna. Visst samarbete mellan läkemedelskommittéer och kommuner förekommer.
I detta kapitel beskriver vi utredningens uppdrag att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vår tolkning av direktivet är att begreppets användning avser fånga en bred ansats avseende
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förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar
om tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga
kunskap (se vidare beskrivning av det sammanhållna systemet i
avsnitt 2.6).
Vi beskriver därefter kortfattat hur det formella ansvaret för att
bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete är reglerat
och ger även en sammanfattning av vad den vetenskapliga forskningen visat avseende aspekter som kan bidra till att underlätta eller
försvåra att etablera ett sådant arbete. En stor del av kapitlet utgörs
vidare av en sammanfattning av en enkät som utredningen riktade
till regioner och kommuner avseende förekomsten av lokalt stöd till
implementering och förbättringsarbete. Slutligen redogörs för läkemedelskommittéernas roll i sammanhanget.

10.1

Vidareanalysera förslaget om vårdkommittéer

Direktivet
Utredningen har i sitt direktiv fått uppdraget att vidareanalysera hur
vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Uppdraget innebär i praktiken att vidareanalysera det förslag som Kunskapsstödsutredningen1
presenterade om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer2 och
ersätta den med en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen ska i
ljuset av analysen lämna förslag till hur vårdens förbättringsarbete
kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer
Kunskapsstödsutredningen föreslog att så kallade vårdkommittéer
skulle inrättas. Förslaget har flera dimensioner. Lagtekniskt innebär
förslaget att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och
ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Särbehandlingen av läkemedelsområdet skulle därmed upphöra och läkemedelskommittéernas uppdrag vidgas till att omfatta all vård. Läkemedelskommittéerna
skulle byta namn till vårdkommittéer. Vårdkommittéernas övergripande uppdrag skulle enligt förslaget vara att verka för en nationell
1
2

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.
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kunskapsstyrning i regionen och i de kommuner som är belägna i
regionen. En huvudsaklig del av kunskapsstödet till kommunerna
skulle enligt förslaget ske via vårdkommittéerna. Målet med vårdkommittéernas arbete skulle vara att skapa nationell enhetlighet beträffande kunskapsstyrningen.
Vårdkommittéernas operativa uppdrag skulle enligt förslaget vara
att verka för att nationella kunskapsstöd används, att vårdens resultat följs upp samt att på annat sätt stödja hälso- och sjukvården i
arbetet med att nå en kunskapsbaserad och jämlik vård.
I betänkandet exemplifierades att vårdkommittén skulle kunna
arbeta med frågor såsom återkoppling av förskrivningsmönster samt
att stötta verksamheterna i förbättringsarbete och i användning av
nationellt framtagna kunskapsstöd. Vårdkommittéerna skulle enligt
förslaget inte utfärda egna rekommendationer om det fanns nationella rekommendationer eller ställningstaganden.
I förslaget utvecklades även vilken roll vårdkommittéerna skulle
ha i kunskapsstyrningssystemet. Det noterades i förslaget att även
om huvudmännen ska samverka nationellt och regionalt är det ytterst
varje huvudman som ska se till att bästa tillgängliga kunskap används
i vården. För att nationella kunskapsstöd ska få bästa förutsättningar
för användning och genomslag krävs ett lokalt genomförande i
hälso- och sjukvården. Vårdkommittéerna skulle enligt förslaget
vara ett stöd i detta arbete. De skulle vidare vara ett lokalt organ som
utgjorde en viktig länk i arbetet med nationell kunskapsstyrning.
Behov av en stödfunktion för implementering och förbättringsarbete
Kunskapsstödsutredningen konstaterade att trots en många gånger
omfattande flora av kunskapsstöd har forskning visat att genomslaget för många kunskapsstöd är blygsamt. Utredningen menade att
det i Sverige är för stort fokus på att producera olika kunskapsstöd
och för lite fokus på implementering. Ett kunskapsstöd behöver
omsättas i praktik så att det kommer till nytta i patientmötet. För
att förbättra resultaten och utveckla vården är det också viktigt att
ha en uppföljning av de medicinska resultaten och att vårdpersonalen
blir delaktiga i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Kunskapsstödsutredningen konstaterade att det finns ett problem med dels otillräcklig implementering av kunskapsstöd, dels
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otillräckligt arbete med kontinuerligt förbättringsarbete. Det i sin
tur, menade man, bidrar till att oönskade variationer i de medicinska
resultaten inte har minskat i den utsträckning som krävs mot bakgrund av målsättningen i hälso- och sjukvårdslagen om kunskapsbaserad och jämlik vård. Utifrån denna problembild identifierades i
betänkandet ett behov av att förbättra situationen genom ett ökat
stöd till hälso- och sjukvården i dessa två aspekter. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag är, som vi tolkar det, att möta det behovet,
dvs. att
– utgöra ett stöd till att nationella kunskapsstöd implementeras3,
och
– utgöra ett stöd till vården i att skapa en lärande organisation4, och
därmed bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Det centrala i förslaget är med andra ord att skapa en stödfunktion
på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Därutöver
tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för
att staten vill försäkra sig om att bästa möjliga kunskap verkligen
implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten bidrar med blir verkningsfulla.
Remissinstansernas synpunkter
Remissinstanserna var i sina synpunkter övervägande positiva till
intentionerna med förslaget om vårdkommittéer. Positiva aspekter
som lyftes fram av flera remissinstanser var intentionen att i
kunskapsstyrningen nå en ökad integration av läkemedel och andra
behandlingsformer, i vid bemärkelse, och därmed upphöra med
särbehandlingen av läkemedel. Det lyftes vidare fram att en spridning av läkemedelskommittéernas arbetssätt, med bl.a. uppsökande
arbete och uppföljning på lokal nivå, vore positivt för övrig kunskapsstyrning. Flera remissinstanser betonade även vikten av att det
finns en kunskapsnod i regionerna som fungerar som länk mellan
den nationella nivån och den lokala operativa verksamheten.
3

Med implementering menar vi här att aktivt sprida kunskapsunderlagen och skapa förutsättningar för tillämpning.
4
Med lärande organisationer menar vi här en organisation där man ständigt strävar efter att
utvecklas och förbättras och där strukturerad uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande.
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De tveksamma eller negativa synpunkter som uttrycktes av remissinstanserna var bland annat att uppdraget skulle bli komplext, omfattande och resurskrävande samt att konsekvenserna av förslaget
inte var tillräckligt analyserade. Det är mot bakgrund av de sistnämnda som vår utredning har fått i uppgift att vidareanalysera frågan.
Några remissinstanser lyfte farhågor om att delar av läkemedelskommittéernas nuvarande arbete skulle urholkas i ett bredare uppdrag och att det skulle leda till negativa konsekvenser.
Ytterligare en dimension som kommenterades på olika sätt var
kommunernas roll. En farhåga var att en kommitté på regionnivå
som ska ge stöd till kommunerna inom länet riskerar att missgynna
relationerna mellan region och kommuner. De pekade på att kommunen har eget ansvar för kunskapsstyrning i sin roll som huvudman och att fokus bör ligga på att stärka kommunen i den rollen.
Medskick i det vidare arbetet var även vikten av att läkemedelskommittéernas arbete inte läggs ner utan inlemmas i ett större sammanhang där kunskapsstyrningen av all vård hanteras. Vikten av att
bibehålla lokal förankring och av att insatser utformas utifrån lokala
förhållanden underströks liksom vikten av att det nya organet kopplas ihop med, eller bli en integrerad del av, regionernas kunskapsstyrningssystem.
Några remissinstanser presenterade även alternativa förslag i samma
anda som vårdkommittéerna. Ett sådant var att formulera ett mer
allmänt lagkrav om att varje landsting ska ha en kunskapsorganisation för vård och läkemedel5. Ett annat att bibehålla läkemedelskommittéerna och samtidigt ställa krav på sjukvårdshuvudmännen
att inrätta någon form av råd eller organ med uppdrag att verka för
att nationella kunskapsstöd används och att resultat följs upp för all
vård6.

5
6

Remissvar från Region Stockholm. 2017.10.25.
Remissvar från Svenska Läkaresällskapet. 2017.10.20.
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Formellt ansvar att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete

Både regioner och kommuner ska bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete
Regioner och kommuner har samma skyldighet att tillförsäkra att
den vård de tillhandahåller, inom sina respektive ansvarsområden, är
av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras7. All vård ska ges i överenstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet8. Regioner och kommuner
har, liksom alla andra vårdgivare, också ett ansvar för att det finns ett
ledningssystem som används för att fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att bedriva ett systematiskt
kvalitets- och förbättringsarbete genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten9. Hos varje
vårdgivare ska det vidare finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten10. Verksamhetschefen är en central ledningsfunktion
inom hälso- och sjukvården och den befattningshavare som har det
operativa ansvaret i sin verksamhet.
Att implementera ny kunskap i verksamheten, och att utrangera
ineffektiva behandlingsmetoder, är en integrerad del i ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
I kommuner har medicinskt ansvarig sjuksköterska
en kvalitetssäkrande funktion
En regel som enbart gäller kommunerna som hälso- och sjukvårdshuvudman är skyldigheten att det inom verksamhetsområdet ska
finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut
eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en MAS.11
De två funktionerna kallas MAS respektive MAR – Medicinskt
ansvarig för rehabilitering.
7

5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
9
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
10
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
11
11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
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MAS har en kvalitetssäkrande funktion. Denne ansvarar bland
annat för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och
sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att beslut
om att delegera ansvar till vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten och att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för bland annat läkemedelshantering.12

10.3

Vetenskapliga utgångspunkter

Som beskrivits ovan är det centrala i förslaget om vårdkommittéer
att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och
förbättringsarbete. I utredningens beskrivning av ett sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård handlar detta om tillämpning och
förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap. Att tillämpa
kunskap handlar både om att börja omsätta denna kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande med ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete).
Implementering och förbättringsarbete är begrepp som delvis överlappar varandra. Forskningen kring implementering beskrivs vidare
i bilaga 4, avsnitt om tillämpning och stöd till tillämpning. Den vetenskapliga utgångspunkten för förbättringsarbete beskrivs nedan.
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete
Systematiskt förbättringsarbete är ett begrepp som utvecklats och
beforskats inom de besläktade kunskapsfälten kvalitetsutveckling
(quality improvement, QI) och förbättringsvetenskap (improvement
science). Kvalitetsutveckling har en längre historia än förbättringsvetenskap och en vidare tillämpning, utanför hälso- och sjukvården.
Kunskapsfältet kvalitetsutveckling växte sig starkt under 1920-talets
USA där man inom industriell produktion använde statistiska metoder för att mäta en rad kvalitetsaspekter av produktionen. Mätningarna utgjorde grund för förändringar och kvalitetsförbättringar
i processen. Walther Shewhart och William Deming som var två av
grundarna av kvalitetsutvecklingområdet, utvecklade den än i dag
12

4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
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mycket använda Plan-Do-Study-Act-cykeln (Planera-Göra-StuderaAgera), se figur 10.1.13 Under 1990-talet blev kvalitetsfrågorna i hälsosjukvården aktuella och man började anpassa och tillämpa teorier och
metoder för kvalitetsutveckling inom industrin till hälso- och sjukvården.14
Figur 10.1

Planera-Göra-Studera-Agera (PDSA-cykeln)

Baserat på modell från National Health Service, 2018. 15

Förbättringsvetenskap kan ses som en avknoppning eller vidareutveckling av kvalitetsutvecklingsområdet. Förbättringsvetenskap är
ett mer avgränsat och tillämpat område och har ett huvudsakligt fokus
på lokala och kontinuerliga förbättringar. Man tänker sig här att lokal
och praktiknära kunskap utgör en av de viktigaste källorna för att

13

Perla RJ., Provost LP., Parry GJ. Seven propositions of the science of improvement: exploring foundations. Q Manage Health Care, 2013, 22(3):170–186.
14
Batalden, PB. & Stoltz, PK. A Framework for the Continual Improvement of Health Care:
Building and Applying Professional and Improvement Knowledge to Test Changes in Daily
Work. The Joint Commission Journal on Quality Improvement, 1993, 19 (10), 424–447.
15
National Health Service (NHS), 2018, Improvement. Plan, Do, Study, Act (PDSA) cycles
and the model for improvement. https://improvement.nhs.uk/documents/2142/plan-dostudy-act.pdf (hämtad 19.12.20).
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identifiera och förstå problem i kvalitet.16 Kvalitet definieras i förbättringsvetenskapen utifrån verksamhetens mål inklusive dess
önskan att tillgodose patienters behov samt krav på effektivitet.
Förbättringsvetenskap bygger på och syftar till att bidra till, tydliga
teorier om hur förändring sker17. Förbättringsvetenskap handlar om
att hitta metoder och arbetssätt för att förbättra och göra förändringar på det mest effektiva sättet – att systematiskt granska de
metoder och faktorer som bäst fungerar för att underlätta kvalitetsutveckling.18
I arvet från kvalitetsutveckling, har mätning och uppföljning en
viktig funktion inom förbättringsvetenskap. Man talar i detta sammanhang om att skapa feed-back loopar där systemet lär sig av sina
egna utfall och därigenom kan korrigera och förbättra sig. Kontinuerlig uppföljning ses således som ett centralt medel för att vägleda
förbättringsarbetet och för att uppnå målen inom såväl kvalitetsutveckling som förbättringsvetenskap.19
Det finns flera modeller och ramverk som summerar de faktorer
som påverkar etablerandet av förbättringsarbete och/eller kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. Några av dessa fokuserar på hälsosystemet som helhet, och visar på hindrande och underlättande faktorer på individuell, grupp, organisatorisk och strukturell nivå. Utfallet av förbättringsarbete är också avhängigt de metoder som används
för att implementera och hållbart arbeta med förbättring samt även
karaktären på förbättringsområdet eller interventionen. Några modeller är utvecklade på basis av systematiska översikter. I dessa är det
ett antal faktorer som är återkommande och som har visat sig ha
potential att såväl stödja men också hindra kvalitets- och förbättringsarbete, se figur 10.2. De faktorer som verkar stödjande eller
faciliterar förbättringsarbete utgörs i många fall av motsatsen till de
hindrande faktorerna.20
16

Batalden PB. & Davidoff F. What is ”quality improvement’’ and how can it transform
healthcare? Qual Saf Health Care, 2007, 16:2–3.
17
Marshall M., Pronovost P., Dixon-Woods M. Promotion of improvement as a science.
Lancet, 2013, 381(9864):419–421.
18
The Health Foundation. 2011. Improvement science – evidence scan.
www.health.org.uk/publications/improvement-science (hämtad 20-01-04).
19
Grol, R., Bosch, M., Hulscher, M., Eccles, M., & Wensing, M. Planning and Studying Improvement in Patient Care: The Use of Theoretical Perspectives. Milbank Quarterly, 2007,
85(1), 93–138.
20
Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M., Eccles,
M et al. A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis
of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare
professional practice. Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
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Barriärer för förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

Anpassad och utvecklad från modeller av Flottorp et al. 201321, Greenhalgh et al., 200422 och Batalden
& Davidoff, 200723.

Organisatoriska barriärer utgörs av lärandeklimat, beredskap för förändring, samt hur verksamheter och processer är organiserade. Även
brister på personella, ekonomiska eller tidsmässiga resurser kan verka
hindrande. Ledarskap lyfts fram som en faktor som verkar på ett
övergripande plan, för att förbättringsarbete ska kunna etableras och
21

Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M. et al. A
checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of
frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice. (Report). Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
22
Greenhalgh,T., Robert,G., Macfarlane,F., Bate, P., & Kyriakidou,O.. Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations. Milbank
Quarterly, 2004, 82(4), 581–629.
23
Batalden PB. & Davidoff F. What is ‘‘quality improvement’’ and how can it transform healthcare?
Qual Saf Health Care, 2007, 16:2-3.
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vidmakthållas.24 Ett väl fungerande ledarskap, en organisationskultur
som bejakar/premierar lärande och tillräckliga personella, ekonomiska
och tidsmässiga resurser är faktorer som stödjer ett väl fungerande
förbättringsarbete.
Making improvement happen also requires leadership that enables
connections between the aims of changes and the design and testing of
those changes; that pays serious attention to the policies and practices
of reward and accountability; and unshakeable belief in the idea that
everyone in healthcare really has two jobs when they come to work
every day: to do their work and to improve it. 25

Individuella barriärer. De individer som verkar inom hälso- och
sjukvården, exempelvis vårdens chefer och professionella, spelar en
viktig roll för möjligheterna att etablera och bedriva lokalt förbättringsarbete. Individuella faktorer såsom brist på kunskap, motivation, självförtroende eller svårigheter att observera och värdera eget
beteende (s.k. critical appraisal skills) kan utgöra barriärer för förbättringsarbete. Låg tillit till auktoriteter och låg tilltro till positiva
utfall av förändring är nära förbundet till låg motivation till förändrings- och förbättringsarbete.26 Framgångsfaktorer för förbättringsarbete är den omvända situationen, dvs. förekomst av kunskap,
motivation och självförtroende samt möjlighet att observera och
värdera eget beteende.
Interventionsspecifika barriärer kan vara förbättringsansatser som
har en hög komplexitet, vars nytta är svår att observera eller som har

24

Flottorp, S., Oxman, A., Krause, J., Musila, N., Wensing, M., Godycki-Cwirko, M., Eccles,
M. et al. A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and
synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in
healthcare professional practice. Implementation Science, 2013, 8(1), 35.
25
Batalden PB. & Davidoff F. What is ”quality improvement’’ and how can it transform healthcare?
Qual Saf Health Care 2007;16:2–3.
26
Cabana MD., Rand CS., Powe NR., Wu AW., Wilson MH., Abboud PA: Why don’t
physicians follow clinical practice guidelines? A framework for improvement. JAMA. 1999,
282: 1458–1465.
Michie S., Johnston M., Abraham C., Lawton R., Parker D., Walker A: Making psychological
theory useful for implementing evidence based practice: a consensus approach. Qual Saf
Health Care. 2005, 14: 26–3
Elwyn G., Hocking P. Learning to plan? A critical fiction about the facilitation of professional
and practice development plans in primary care. J Interprof Care. 2002;16(4):349–358. 64,
samt Foy R., Walker A. Theory-based identification of barriers to quality improvement:
Induced abortion care. Int J Qual Health Care. 2005, 17(2):147–155.
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en oklar evidensgrund.27 Framgångsfaktor är ansatser som har en klar
evidensgrund och som är observerbara.
Barriärer i den sociala kontexten, dvs. faktorer kopplade till arbetsgruppers fungerande samt samspelet mellan professionella på arbetsplatser eller i nätverk har visat sig kunnat verka hindrande för förbättringsarbete.28 Motsvarande framgångsfaktor är väl fungerande
arbetsgrupper med interprofessionella team med ett klimat som
stimulerar kvalitetsutveckling.
Barriärer i den yttre kontexten kan utgöras av finansiella arrangemang, politiska ageranden, lagar eller policys som bromsar eller
hindrar förbättringsarbetet.29
Följaktligen faciliteras förbättringsarbete när finansiella, politiska
och juridiska processer stimulerar och stödjer detsamma.

10.4

Stöd till implementering och förbättringsarbete
i regioner och kommuner

Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård30 innehåller en beskrivning av regionernas strukturer för kunskapsstyrning på lokal och
sjukvårdsregional nivå. Sedan betänkandet publicerades i juni 2017
har en utveckling skett av regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning och utvecklingen fortgår (se kapitel 7). Vi har i
detta avsnitt valt att fokusera på aktuella beskrivningar av hur stödet
till implementering och förbättringsarbete ser ut i regionerna och
kommunerna. Beskrivningarna syftar till att fånga förändringar som
påverkar utredningens bedömning av nu aktuellt behov och lämplig
utformning av en stödfunktion för implementering och förbättringsarbete. Vi baserar huvudsakligen lägesbeskrivningen på enkäter
som utredningen riktat till regionerna respektive kommunerna.
27

Tappen, R. M., Wolf, D. G., Rahemi, Z., Engstrom, G., Rojido, C., Shutes, J. M., &
Ouslander, J. G. Barriers and Facilitators to Implementing a Change Initiative in Long-Term
Care Using the INTERACT® Quality Improvement Program. The health care manager,
2017, 36(3), 219–230.
28
Cochrane LJ., Olson CA., Murray S., Dupuis M., Tooman T., Hayes S: Gaps between
knowing and doing: understanding and assessing the barriers to optimal health care. J Contin
Educ Health Prof, 2007, 27, 94–107.
29
Tappen, R. M., Wolf, D. G., Rahemi, Z., Engstrom, G., Rojido, C., Shutes, J. M., &
Ouslander, J. G. Barriers and Facilitators to Implementing a Change Initiative in Long-Term
Care Using the INTERACT® Quality Improvement Program. The healthcare manager, 2017,
36(3), 219–230.
30
SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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Svaren speglar en lägesbild i augusti/september 2019. Svaren på enkäterna sammanfattas nedan.
Enkät från utredningen om stödet i regionerna
Kärnan i Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer var, som vi beskrev i avsnitt 10.1, att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
I syfte att få en bild av i vilken utsträckning en sådan funktion finns
i dag och hur den i så fall är utformad har utredningen ställt ett antal
skriftliga frågor till samtliga regioner.31 I enkäten tydliggjordes att
utredningen önskade ett samlat svar per region. Samtliga 21 regioner
besvarade frågorna, vilket innebär en svarsfrekvens på 100 procent.
Frågorna i enkäten fokuserade huvudsakligen på behovet av att
förstärka hälso- och sjukvårdens förmåga att implementera bästa
tillgängliga kunskap och att skapa lärande organisationer. I enkäten
tydliggjordes att utredningen med begreppet implementera avsåg att
få ut och skapa förutsättningar för att tillämpa bästa tillgängliga
kunskap i patientmötet. Motsvarande förtydligades att utredningen
med begreppet lärande organisation avsåg en organisation där man
ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras och där strukturerad uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande. En
lärande organisation är med andra ord en organisation där ett systematiskt förbättringsarbete pågår. Regionerna fick lämna fritextsvar.
Utredningen kan inte av enkätsvaren utläsa i vilken grad svaren
på frågorna är förankrade i regionen. Inte heller kan utredningen
med säkerhet veta i vilken grad svaren återspeglar hela bilden av
regionens arbete. Detta innebär att svaren ger en bild av arbetet i
regionerna men vi har valt att tolka den med viss försiktighet.
Generellt utvecklade strukturer för stöd till implementering
och lärande organisationer
Utredningen ställde frågan om det i dag finns något organ eller funktion som ger stöd till hälso- och sjukvården i att implementera bästa
tillgängliga kunskap. Samtliga regioner har i enkäten svarat jakande
på frågan. Av de beskrivningar regionerna har lämnat av dessa organ
31

Frågorna skickades till respektive regions centrala funktionsbrevlåda.
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kan utläsas att det vanligtvis finns flera funktioner i regionerna som
tillsammans bistår med ett sådant stöd. Namn på och utformning av
dessa funktioner skiljer sig i hög grad åt. Det är ofta en kombination
av organ med styrande och samordnande uppdrag och funktioner
som ger mer operativt stöd i form av kunskap om förbättringsarbete,
metoder och specialistkunskap inom olika områden. Flera regioner
nämner också sina läkemedelskommittéer som ett av flera organ som
har en stödjande roll.
Utredningen ställde även frågan om regionen i dag har något organ
som ger stöd till varje vårdenhet att skapa en lärande organisation.
Nästan alla regioner besvarande frågan jakande. De funktioner som
beskrivs i svaren är väldigt olika till karaktär och omfattning. Flera
regioner beskriver att stöd finns i form av verksamhetsutvecklare,
kunskapsstödjare, förbättringscoacher eller liknande. Gemensamt för
dessa torde vara att det är personer med metodkunskap som vid
behov ska kunna arbeta nära verksamheterna. Flera regioner uppger
också att de har särskilda utvecklingsenheter som verkar för ett
kontinuerligt förbättringsarbete i vården. Några regioner har väl
utvecklade organ som tillhandahåller metod- och processtöd. Ett
exempel på detta är Memeologen i Region Västerbotten som skräddarsyr metod- och processtöd till verksamheter i såväl regioner som
kommuner, samt till privata vårdgivare och internationella organ.
Andra exempel är Kvalitetsregistercentrum (QRC) i Region Stockholm som bland annat regelbundet arrangerar kurser i förbättringsmetodik, samt Qulturum i Region Jönköping som bland annat bistår
med metodstöd och arbete med kontinuerlig ledarutveckling
avseende systemförståelse och förbättringskunskap.
Den övergripande bild som träder fram är att flertalet regioner
har utvecklade strukturer för stöd till hälso- och sjukvården avseende implementering och i att skapa en lärande organisation. Ändamålsenligheten i de olika strukturerna kan utredningen inte bedöma
utifrån enkätsvaren. Att döma utifrån regionernas svar och kommunernas svar på motsvarande fråga (se nedan) har regionerna generellt en betydligt mer utvecklad struktur för stöd till hälso- och
sjukvården än vad kommunerna har.
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Många regioner samarbetar med och stödjer kommunerna inom länet
I enkäten ställdes en fråga till regionerna om de ger något stöd till
kommunerna inom länet avseende att implementera bästa tillgängliga kunskap och stöd avseende att hos varje vårdenhet skapa en
lärande organisation. Frågan ställdes mot bakgrund av att Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer inkluderar tanken om
att dessa skulle vara ett centralt stöd även till kommunernas verksamhet inom hälso- och sjukvård.
Nästan samtliga regioner uppger i sina svar att de tillhandahåller
sådant stöd till kommunerna. I flera fall ger beskrivningarna intryck
av ett väl etablerat samarbete. Det bör dock noteras att kommunerna
i något lägre grad svarade ja på motsvarande fråga (se nedan). I några
av svaren framgår också att regionen har anpassat sin lokala organisation och samarbetet med kommunerna som ett led i den pågående
etableringen av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Nedan följer ett par exempel.
Det pågår ett omfattande samarbete mellan Regionen och kommunerna
inom flera kunskapsområden, särskilt inom psykisk hälsa, äldre, funktionsproblem och barn- och ungdomar, men även inom andra verksamheter t.ex. utveckling av gemensamma vårdprogram för hjärtsvikt.
Sedan flera år tillbaka har regionala utvecklingsgrupper (RUG-grupper)
etablerats, med personal från både hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst. RUG-grupperna har haft stort fokus på kunskapsutveckling, fortbildning och samarbete inom ovannämnda kunskapsområden. Aktuellt är nu arbetet med kunskapsstyrning, inrättande av
lokala programområden, där personal från både kommunerna och
Regionen samordnar implementering av ny kunskap. – Region Dalarna
Inom ramen för det nya kunskapsstyrningssystemet har Uppsala län,
det vill säga Region Uppsala och länets åtta kommuner, valt att skapa en
gemensam organisering för det lokala kunskapsstyrningsarbetet vilket
omfattar implementering av bästa tillgängliga kunskap såväl som långsiktigt lärande, se figur nedan. Vårt lokala system för kunskapsstyrning
är en del av en större samverkansmodell på både politisk och tjänstepersonsnivå där en gemensam närvårdsstrategi är framtagen för att underlätta vård i samverkan i lokalsamhället för patienten. – Region Uppsala

Regionerna beskriver stöd till kommunerna i form av utbildning,
metodstöd och samarbeten både inom olika sakområden och på ett
strukturellt plan. De sakområden som nämns mest frekvent är
samarbeten inom områdena barn och unga, äldre, psykisk hälsa samt
missbruk och beroende. Ett exempel är från Region Stockholm där
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särskilda äldrecentrum finns i samverkan mellan regionen och kommunerna. Regionen skriver att dessa bidrar med generell kunskap,
forskarkompetens och bred metodkunskap till lokala utvecklingsprojekt, praktiknära forskning och kompetensutveckling både i
kommuner och landsting. Exempel på samarbeten på ett strukturellt
plan är bland annat den gemensamma organisation som Region
Uppsala beskriver i citatet ovan. Några regioner nämner också att
representanter från den kommunala hälso- och sjukvården ingår i
regionens läkemedelskommitté. (Se vidare om läkemedelskommittéernas roll i regionernas lokala kunskapsstyrning nedan.) Inte alla
regioner uppger dock att det finns ett väl utvecklat samarbete. I flera
fall beskrivs samarbeten men att dessa inte är heltäckande utan
främst sker inom ramen för specifika satsningar. Den bild som framträder är att samarbeten generellt finns men att dessa skiljer sig
väsentligt åt i utformning och ambitionsnivå.
Ledningens engagemang och sund förbättringskultur är exempel på
avgörande faktorer för att bästa kunskap tillämpas i varje patientmöte
Utredningen frågade regionerna vilka faktorer de menar är mest
avgörande för att regionen ska kunna tillförsäkra att bästa tillgängliga kunskap används i varje patientmöte. Svaren speglar både behoven i vårdens dagliga arbete med förbättringsarbete och behov som
relaterar till att få regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning att fungera väl.
En röd tråd som löper genom regionernas svar är behovet av
ledningens engagemang och kunskap. Det gäller chefer och ledare på
alla nivåer. Det understryks att det är avgörande att ansvaret för
kvaliteten i verksamheten följer linjeorganisationen. Chefer och ledare
på alla nivåer behöver förstå och prioritera kunskapsstyrningsfrågor
och förbättringsarbete. Det betonas att det är helt centralt att de
inser sin roll i att skapa en sund förbättringskultur. En sund förbättringskultur innefattar bland annat att alla medarbetare oavsett profession känner sig trygga att signalera när de ser behov av förändringar och att den uppföljning som görs hanteras på ett sakligt sätt.
En sund förbättringskultur ger också en grund för att få engagerade
medarbetare.
Chefer behöver också skapa förutsättningar på andra sätt. En
förutsättning som lyfts av flera är att skapa tid och utrymme för
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reflektion och lärande bland personalen. Kunskapsstöd som är relevanta (svarar upp mot ett reellt behov i verksamheten), tillförlitliga
och lättillgängliga beskrivs vidare som viktiga faktorer. Vikten av väl
fungerande system och rutiner för uppföljning betonas också. Flera
olika aktörer i systemet behöver följa upp verksamhet och resultat
för olika syften varför innehåll och utformning behöver anpassas
efter varje aktörs specifika behov. Chefer och ledare behöver ställa
krav på ett systematiskt förbättringsarbete samt efterfråga resultat,
inte bara ekonomiska utan också medicinska. Chefers kompetens
inom förändringsledning lyfts som en nyckel i sammanhanget.
En typ av förutsättningar av strukturell karaktär som lyfts fram
av regionerna är att både politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdsprofessioner samverkar. Samverkan behövs även mellan regionerna och med staten. Ett effektivt resursutnyttjande, vilket både
handlar om att ha rätt person och kompetens på rätt plats i organisationen, och att avsätta tillräcklig med resurser till bland annat regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation framhålls också.
Ytterligare aspekter som lyfts fram är att forskning och utveckling
bör vara integrerat i vården. Sist men inte minst tar en region upp
vikten av tillit. Tillit till patientens egen förmåga, tillit mellan professioner, tillit mellan vårdenheter.
I nedan två citat återspeglas många av dessa aspekter.
Det är absolut avgörande att ansvar för kvalitet följer linjeorganisationen. Organisering där detta på något sätt separeras är kontraproduktiv.
Vad som behövs är att stödjande (stabsfunktioner) verksamheter arbetar optimalt för att stödja detta. I det arbetet ingår delar kopplade till
tillgängliggörande av bästa kunskap, uppföljning av kvalitet/resultat,
stöd till förbättringsarbete och ledarskap. Betydelsen av organisationskultur på området kan inte överskattas. Det är likaså avgörande att regionen har stöd i utvecklad samverkan med andra regioner, företrädesvis med
sjukvårdsregionerna som bas, samt i nationell samverkan. Därutöver har
staten en mycket viktig roll i att samverka med regionernas gemensamma
system så att både kunskapsstöd och uppföljning blir ändamålsenlig och
kvalitetsstödjande. Frågor om standardisering, utbyte av vårdinformation och regelverk för nationell uppföljning är exempel på infrastruktur
för kunskapsstyrning där staten till stor del ansvarar. – Region Kalmar län
Absolut avgörande för verkställighet är att det finns kontextuella förutsättningar, vilket innebär att ledningen är insatt, visar vägen och ger
förutsättningar men också ställer krav på chefer och medarbetare på alla
nivåer. Samverkan mellan olika stödjande funktioner måste koordineras
för att få till ett bra resursutnyttjande. Det som ska implementeras
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behöver överensstämma med de värderingar och behov som kliniker har
i sitt arbete. Det är i mikrosystemet som skillnaden görs och det måste
därför finnas utrymme för förbättringsarbete och det måste också vara
prioriterat. Det är väl känt att efterfrågande av (medicinska) resultat
positivt stärker utveckling och förbättring. Standardiserade vårdförlopp
som stödjs av vårdinformationssystemen kommer att underlätta best
practice och förhoppningsvis minska den administrativa bördan. Det
måste också vara enkelt att snabbt få data visualiserat på relevant sätt så
att resultatet av det man gör är känt av alla medarbetare. En bra uppföljning är här central och goda förutsättningar för denna skapas genom
framarbetandet av bra medicinska indikatorer. Det är också viktigt att
jobba nära verksamheterna för att skapa goda förutsättningar för att
kunna implementera nya arbetssätt. – Region Örebro län

Regionernas syn på vad staten bör göra
Statens kan stödja genom bland annat samordning, uppföljning och
mer fokus på kunskapsspridning om förbättringskunskap
Behovet av att staten iklär sig en samordnande roll lyfts genomgående i regionernas svar på frågan om hur staten bör stödja kunskapsgenerering, implementering och kontinuerligt lärande. Det betonas
i svaren att samordning på statlig och nationell nivå gynnar samordning och samarbete på regional och kommunal nivå medan parallella
spår eller annan avsaknad av samordning försvårar samarbetsprocesser i regioner och kommuner. Det framgår också av svaret att samordningen både behöver ske mellan berörda statliga myndigheter
och mellan dessa myndigheter och sjukvårdshuvudmännen. En tätare
och mer prestigelös samverkan mellan aktörerna efterfrågas. Flera
regioner tar explicit upp vikten av att staten samverkar med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, dels genom det
partnerskap som har bildats mellan dess styrgrupp och några statliga
myndigheter, dels genom stöd och samarbete med de nationella
programområden och arbetsgrupper som skapats inom ramen för
systemet. Regionerna lyfter även statens roll i att löpande följa upp
i vilken utsträckning verkligheten återspeglar lagreglerade krav på
huvudmännen.
Avgörande är samverkan mellan kunskapsstyrande myndigheter (sinsemellan) och med huvudmännen. /…/ Huvudmännen bär ansvar för
implementering/införande, men staten har en självklar roll i att följa upp
att medborgarnas behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst med
god kvalitet tillgodoses. – Region Kalmar län
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Utöver samverkan och samarbete efterlyser vissa regioner även flera
andra typer av stöd från staten till regionerna i deras arbete med att
bygga upp ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Regionerna
talar om vikten av tilltro, bejakande och uthållighet. Ett exempel som
nämns på hur staten kan bejaka systemet är att den kompetens och
de resurser som finns inom statliga myndigheter används så att de
tydligt stöder arbetet i nationella programområden och andra arbetsgrupper som skapats inom systemet. Vad gäller uthållighet uttryckte
sig en region enligt nedan.
Att rita kartan och ge uppdrag är toppen av ett isberg, att resurssätta
och nå verkställighet är den stora uppgiften och det måste finnas en
grundläggande förståelse för det. – Region Örebro län

Det lyfts även fram att staten bör vara varsam med att överutnyttja
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning innan detta
system är fullt uppbyggt. De varnande signalerna om överutnyttjande läggs fram i ljuset av 2019 års överenskommelse om standardiserade vårdförlopp, där regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning används för att utveckla dessa. Flera regioner påtalar
att antalet nya standardiserade vårdförlopp per år bör begränsas.
Detta menar man är nödvändigt både för att säkerställa kvaliteten i
dessa vårdförlopp och för att undvika negativa undanträngningseffekter i övrig hälso- och sjukvård. Det noteras att realistiska tidsscheman är ett måste. Några regioner lyfter också fram finansiellt
stöd på olika sätt. Framför allt tydliggörs att det gemensamma system
som regionerna håller på att etablera är resurskrävande. Återkommande kommentarer är att medel för uppbyggnad och stöd till nya
strukturer måste fördelas mer jämnt mellan regionerna. Det anförs
att befolkningsmässigt små och befolkningsmässigt stora regioner
har samma uppdrag när det ska byggas upp system för exempelvis
standardiserade vårdförlopp och att medel då inte bör fördelas efter
befolkningsstorlek. Det förekommer även önskemål om att staten
ska kompensera det produktionsbortfall som uppstår när personal
behöver avsätta tid från ordinarie verksamhet till att delta arbetet i
olika arbetsgrupper. Några regioner framför även önskemål om att
staten ska fortsätta driva på satsningar såsom fortsatt utveckling av
de nationella kvalitetsregistren, en nationell informationsstruktur
samt projektet nationellt kliniskt kunskapsstöd.

235

Stöd till kunskapsbaserat arbete i regioner och kommuner

SOU 2020:36

En synpunkt av annat slag rör Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ett önskemål som framförs är att dessa ska utformas så att
prioriteringsnivåerna går att jämföra, att en prioriteringsnivå 1 i en
riktlinje motsvarar en prioriteringsnivå 1 i en annan. Det handlar
med andra ord om ökat stöd till horisontella prioriteringar. Ett annat
önskemål avseende Socialstyrelsens nationella riktlinjer rör målgruppsanpassning och stöd till implementering.
Riktlinjer måste skapas så att det passar där vården ska bedrivas och det
är viktigt att fundera över vilken målgrupp som berörs av riktlinjerna.
Riktlinjer som har kommit från nationell nivå har behövt omformuleras.
Arbetet är inte klart för att riktlinjen är fastställd, då börjar arbetet. Vi
behöver stöd i den fasen, i dag lämnas riktlinjerna ut till regionerna utan
att det reflekteras över vart den ska implementeras. – Region Kronoberg

Stöd till såväl implementering som till kontinuerligt lärande, dvs.
förbättringsarbete, kan utformas på olika sätt. Ett återkommande
exempel är att staten skulle kunna utveckla kunskapsunderlag om
implementering och förbättringsarbete. Kunskapsunderlagen ska gärna
inkludera konkreta verktyg som kan användas i arbetet. Det kan handla
om verktyg för dialog med professionen eller verktyg för chefer att
använda i arbetet med att leda processer för implementerings- och
förbättringsarbete. Vikten av att det i verksamheterna finns ett ledarskap och en kultur som stödjer förbättringsarbete betonas. Att staten
stödjer forskning och utbildning om förändringsledning, implementering och förbättringskunskap tas upp av flera regioner. Flera regioner uppmanar också staten att involvera lärosätena i arbetet och stimulera större utrymme för förbättringskunskap i vårdutbildningarna.
Kärnan i det kontinuerliga lärandet på enheterna är att man har vardagliga rutiner för att följa sina prestationer och resultat för sina egna
patienter. Dessutom ska man kunna jämföra sina prestationer med
andra enheter och kunna koppla det till bästa tillgängliga kunskap. För
att få till det krävs en grundläggande kultur för förbättring som bygger
på medarbetarnas drivkrafter och patienters delaktighet. Utbildning i
transformativt ledarskap för att skapa en kultur för ständiga förbättringar är därför centralt och skulle gynnas av statligt stöd. Dels som fortbildningsinsatser till befintlig personal, men även som en del av befintliga
professionella utbildningar och fortbildningar inom hälso- och sjukvårdens område. – Region Uppsala

Regionerna framför också i sina svar att staten behöver arbeta med
uppföljning. Några tar sin utgångspunkt i statens behov av information för att följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården,
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andra tar sin utgångspunkt i statens möjlighet att stödja förbättrade
förutsättningar för huvudmän, vårdgivare och profession att arbeta
med uppföljning inom ramen för det lokala förbättringsarbetet.
I flera svar pekas också på att Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) löpande och mer systematiskt kunde återföra sammanställningar av avvikelser till verksamheterna för att använda vid uppföljning och förbättringsarbete. Slutligen efterfrågas arenor för dialoger
mellan politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdsprofessioner.
Utredningen tolkar detta som ett uttryck för ett upplevt behov av
att aktörer på olika nivåer och med olika uppdrag i hälso- och sjukvårdssystemet samtalar mer med varandra om läget och utvecklingen
i detta.
Enkät från utredningen om stödet i kommunerna
Kärnan i Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer var, som vi beskrev i avsnitt 10.1, att skapa en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete.
Kommittéerna skulle inrättas i regionerna och ge stöd både till verksamheter inom den egna regionen och till de kommuner som är belägna inom denna.
I syfte att få en bild av i vilken utsträckning denna funktion finns
i dag och hur den i så fall är utformad har utredningen ställt ett antal
skriftliga frågor även till kommuner om implementering av bästa
tillgängliga kunskap samt kontinuerligt lärande i kommunal hälsooch sjukvård. Utredningen valde, i dialog med SKR, att rikta enkätfrågorna till ledamöter och ersättare i Socialchefsnätverket och i
NSK-S32 Kommungrupp. Enkäten gick därmed till både stora och
små kommuner i samtliga delar av landet. I utskicket tydliggjordes
att utredningen önskade ett samlat svar per kommun. Av de 70 kommuner som mottog enkäten har 33 besvarat den, vilket innebär en
svarsfrekvens på 47 procent.
Frågorna i enkäten fokuserade huvudsakligen på behovet av att
förstärka hälso- och sjukvårdens förmåga att implementera bästa
tillgängliga kunskap och att skapa en lärande organisation. I enkäten
tydliggjordes att utredningen med begreppet implementera avsåg att
få ut och skapa förutsättningar för att tillämpa bästa tillgängliga kun32

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten.
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skap i patientmötet. Motsvarande förtydligades att utredningen med
begreppet lärande organisation avsåg en organisation där man ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras och där strukturerad
uppföljning och analys bidrar till ett kontinuerligt lärande. En lärande
organisation är med andra ord en organisation där ett systematiskt
förbättringsarbete pågår. Kommunerna fick lämna fritextsvar.
Utredningen kan inte av enkätsvaren utläsa i vilken grad svaren
på frågorna är förankrade i respektive kommun. Inte heller kan
utredningen med säkerhet veta i vilken grad svaren återspeglar hela
bilden av kommunens arbete. Detta innebär att svaren ger en bild av
arbetet i kommunerna, men att utredningen valt att tolka den med
viss försiktighet. Det finns också en risk att svaren ger en snedvriden
bild på grund av urvalet av kommuner som tillfrågats. Frågan har
dock ställts till ledamöter i SKR:s kommungrupperingar i form av
socialchefsnätverk och ledamöter av NSK-S kommungrupp. De
kommuner och personer som engagerar sig i detta arbete kan tänkas
ha ett intresse för kunskapsstyrning och samverkan om detta som är
större än genomsnittet för samtliga kommuner.
Den sammanfattande bild som framträder i enkätsvaren presenterades och bekräftades vid ett möte med RSS-nätverket och NSK-S i
november 2019.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska central roll i stöd att implementera
bästa tillgängliga kunskap
Utredningen har till kommunerna ställt frågan om det finns något
organ eller funktion i kommunen som ger de verksamheter som
bedriver hälso- och sjukvård stöd i dess förmåga att implementera
bästa tillgängliga kunskap. Fyra femtedelar av de kommuner som
besvarade enkäten uppgav att de finns en sådan funktion. En femtedel svarade nej på samma fråga. Tillförlitligheten i den bilden är dock
tveksam. Omkring åttio procent av de som svarade ja på frågan har
som beskrivning av den stödjande funktionen uppgivit att kommunen har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och ofta även medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Mot bakgrund av att det är
ett lagstadgat krav att denna funktion ska finnas i kommunerna
torde denna funktion finnas i samtliga kommuner.
Kommunerna har generellt gett kortfattade beskrivningar av de
stödjande funktionerna. Generella beskrivningar är till exempel att
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den kommunala hälso- och sjukvården ger stöd till omvårdnadspersonalen när de är hälso- och sjukvårdspersonal, dvs. när de utför
hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta återspeglar den nära kopplingen mellan social omsorg och det kommunala ansvaret för hälsooch sjukvård. Några kommuner skriver också om att ansvariga chefer,
specialistsjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och MAS utformar
riktlinjer, rutiner och arbetssätt baserat på bl.a. nationella vårdprogram och riktlinjer. Detta förmedlas sedan till medarbetare på olika
sätt. Några kommuner nämner förekomst av utvecklingsenheter och
kvalitets- eller verksamhetsutvecklare. Linjeansvaret, det formella på
verksamhetschefen och det delegerade på enhetschefen, lyfts också
fram som centrala utgångspunkter. Sammantaget ger beskrivningarna
en bild av att det åtminstone genom MAS och MAR finns en funktion i kommunerna som ger implementeringsstöd till de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård men graden av tillräcklighet
i det stödet går inte att utläsa ur svaren.
Kvalitetsledningssystemen och multiprofessionella team viktiga
för att skapa en lärande organisation
Som komplement till föregående fråga ställde utredningen även frågan
om det finns något organ eller funktion i kommunen som ger de
verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård stöd i dess förmåga
att hos varje vårdenhet skapa en lärande organisation. Fyra femtedelar av de kommuner som har besvarat enkäten har uppgivit att det
finns en sådan funktion i kommunen. Beskrivningar av hur stödet är
utformat varierar mycket. Flera kommuner lyfter upp kvalitetsledningssystemen och att arbetet med att skapa lärande organisationer
som arbetar löpande med förbättring av verksamheten är inbyggt i
dessa. De beskriver att de gör och följer upp egenkontroller och att
de utifrån resultat och analys av dessa reviderar befintliga rutiner och
arbetssätt. Flera kommuner tar upp arbetet med avvikelser som
dokumenteras och följs upp inom ramen för patientsäkerhetsarbetet.
Utredningar om avvikelser, större händelser som medfört utredning
avseende vårdskada eller Lex Mariaanmälan tas också upp som exempel på kunskap som används i syfte att skapa en lärande organisation.
Flera kommuner nämner att de har lokala kvalitetsråd som tillsammans med ledningsgrupper arbetar löpande med att följa upp
och förbättra verksamheten. Samarbeten i multiprofessionella team,
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enhetschefernas roll samt samarbetet med MAS och MAR lyfts fram
som centrala i arbetet. Även exempel på utvecklingsenheter och
mobila vårdteam som på olika sätt stödjer verksamheterna beskrivs.
Vi efterfrågade inte kommentarer från de kommuner som svarade
nej på frågan. Någon har dock kommenterat att det ingår i linjeansvaret. I ljuset av ovan kommentarer kan det noteras att gränsen
mellan vilken funktion som ger stöd och vilket arbete som utförs i
linjen kan vara svår att dra. Det är många olika aktörer som samverkar utifrån olika perspektiv och ansvarsområden. Ett intressant
exempel om bred samverkan är Enköpingsmodellen, vars utgångspunkt är att ”vi lär varandra och lär av varandra”. I konceptet ingår
metoder för att ta tillvara på den interna kompetensen.
Sammantaget ger beskrivningarna en bild av att förekomst, utformning och omfattning av stöd till att skapa en lärande organisation
varierar mycket. I vissa kommuner synes det finnas väl utvecklade
stöd och arbetsformer. Den övergripande bilden är dock att stödet
är mindre väl utvecklat i kommunerna än i regionerna (jämför ovan).
Regionala samverkans och stödstrukturer exempel på organ i
samverkan mellan kommunerna som stödjer verksamheterna
Över 80 procent av de kommuner som svarade på enkäten uppgav
att det finns organ där kommunerna samverkar med varandra eller
regionen som ger de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård
stöd i dess förmåga att implementera bästa tillgängliga kunskap. Då
antalet kommuner som svarat nej på frågan bara är en handfull är
underlaget för litet för att kunna dra någon slutsats avseende eventuella mönster i vilken typ av kommuner som inte har någon sådan
samverkan.
Kommunerna har redovisat en mängd olika typer av samarbeten
och flertalet kommuner beskriver en kombination av samverkansformer som tillsammans bidrar till implementering av bästa tillgängliga kunskap. Återkommande typer av funktioner som lyfts fram
som centrala för samverkan mellan kommunerna är nätverk för MAS
och MAR, de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) liksom länsgemensamma arbetsgrupper inriktade på specifika områden
såsom demens, diabetes eller egenvård. Utöver detta varierar de
lokala lösningarna. I vilken grad nämnda arbetsgrupper ingår i RSS-
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strukturerna framgår inte på ett konsekvent sätt. Nedan följer några
exempel.
I länet finns en ledningsgrupp som består av ansvariga social- och
omsorgschefer från kommunerna samt ansvariga chefer på motsvarande
nivå i region Kronoberg. Gruppen träffas månadsvis. Kommunalt forum
fyra gånger per år där politikerna träffar ”länets ledningsgrupp”. Tvärgrupper för barn, vuxna och äldre träffas månadsvis och utvecklar vård
och omsorg för Kronobergarna. Tvärprofessionella team från kommun
och region. Nätverk finns tex MAS-nätverk och nätverk för chefer med
ansvar för kommuners hemsjukvård. Läkemedelskommitté ger läkemedelsrekommendationer. – Växjö kommun
Det finns en omfattande samverkan mellan samtliga kommuner och
regionen ”Närvård sörmland” en del i denna samverkan är den regionala
FOU enheten och RSS. Det finns även en gemensam politisk nämnd
som ansvarar för samverkansfrågor där t.ex. implementering av nya riktlinjer etc. ingår. – Vingåkers kommun

Förekomsten av strukturer för att knyta ihop kommunens eller
kommunernas ledning på tjänstemannanivå med den på politisk nivå
återkommer i några fall. Utöver Vingåker kommer även Uppsala
kommun i sitt svar in på hur de knyter ihop de olika strukturerna.
Vi har en länsgemensam samverkansstruktur där Region Uppsala och
länets alla kommuner ingår. Vi har en gemensam närvårdsstrategi som
är beslutad av vår högsta politik, som stödjer oss i arbetet. Till denna
länsstruktur har vi lokala strukturer med politik som högsta styrgrupp.
Nu under hösten kommer vi att knyta vår gemensamma kunskapsstyrning till denna struktur, så att vi får ihop kunskapsstyrning med verksamhetsstyrningen. – Uppsala kommun

I något fall har även samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola tagits upp. Hallstahammars kommun uppger exempelvis att de har en grupp bestående av regionens utvecklare på
område social välfärd och skola samt socialchefer där de bland annat
arbetar med prioriteringar och informationsspridning relaterat till
implementering av bästa tillgängliga kunskap.
Samspel mellan regioner och kommuner för stöd till implementering
och lärande organisationer
Utredningen ställde även frågor om huruvida den region som verkar
i det län kommunen ligger i ger något stöd till kommunen i dess
förmåga att implementera bästa tillgängliga kunskap och att hos
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varje vårdenhet skapa en lärande organisation. Medan den förra frågan
försöker fånga en mer ömsesidig samverkan mellan kommunerna
och regionerna tar denna fråga sikte på eventuell förekomst av mer
enkelriktat stöd från regioner till kommuner. Bakgrunden till att
frågan ställdes var Kunskapsstödsutredningens förslag om inrättande
av vårdkommittéer, vilka även var tänkta att ge stöd till kommunerna. Med vår fråga till kommunerna ville vi få en bild av i vilken
utsträckning och på vilket sätt ett sådant stöd ges i dag.
Vi noterar att kommunerna i stor utsträckning inte kunnat
särskilja svaren på frågan om samverkan mellan kommunerna och
regionerna respektive frågan om stöd från regionen till kommunerna. Detta torde återspegla att denna skiljelinje är svår att dra och
att det ofta är ett samspel snarare än ett enkelriktat stöd. Vi noterar
dock att läkemedelskommittéerna endast nämns i något enstaka fall.
Vi tolkar detta som att andra typer av samarbeten är mer framträdande i arbetet än kommunens samverkan med regionens läkemedelskommitté.
Kommunerna brottas med flera aspekter av kompetensförsörjning
parallellt vilket försvårar förutsättningarna
Kommunerna fick i enkäten frågan om vilka faktorer de anser är
mest avgörande för att kommunen ska kunna tillförsäkra att bästa
tillgängliga kunskap används och ett kontinuerligt lärande skapas i
verksamheterna.
Flera svar på den frågan återspeglar de utmaningar kommunerna
har avseende kompetensförsörjning generellt. Kommuner pekar på
att det mest centrala är att de överhuvudtaget har personal med
tillräcklig kompetens. Det framförs att kraven på baskompetens måste
höjas då delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser sker i stor omfattning och att det är svårt att ta till sig kunskap när man saknar
grundläggande kompetens. Utredningen tolkar det som att delegeringen sker till personal som saknar kvalificerad medicinsk kompetens.
Det poängteras vidare att den höga personalomsättningen omöjliggör en kompetensuppbyggnad på sikt.
Kontinuitet och långsiktighet i arbetet, liksom en tydlighet och
struktur i styrningen lyfts av flera kommuner som avgörande faktorer. Till detta hör vikten av ett engagerat ledarskap, inklusive
politisk ledning, samt att det skapas delaktighet och förståelse i alla
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led i organisationen. En organisationskultur som prioriterar kunskap
och lärande.
Utöver ledningens roll uppmärksammas även den enskilde yrkesutövaren. Behovet av tid för att ta till sig kunskap samt för reflektion
och dialog är faktorer som flera anser är avgörande. Det hänger också
ihop med ett ökat samarbete över verksamhets- och professionsgränser. Vikten av enkel tillgång till uppdaterad lättläst information
tas också upp som en central faktor.
Slutligen är medvetenhet och samverkan faktorer som understryks. Det påtalas att både staten och regionerna måste beakta att
kommunerna bedriver en alltmer avancerad vård i hemmen. När
ekonomiska stimulansbidrag fördelas måste även den kommunala
hälso- och sjukvården få del av dessa.
Kommunernas syn på vad staten bör göra
En av de frågor som ställdes till kommunerna var vad de anser att
staten bör göra för att bättre stödja och samverka med regioner och
kommuner när det gäller kunskapsgenerering, implementering och
kontinuerligt lärande.
Staten bör stödja med kunskapsstöd anpassade
till kommunernas behov
Vad gäller kunskapsgenerering ger kommunernas svar en relativt
samstämmig bild. Det framträder en generellt positiv bild avseende
stöd från staten i att ta fram kunskapsstöd. Flera uttrycker sig positivt om nationella riktlinjer. Ett återkommande budskap är att staten
i framtagandet av kunskapsstöd bör inkludera representanter från
den kommunala hälso- och sjukvården i hela processen, från tidigt
stadium, och att staten ska vara genuint lyssnande till de behov och
synpunkter kommunsektorns representanter ger uttryck för. Staten
behöver förbättra sin kunskap om den kommunala hälso- och sjukvården och dess förutsättningar.
Ett annat budskap som framträder tydligt är vikten av att anpassa
kunskapsstöd – till exempel riktlinjer och standardiserade vårdförlopp – till kommunernas behov. De understryker att från det kommunala perspektivet går omsorgsperspektivet och vårdperspektivet
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hand i hand i mötet med personen som tar emot insatsen, dvs.
patienten/brukaren. I vissa fall finns anledning att inte bara anpassa,
utan helt ta sin utgångspunkt i, kommunens behov. Ett exempel som
nämns är riktlinjer som tar sin utgångspunkt i den kommunala hemsjukvården. Det poängteras att kommunens utgångspunkt ofta är
behov som är målgruppsbaserade, inte diagnosrelaterade.
Ytterligare områden där kommunerna anser att staten bör vara
behjälplig är i att undanröja juridiska hinder för effektiv kommunikation och informationsöverföring mellan vårdgivare, samt att staten
verkar för större incitament för samverkan mellan kommuner och
regionen.
Behovet av bättre samverkan mellan statliga myndigheter, inklusive
Regeringskansliet, lyftes också upp av flera. I ett samtal mellan utredningen och Socialchefsnätverket33 gav flera socialchefer uttryck
för upplevelsen att staten agerar i stuprör vilket försvårar kommunernas uppdrag.
Slutligen kommenterade flera kommuner vikten av att eventuella
stimulansbidrag avseende hälso- och sjukvård tilldelas både kommuner och regioner. Huvudbudskapet är här att de som fördelar
medel (regeringen) måste beakta kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag och spegla det i tilldelning av resurser.
Staten bör stödja med kunskap och lärotillfällen om implementering
och förbättringsarbete
I svaren om implementering och kontinuerligt lärande uppmärksammas det lokala ansvaret men även att staten kan ha en stödjande
roll. De mest frekventa svaren om vad staten bör göra för att stödja
implementering rör kommunikation och lärotillfällen. Webbaserade
utbildningar och digital information lyfts fram liksom enkla hjälpmedel för implementering, såsom checklistor och handböcker. Kunskapsguiden34 nämns som ett bra exempel på webbaserad information.
Förslagen som lämnades i enkäterna inkluderar även konferenser
och att staten kommer ut till kommunerna och erbjuder lärotillfällen
och kunskap om implementering. För att förstärka det kontinuerliga
lärandet föreslås att staten kan arrangera uppföljningskonferenser,
där deltagarna kan delge varandra goda exempel. Utbildningsmate33
34

Möte med Socialchefsnätverket på SKR den 6 september 2019.
kunskapsguiden.se.
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rial och lärotillfällen kan rikta sig till flera målgrupper, inklusive chefer
och ledare. Förslag finns även om att utveckla arbetet med nationella
kvalitetsindikatorer som stöd i den löpande uppföljningen. Gemensamt för dessa förslag är önskemål om att staten ska tillhandahålla
någon typ av metodstöd för implementering och kontinuerligt lärande.
En synpunkt av annan karaktär är att ställa krav på att en fastställd
tid avsätts till att ta del av nya riktlinjer, genomgå webbkurser etc.
Övriga medskick från kommunerna
I sina svar har kommunerna vidare lämnat synpunkter av mer generell karaktär. Ett återkommande medskick i dessa är att staten behöver visa tålamod och långsiktighet. Implementering och förbättringsarbete tar tid att utveckla.
I svaren har även reflektioner om kommunernas egna situation
lyfts. En av respondenterna uttryckte det som att kommunerna som
vårdgivare behöver inse att hälso- och sjukvård i kommunen är ett
stort och viktigt ansvarsområde. Kommunledningar i dag bör inneha
hälso- och sjukvårdskompetens på högsta ledningsnivå. För att klara
kompetensförsörjning måste kommunerna erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till forskning, viktiga faktorer för att
bli en attraktiv arbetsgivare.

10.5

Läkemedelskommittéerna

Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer
innebar i korthet att läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas till att omfatta all vård. I detta avsnitt beskriver vi läkemedelskommittéernas nuvarande uppdrag – en lagstadgad rådgivande roll –
och bakgrunden till detta. I avsnittet beskrivs vidare översiktligt hur
läkemedelskommittéerna arbetar, deras roll i regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem samt deras koppling till kommunal
hälso- och sjukvård. Slutligen ges även en kortfattad sammanfattning
av två förslag från tidigare utredningar som rör läkemedelskommittéerna.
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Lagen om läkemedelskommittéer och dess bakgrund
Lagen om läkemedelskommittéer
Genom lagen om läkemedelskommittéer35 infördes 1997 ett obligatoriskt krav på en eller flera läkemedelskommittéer i varje region med
uppgift att, genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationerna
ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen
inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som
behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Avslutningsvis anger lagen att varje
läkemedelskommitté i den omfattning som behövs, ska samverka
med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter,
universitet och högskolor. Av lagstiftningen följer att det är upp till
varje region att bestämma hur många kommittéer som ska finnas och
vilket organ inom landstinget som ska tillsätta en kommitté. Regionen bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna.
Bakgrund till lagen om läkemedelskommittéer
Lagen om läkemedelskommittéer tillkom samtidigt som kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till landstingen. Läkemedelskommittéverksamheten var tidigare frivillig för
landstingen. Kommittéer har i olika former funnits sedan 1960-talet
och har varit det organ som fångat upp erfarenheter och kunskap om
läkemedel och läkemedelsanvändning från myndigheter och institutioner för att föra ut denna kunskap bland förskrivarna. I förarbetena
framhölls att det är ett omfattande arbete för förskrivarna att hålla
sig informerade om forskning och utveckling inom läkemedelsområdet, också inom ett begränsat specialistområde.36 Regeringen ansåg
därför att det var av största vikt att kommittéernas råd och rekommendationer når ut till kliniker, specialistmottagningar och primärvårdsenheter. Eftersom kostnaderna för läkemedelsförmånen, som
35
36

Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.
Prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.
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nämnts ovan, överfördes till regionerna ansågs detta bl.a. vara ett skäl
till att förstärka läkemedelskommittéerna. Enligt regeringen var det
också ett uttalat intresse från regionernas sida att denna markering
av kommittéernas vikt kom till stånd. Förstärkningen av betydelsen
av kommittéerna gjordes genom att regionerna genom lagstiftningen om läkemedelskommittéer tog det fulla ansvaret för finansiering av kommittéernas verksamhet samt för administrativa frågor
om antal kommittéer, vilket organ inom regionen som skulle tillsätta
kommittéerna, antal ledamöter och mandattid m.m. I propositionen
angavs vidare att den allmänna uppfattningen bland remissinstanserna var att förskrivningsrekommendationerna inte skulle få samma
möjlighet till genomslag om de inte innehöll ett betydande mått av
lokal förankring. Skälet till att reglera kommittéerna genom lag var
att det enligt regeringen inte skulle råda någon tveksamhet om att
kommittéarbetet skulle engagera såväl kommunalt anställda och
regionanställda som privatpraktiserande läkemedelsförskrivare. En
annan viktig utgångspunkt enligt regeringen var att läkemedelskommittéernas rekommendationer skulle vara just rådgivande och inte
binda den enskilde förskrivaren i mötet med patienten.37
Läkemedelskommittéernas arbete och roll i regionernas
gemensamma kunskapsstyrningssystem
Tjugoen kommittéer med stora likheter och lokal förankring
Som framkommit ovan ger lagen om läkemedelskommittéer stort
utrymme för regionerna att anpassa bemanning och arbetsformer i
kommittéerna. Lagen föreskriver också att varje region ska utfärda
ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés
verksamhet och arbetsformer som behövs. Var och en av Sveriges
21 regioner har fastställt sådana reglementen.
I reglementena preciseras respektive läkemedelskommittés uppdrag. Några gemensamma nämnare i dessa kan noteras. En genomgående likhet är att grunduppdraget, dvs. att vara ett rådgivande
expertorgan i läkemedelsfrågor som ska verka för en säker, rationell
och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom regionen, framgår
av reglementet även om de exakta formuleringarna skiljer sig åt. Hur
ledamöterna ska utses och kompetensprofilen på dessa regleras också.
37

SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård.
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Av den information (reglementen eller information om ledamöter)
som respektive region publicerat på sina hemsidor kan utläsas att
ungefär hälften av läkemedelskommittéerna inkluderar en representant från den kommunala hälso- och sjukvården, vanligtvis en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Kommittéernas uppdrag inriktas på att vara ett stöd särskilt till förskrivare men även till regionen
som sådan i egenskap av expertorgan i läkemedelsfrågor. De följer
bland annat upp förskrivningsmönster, ger information och utbildar
om läkemedelsanvändning. Arbetet sker i nära samarbete med den
kliniska verksamheten. Varje kommitté inrättar vanligtvis ett större
antal, i många fall omkring tjugo, terapigrupper inom olika specialistområden. Genom ledamöterna i dessa terapigrupper och arbetssättet att samarbeta nära den kliniska verksamheten, når kommittén
en lokal förankring på många vårdenheter. Den lokala förankringen
är något som ofta lyfts fram som en styrka i läkemedelskommittéernas arbetssätt.
Läkemedelskommittéernas roll i regionernas kunskapsstyrning
på lokal nivå
Läkemedelskommittéerna har ett kunskapsstyrande uppdrag både
genom de rekommendationer de utfärdar och genom den uppföljning och dialog de arbetar med i verksamheterna.
Varje läkemedelskommitté har därmed någon typ av roll i varje
enskild regions kunskapsstyrningsorganisation, dvs. på lokal nivå.
Hur kunskapsstyrningsorganisationen ser ut i respektive region skiljer
sig åt. I den enkät som utredningen skickade till regionerna (se ovan)
ställde utredningen även en fråga om huruvida regionens läkemedelskommitté är sammankopplad med regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation.
I enkätsvaren uppger samtliga regioner att regionens läkemedelskommitté antingen är eller är på väg att bli sammankopplad med
regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem. Några regioner
är mycket kortfattade i sina svar varför utredningen inte kan bedöma
den faktiska graden av sammankoppling. Andra regioner svarar med
mer uttömmande beskrivningar. Beskrivningarna speglar en lägesbild i augusti/september 2019. Nedan citeras några svar som utredningen bedömer visar på konstruktiva lokala lösningar.
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Regionen har ett Råd för Kunskapsstyrning där verksamhetsansvariga
och specialister möts. Läkemedelskommitténs ordförande och Läkemedelsenhets chef sitter med i Rådet för kunskapsstyrning. När lokala
programområden och andra råd bildas så ingår personer från läkemedelskommitténs expertgrupper i berört råd. – Region Västmanland
Region Uppsalas läkemedelskommitté kommer att utgöra en lokal samverkansgrupp för läkemedel och kommer därmed integreras i regionernas
kunskapsstyrningsorganisering. På sjukvårdsregional nivå (UppsalaÖrebro) har det funnits ett långvarigt samarbete mellan de sju regionernas läkemedelskommittéer vilket fortsättningsvis blir den regionala
samverkansgruppen för läkemedel som i sin tur har kontakter med den
nationella samverkansgruppen för läkemedel. Med andra ord bygger vi
ihop nuvarande organisering med läkemedelskommittéer med den nya
organiseringen för kunskapsstyrning. – Region Uppsala
Den lokala kunskapsstyrningsorganisationen byggs upp kring de expertgrupper inom Läkemedelskommittén som redan existerar. Organisationen med Läkemedelskommitté och dess delgrupper är alltså mycket
central i denna aktuella uppbyggnad. /…/ Basen för fortsatt organisering av LPO, lokala programområden, baseras då bl.a. på den organisation som vi har byggt upp med hjälp av Läkemedelskommittén. – Region
Jämtland Härjedalen
Läkemedelskommitténs ordförande ingår som ledamot i regionens kunskapsstyrningsråd och är tillika ledamot av sjukvårdsregional samverkansgruppen för läkemedel. – Region Gävleborg
Kopplingen har historiskt sett varit begränsad, även om läkemedelskommittén och övriga kunskapsstyrningen har delat vissa stödstrukturer inom centrala förvaltningar. Hösten 2019 träder dock en ny struktur i kraft där läkemedelskommittén utgör samverkansgruppen för
läkemedel och medicinteknik (på samma sätt som läkemedel är integrerat som en samverkansgrupp i den nationella strukturen med NPO).
Vidare kommer läkemedelskommitténs expertgrupper tydligare att knytas
till respektive regionalt programområde och ordföranden i respektive
expertgrupp att vara en ordinarie ledamot i RPO. – Region Stockholm

Läkemedelskommittéernas roll på nationell nivå i regionernas
gemensamma kunskapsstyrningssystem
Det pågår etablering av ett strukturerat samarbete mellan läkemedelskommittéerna och de olika funktionerna inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. (För en beskrivning av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning se kapitel 7.)
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I regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem finns det
på nationell nivå den nationella samverkansgruppen för läkemedel
och medicinteknik (NSG läkemedel och medicinteknik) som har ett
samordnande uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet för läkemedels- och medicintekniska frågor. Den nationella samverkansgruppen för dialog, inom ramen för sitt uppdrag, med bland annat
Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK). LOK har ett
arbetsutskott som består av en representant från varje sjukvårdsregion, varav en är ordförande i LOK. LOK företräder läkemedelskommittéerna i frågor av gemensamt intresse. Den nationella samverkansgruppen har uppdragit åt LOK att vara kontaktpunkt mellan
nationella programområden och nationella arbetsgrupper och läkemedelskommittéerna så att läkemedelskommittéerna kan medverka
och ge stöd till dessa i frågor gällande läkemedel, horisontella prioriteringar, lokal implementering av nationella rekommendationer
samt hantering av t.ex. jävsfrågor. Detta görs genom att de nationella
programområden och nationella arbetsgrupper som behöver denna
typ av kompetens i sitt arbete ber läkemedelskommittéerna utse en
representant som kan bistå i ett specifikt uppdrag. Rent praktiskt
sker samordning inom den sjukvårdsregion som är värd för ett nationellt programområde och/eller en nationell arbetsgrupp och den
sjukvårdsregionala representanten i LOK:s arbetsutskott för att
därigenom få hjälp att identifiera lämpliga personer som kan ingå i
olika arbetsgrupper. Samarbetsstrukturen är under etablering.
En annan typ av samarbete med läkemedelskommittéerna finns
även via viss personunion mellan läkemedelskommittéer och NTrådet, där NT står för Nya Terapier (för beskrivning av NT-rådet se
kapitel 7).
Läkemedelskommittéerna har ingen formell roll i processen för
ordnat införande (se mer om ordnat införande i kapitel 7). Många
ledamöter av läkemedelskommittéer sitter dock med i SKR:s nätverk
för kontaktpersoner i läkemedelsfrågor som inkluderar representanter från alla regioner. Nätverket utgör en länk mellan den nationella
nivån i processen för ordnat införande och de lokala strukturerna i
regionen. Genom detta medverkar läkemedelskommittéerna i praktiken till att förmedla och implementera t.ex. NT-rådets rekommendationer i regionerna.
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Tidigare utredningars förslag om läkemedelskommittéerna
Kunskapsstödsutredningens förslag om att omvandla läkemedelskommittéerna till vårdkommittéer är ett av flera förslag från tidigare
utredningar som berör läkemedelskommittéerna. I detta avsnitt
beskrivs två tidigare förslag med direkt beröring till det förslag som
vår utredning har i uppdrag att vidareanalysera. Dels beskrivs det
förslag från Statens vård- och omsorgsutredning som vägdes in i Kunskapsstödsutredningens förslag, dels beskrivs ett förslag från Läkemedelsutredningen som har lämnats efter det att Kunskapsstödsutredningens förslag hade presenterats.
Statens vård- och omsorgsutredning
I statens vård- och omsorgsutrednings slutbetänkande Gör det
enklare!38 föreslogs att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas. Utredningen anförde bl.a. att det fanns ett behov av att i framtiden samordna kunskapsunderlagen gentemot mottagarna inom
vården och omsorgen i fråga om innehåll och form. Bland annat
framhölls behovet av att integrera råden om läkemedelsanvändning
med andra behandlingsråd för samma sjukdom. Den i lag reglerade
läkemedelskommittéverksamheten ansågs vara ett hinder för integrering med andra viktiga delar i vården och omsorgens kunskapsutveckling genom att den är begränsad till läkemedelsanvändning. Skälen
för att behålla en särreglering som enbart avser läkemedelsrekommendationer, mot bakgrund av behoven av att samordna råd om läkemedelsanvändning med råd om andra behandlingsformer för samma
sjukdom, ansågs inte var tillräckligt starka. Genom ett avskaffande
av obligatoriet ansågs bl.a. en möjlighet öppnas för landstingen att
integrera arbetet med läkemedelsrekommendationer i arbetet med
övriga analyser och rekommendationer om behandling, t.ex. genom
s.k. HTA-centrum. HTA står för Health Technology Assessment
och innebär en systematisk granskning av den vetenskapliga dokumentationen för en metod eller teknologi inom hälso- och sjukvården (se även kapitel 7).

38

SOU 2012:33 Gör det enklare!
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Läkemedelsutredningen
I Läkemedelsutredningens slutbetänkande Tydligare ansvar och regler
för läkemedel39 presenterar utredningen förslag avseende landstingsgemensamma rekommendationer om läkemedel. Förslaget härrör
från en problematik som utredningen ser avseende NT-rådet. NTrådet är en funktion inom regionernas samverkansmodell för läkemedel som beslutar vilka läkemedel som ska omfattas av den process
som kallas nationellt ordnat införande och som även har regionernas
mandat att avge rekommendationer om användningen av dessa läkemedel. Rekommendationerna är inte bindande men i praktiken
starkt styrande. Se mer om NT-rådet i kapitel 7. Läkemedelsutredningen konstaterar bland annat att det finns oklarheter kring NTrådets rättsliga ställning, vilka krav som kan ställas på dess arbetsprocesser och huruvida dess rekommendationer kan överklagas.
Läkemedelsutredningen föreslår att de två huvuduppgifter NT-rådet
i dag har ska utföras av ett landstingsdrivet offentligrättsligt organ.
Läkemedelsutredningen föreslår att ett nytt landstingsgemensamt
organ, Läkemedelsrådet, inrättas. Utredningen föreslår att nuvarande
lag om läkemedelskommittéer upphävs och att en ny lag om läkemedelsråd och läkemedelskommittéer införs. De redan gällande
reglerna om läkemedelskommittéerna skulle överföras i sak oförändrade till den nya lagen. Utöver det skulle det införas ett krav på att
det också skulle finnas ett nationellt läkemedelsråd. Rådet skulle
drivas av regionerna gemensamt och verka för en tillförlitlig, rationell
och jämlik läkemedelsanvändning över hela landet. Läkemedelsrådet
skulle ha möjlighet att utfärda rekommendationer till regionerna om
användningen av läkemedel och alltså delvis överta de uppgifter det så
kallade NT-rådet i dag utför. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.

39

SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
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Inledning till analysen

Vi har så här långt presenterat bakgrundsbeskrivningar till det uppdrag som utredningen har att hantera. Vi har beskrivit hälso- och
sjukvårdens organisering för att därefter närmare beskriva de tre
aktörer som denna utredning fokuserar på − staten, regionerna och
kommunerna − och deras arbete med kunskapsstyrning. Mot bakgrund av utredningens mest centrala uppdrag – att lämna förslag på
en statlig funktion för nationell uppföljning och att vidareanalysera
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas – har vi också gjort fördjupade beskrivningar om samordning och samverkan i staten, nationell uppföljning samt förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på
lokal nivå.
Vi kommer nu att gå vidare med utredningens analys. Vår utgångpunkt i denna har varit att se uppdraget och dess delar i en större
helhet. Denna helhet benämner vi, i enlighet med vårt direktiv, ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård handlar kortfattat om hur hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt
verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
på alla nivåer. En beskrivning av det sammanhållna systemet återfinns i avsnitt 2.6.
Vi ser en styrka i att se uppdraget ur detta perspektiv. Perspektivet innebär att se det hela som ett system som hänger ihop där de
olika delarna synkroniseras med varandra. Det handlar således om
att inte enbart optimera varje enskild del utan om att optimera en
helhet. Vi bedömer att det kan bidra till att skapa ett större värde.
Staten, regionerna och kommunerna är alla en del av ett sammanhållet system. Del i systemet är också alla de individer som verkar i
det, såsom patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och privata aktörer.
Vi har tre analyskapitel – 12, 13 och 14. I analyskapitel 12 fördjupar vi oss i nationell uppföljning och analys i staten, vilka utma-
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ningar som finns med nationell uppföljning och vilka av dessa en
statlig funktion kan bistå regeringen med att hantera. Utmaningarna
och utvecklingsområdena inom nationell uppföljning är flera. Vårt
fokus i kapitel 12 är hur en statlig funktion kan möta de behov som
vi tolkar ligger bakom utredningens uppdrag. I analyskapitel 13 vidareanalyserar vi förslaget från Kunskapsstödsutredningen om hur
vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vi vidgar också analysen till
ett bredare perspektiv på förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat
i regioner och kommuner. Slutligen går vi i analyskapitel 14 in på
några grundläggande faktorer som vi från utredningens sida anser
behöver adresseras för att systemet ska bli sammanhållet. Analysen
om det sammanhållna systemet är central för att utredningens
förslag − om en statlig funktion för nationell uppföljning och om
att stärka vårdens förbättringsarbete − ska få bästa möjliga effekt,
dvs. ta oss närmare målen i hälso- och sjukvårdslagen om en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Innan vi går vidare till de olika analyskapitlen vill vi uppmärksamma på det vi ser som den centrala utgångspunkten för alla delar i
ett sammanhållet system − vikten av en gemensam målbild. Att alla
strävar åt samma håll, dvs. har samma målbild, ser vi som en grundläggande förutsättning för att ett sammanhållet system ska fungera
på ett ändamålsenligt sätt. Det betyder att det behöver finnas en
gemensam syn hos aktörerna i hela systemet. Staten, regionerna och
kommunerna behöver vara överens om vad målen är, vad de innebär
samt vad som krävs för att kunna arbeta mot dem. Alla aktörer
behöver forma sitt agerande både utifrån den gemensamma målbilden och utifrån sina respektive roller i systemet. Även inom staten
finns det ett värde i att myndigheterna har olika uppdrag och verktyg
som alla kan verka mot samma övergripande målbild.
Vi anser, som nämnt ovan, att utgångpunkten bör vara målen
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är dessutom centralt att alltid
ha med sig för vem vi agerar, dvs. vad det yttersta syftet är. Målen med
hälso- och sjukvården har sin utgångspunkt i värdet för patienten.
För att säkerställa att arbetet de facto leder mot målen behöver även
patienter ha en aktiv roll i systemet. En gemensam målbild kan låta
självklart, men i praktiken finns det flera utmaningar. Vi återkommer
till behovet av en gemensam målbild i analyskapitel 14.
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• Ett av utredningens huvuduppdrag handlar om att analysera
och lämna förslag på en statlig funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården. Syftet ska vara att följa
regeringens reformer och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård.
• Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, det
vill säga att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i
utredningens uppdrag. Utredningen har därför försökt att se
hur man kan dra nytta av och använda befintliga myndigheter,
strukturer m.m. för att uppnå syftet.
• Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det
leder till. Utredningen har identifierat en rad utmaningar och
utvecklingsbehov för att den nationella uppföljningen ska bli
ett bättre verktyg för staten att bidra till hälso- och sjukvårdens mål.
• En statlig funktion har potential att lösa flera, men inte alla, av
de identifierade utmaningarna med den nationella uppföljningen. Med utgångspunkt i utredningens uppdrag och de
identifierade utmaningarna ser vi att funktionen skulle kunna
bistå regeringen med att
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ, såsom reformer och satsningar,
2. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården,
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3. belysa områden där det är ändamålsenligt att staten agerar
för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga statliga
insatser,
4. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och utveckling av fortsatta insatser.
• I utredningens analys av en statlig funktion för nationell
uppföljning utgår vi både från de förhållanden som råder i dag
och den utveckling som behövs på sikt. I ett utvecklingsperspektiv behövs en strategi för att nyttja den data som finns
på ett smartare sätt.
• Centrala utgångspunkter avseende val av organisationsform för
funktionen har varit att organisationsformen dels ska skapa
förutsättningar för ett effektivt och processorienterat arbetssätt, dels att den ska använda och dra nytta av befintliga strukturer för samverkan och dialog.
Ett av utredningens huvuduppdrag handlar om att analysera och
lämna förslag på en reglerad funktion för en samlad uppföljning av
hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Syftet ska vara att följa regeringens reformer och satsningar på området samt att analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. I uppdraget ingår också att
analysera hur en sådan funktion kan samverka med hälso- och sjukvårdens huvudmän.
Nationell uppföljning avser uppföljning av hälso- och sjukvård,
där såväl regionerna som kommunerna är huvudmän, avseende hela
Sverige. Uppföljning definieras här som att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild, så värderingsfritt som möjligt. Data är den information
som ligger till grund för uppföljningen. Nationell uppföljning är
viktig för alla aktörer i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Syftet är att få ett underlag att dra lärdom av för
fortsatt agerande, ett agerande för att nå de gemensamma målen med
hälso- och sjukvården. Oftast sker datainsamlingen vårdnära och det
handlar om att lokala och regionala data ska sammanfogas och aggregeras för att skapa en nationell bild. Insamling sker oftast inte direkt
till staten utan det är sjukvårdshuvudmännen som för dem vidare.
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Det är således centralt att staten, regionerna och kommunerna samverkar kring utvecklingen av den nationella uppföljningen.
I detta kapitel är statens roll i fokus, med utgångspunkt i utredningens huvuduppdrag om en statlig funktion. Vårt angreppssätt är
att utifrån en identifierad bild av utmaningar och utvecklingsbehov
analysera vilken roll och utformning en funktion bör ha för att bäst
bidra i den önskade utvecklingen. Utredningen noterar att syftet
med funktionen, enligt direktivet, består av två delvis olika delar.
Den ena är att följa regeringens reformer och satsningar på området,
den andra att analysera var behoven av statliga insatser är som störst
för att säkerställa god vård. Detta kommer vi att beakta i vår analys
av hur funktionen bör fungera och organiseras. Ett annat viktigt
ingångsvärde är hur staten kan agera mer sammanhållet i frågor om
uppföljning. När det gäller funktionen tittar vi på i vilken mån det
går att dra nytta av redan befintliga strukturer och i vilken mån det
snarare handlar om att skapa något nytt. Vi utgår också från att
nationell uppföljning och analys är en del av ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård där olika delar hänger ihop. Finns det
behov av att vidta åtgärder i andra delar av systemet, för att den nationella uppföljningen och funktionens arbete ska bli ändamålsenligt,
kommer vi att uppmärksamma det.
Analysen görs med utgångpunkt från utredningens enkät om
uppföljning till berörda myndigheter, en genomgång av ett urval av
de uppföljningsrapporter som myndigheterna har publicerat, resultat
av genomförda workshopar om uppföljning, publicerade rapporter
och utredningar samt möten med berörda aktörer. Kapitlen om Nationell uppföljning och analys (kapitel 9) och Samverkan i staten
(kapitel 6) är särskilt relevanta bakgrundskapitel till analysen.

12.1

Uppföljning och analys som verktyg
för staten att bidra till att nå målen
med hälso- och sjukvården

Nationell uppföljning fyller flera syften för regioner, kommuner och
stat. Här fokuserar vi på uppföljning som ett verktyg för staten.
Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården som
bl.a. handlar om att säkerställa att den är jämlik över landet och
mellan befolkningsgrupper. För att staten ska kunna ta det över-
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gripande ansvaret har den ett antal verktyg till sitt förfogande. Det
statliga ansvaret utövas främst genom lagar och förordningar och
genom regeringens styrning av de statliga myndigheterna på området.
Bland statens främsta verktyg gentemot hälso- och sjukvårdens
huvudmän kan nämnas utjämningssystemet, som syftar till att alla
regioner och kommuner ges likvärdiga ekonomiska möjligheter och
förutsättningar.
Av den kommunala självstyrelsen följer att regeringen inte kan
styra regioner och kommuner såsom den kan styra statliga myndigheter. Staten kan däremot bidra till att ge huvudmännen stöd och
förutsättningar att bedriva en jämlik och effektiv vård av god kvalitet. Ett relativt vanligt förekommande bidrag från statens sida är
riktade statsbidrag. Inom hälso- och sjukvårdsområdet kombineras
dessa ofta med en satsning som tar sig uttryck i form av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
vilket i praktiken blir horisontella prioriteringar från statens sida.
Staten har också en roll när det gäller uppföljning, även om den
inte är helt tydlig. Andra utredningar före oss, exempelvis Ansvarskommittén, lyfte upp statens roll avseende uppföljning. Kommittén
föreslog att staten skulle ges ett tydligare mandat för nationell uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat. Kunskapsstödsutredningen lyfte behovet av en utvecklad nationell uppföljning.
En utveckling av en funktion kan ses som att sätt för staten att
skaffa sig ett verktyg för att bättre kunna hantera och använda sig av
den nationella uppföljningen. I ljuset av detta bör en för staten ändamålsenlig nationell uppföljning syfta till att bistå regeringen med
övergripande kunskap om utvecklingen och läget i svensk hälso- och
sjukvård vad gäller att identifiera viktiga utvecklingsområden och
kunskapsgap samt centrala aspekter i hälso- och sjukvården som
exempelvis kvalitet, jämlikhet, effektiv resursanvändning och tillgänglighet. Uppföljningen bör vara bred och fånga utvecklingen i riket
som helhet, vilket innebär sammanfogade och aggregerade data, men
bör även vid behov kunna presenteras utifrån exempelvis regioner/
huvudman, olika delar av landet eller olika behovsgrupper.
Den nationella uppföljningen ska ge ett faktabaserat underlag
som kan bidra till att på nationell nivå skapa en bild av tillståndet och
utvecklingen i hela hälso- och sjukvården (oavsett huvudman).
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Denna bild kan sedan ligga till grund för vidare analys av t.ex. behov
och möjliga statliga insatser.
Riksdag och regering tar en rad övergripande beslut om hälsooch sjukvårdens mål, inriktning och förutsättningar, där uppföljningsunderlag kan vara viktiga. Underlag från uppföljning kan också
användas i dialoger och samråd mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, där de gemensamt följer utvecklingen av hälso- och sjukvården och diskuterar prioriterade utvecklingsbehov. Regeringen behöver i genomförandet av sin politik både kunna ha tillgång till underlag
för att kunna hantera såväl aktuella frågor som de långa utvecklingslinjerna.
Värdet av uppföljning och analys skapas i det agerande det leder
till. Det kan både innefatta vad man agerar på och hur man gör det.
Uppföljning och analys av de insatser som görs kan även, om den
görs bra, leda till ett kontinuerligt lärande. Vilken typ av insats som
krävs beror på vilken typ av problematik som uppmärksammats. Om
den nationella uppföljningen exempelvis skulle visa på stora skillnader i medicinska resultat avseende en viss diagnos mellan olika
delar av landet kan en fördjupad analys både visa på vari skillnaderna
består, vilken typ av problem som orsakar skillnaderna och vilken
typ av insats som krävs för att komma tillrätta med detta. Det är
centralt att verkligen förstå behovet av insats och se vilken aktör som
behöver agera. Bör staten agera på området och i så fall hur?

12.2

Utmaningar och utvecklingsbehov

I detta avsnitt analyserar vi utmaningar och utvecklingsbehov som
finns för nationell uppföljning och analys. Mot bakgrund av uppdraget har vi valt att fokusera på hur nationell uppföljning och analys
kan utgöra ett underlag för ändamålsenliga insatser från regeringen
för att bidra till att öka kvaliteten, jämlikheten och effektiviteten i
hälso- och sjukvården.
Vi har utifrån dialoger med olika aktörer och vår expertgrupp
identifierat en rad olika utmaningar med och en del utvecklingsbehov av den nationella uppföljningen och analysen. Dessa listas i
korthet nedan och integreras sedan i den mer utförliga analys som vi
gör med avstamp i vårt direktiv. Utmaningarna handlar om att:
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• det är oklart vilken uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för sitt agerande samt hur beställarkompetens
och mottagarkapacitet ser ut på Regeringskansliet,
• myndigheterna efterfrågar en tydligare dialog med Regeringskansliet i syfte att bättre kunna förstå det faktiska behovet och
därmed med större träffsäkerhet kunna leverera det som svarar
mot detta behov,
• det är önskvärt att kunna se effekter av ett specifikt initiativ, men
möjligheten att påvisa effekter är ofta begränsad,
• staten behöver en faktabaserad samlad bild över tillståndet i
hälso- och sjukvården för att bättre kunna bedöma var staten kan
göra ändamålsenliga insatser,
• det görs mycket uppföljning av hälso- och sjukvården av olika
aktörer, men det är svårt att få en överblick och samlad bild över
den. Dessutom är det sannolikt så att trots att mycket görs finns
det luckor som hindrar möjligheten att skapa en helhetsbild,
• uppföljningsunderlag för agerande kan behöva tas fram med olika
hastighet, beroende på behov. Det betyder att det både kan finnas
behov av att snabbt få en bild av läget här och nu samt behov av
uppföljning och analys av det som har skett över tid. Den uppföljning som görs av myndigheterna i dag speglar oftast händelser
som ligger längre tillbaka i tiden,
• analysen av uppföljningen stannar för ofta vid konstateranden.
Mer ändamålsenliga analyser kan behöva utvecklas, bl.a. för att
regeringen ska kunna omvandla den uppföljning som finns till
agerande på policynivå,
• det finns behov av dialog mellan staten, regionerna och kommunerna bland annat för att förstå analysen av uppföljningen.
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Utvecklingsbehoven hanteras till viss del redan i en rad olika utvecklingsprojekt (se t.ex. kapitel 9 och avsnitt 7.4). Det handlar bl.a. om
att
• det behövs ett större fokus på patientupplevelser, samt självupplevd och självskattad hälsa. En utveckling behöver ske vad gäller
patientrapporterade mått på effektivitet och kvalitet i vården,
• tillgång till data saknas för vissa områden. Samtidigt är det viktigt
att på ett effektivt sätt kunna använda den data som finns. Här
kan det finns bakomliggande faktorer som handlar om förutsättningar för uppföljning såsom lagstiftning, termer och begrepp,
dataflöden samt tekniska förutsättningar,
• vi noterar att det finns behov av ökad samordning och ökat samarbete såväl inom staten som mellan staten och andra aktörer när
det gäller utvecklingen av den nationella uppföljningen. Vi kommer inte att fördjupa oss i detta behov nedan utan återkommer
till det längre fram i betänkandet.
Den funktion som utredningen enligt direktivet ska föreslå ska syfta
till att följa upp regeringens reformer och satsningar på hälso- och
sjukvårdsområdet samt analysera var behoven av statliga insatser är
som störst för att säkerställa god vård. Funktionen blir således ett
verktyg för att hantera några av de utmaningar med nationell uppföljning som vi har identifierat, men den kommer inte att kunna
svara upp mot alla. Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de
en funktion kan möta så måste även andra åtgärder vidtas.
Vi fördjupar oss nu i utmaningar med den nationella uppföljningen som kopplar till vårt direktiv. Det gäller de utmaningar som
finns avseende uppföljning och analys av statliga initiativ samt
utmaningarna för att få en samlad bild av tillståndet och utvecklingen
i hela hälso- och sjukvården som grund för regeringens agerande. Vi
gör också en kort beskrivning av de utvecklingsbehov som finns i dag
avseende förutsättningar för uppföljning i form av tillgång till data m.m.
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Utmaningar vid uppföljning och analys av statens initiativ
En del av den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården som
görs inom staten handlar om uppföljning av statens initiativ i form
av satsningar och reformer. Eftersom ett av syftena med den funktion som utredningen har i uppdrag att förslå är att följa upp regeringens initiativ, analyserar vi här de utmaningar som finns på området. Statliga initiativ definierar vi som ett samlingsnamn för större
initiativ från statens sida såsom satsningar och reformer. Statliga
insatser ser vi som en mer begränsad insats från statens sida, t.ex. ett
kunskapsstöd. Utifrån de myndighetsrapporter som vi har tagit del
av ser vi att de statliga initiativ som främst följs upp i dag är överenskommelser, men även specifika reformer samt lagar och riktlinjer.
Statliga initiativ är på ett sätt ett uttryck för regeringens prioriteringar, inom ramen för de möjligheter som regeringen har att styra
hälso- och sjukvården.
I dag följer myndigheter, oftast Socialstyrelsen eller Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), som regel upp större satsningar och reformer, vanligtvis till följd av uppdrag från regeringen.
Utredningen uppfattar att det inte alltid är tydligt varför den ena
eller den andra myndigheten får i uppdrag att göra en viss uppföljning. Exempelvis har Socialstyrelsen följt upp satsningen på de standardiserade vårdförloppen inom cancervården1 och reformen om
kostnadsfria läkemedel till barn2. Vårdanalys har också följt upp och
utvärderat flera statliga satsningar, bland annat kronikersatsningen3,
PRIO4 och satsningen på kvinnors hälsa5.
Även Riksrevisionen och Statskontoret gör uppföljningar av
statliga initiativ och insatser rörande hälso- och sjukvården. Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och arbetar bl.a. med
effektivitetsrevision, dvs. granskning av förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningen ska bidra till en utveckling som gör
att staten, för allmänhetens bästa, får ett effektivt utbyte av sina insatser.6 Granskning av hälso- och sjukvården sker alltså utifrån sta1

Socialstyrelsen. Väntetider, patientperspektiv och strävan mot en jämlik cancervård. 2019.
Socialstyrelsen. Uppföljning av reformen om kostnadsfria läkemedel till barn. 2019.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Stöd på vägen. Rapport 2018:3. 2018.
4
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar. Lärdomar
från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995. Rapport 2015:10. 2015.
5
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I väntans tider. Rapport 2018:2. 2018.
6
www.riksrevisionen.se (hämtad 20.03.15).
2
3
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tens agerande. Statskontoret ska på regeringens uppdrag bl.a. genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och
statligt finansierad verksamhet. I detta ingår att analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. Myndigheten
ska också redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner.7
Utredningen gör utifrån underlag vi har tagit del av, samtal som
vi har fört m.m. bedömningen att uppföljning och analys av statens
initiativ har en potential att utvecklas för att bättre bidra till en mer
ändamålsenlig styrning och ett nationellt lärande, som i sin tur bidrar
till högre måluppfyllelse. En utmaning i sådana uppföljningar är att
det ofta är mycket svårt att uttala sig om vilka effekter en viss satsning faktiskt har haft. Orsaken är ofta satsningens innehåll och utformning tillsammans med bristen på data. Exempelvis är det mycket
svårt att befästa vilken effekt kömiljarden egentligen haft på väntetiderna i den specialiserade vården. Även om förändringar ses över
tid går det inte att med tillräcklig säkerhet befästa om förändringen
beror på kömiljarden eller andra samtida förändringar. I andra fall
kan det också finnas problem med hur målen för satsningen är
formulerade. Det finns exempel där målen är både otydliga, omfattande och svårmätbara, vilket gör det svårt att finna sätt att spåra
satsningens effekter på flera målområden. Exempelvis är det övergripande målet med satsningen på kvinnors hälsa att förlossningsvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård ska bli mer
tillgänglig, säker, kunskapsbaserad, patientfokuserad och jämlik när
det gäller att främja kvinnors hälsa.8 Med ett sådant brett mål är det
svårt att hitta sätt att undersöka om så har skett. Väljer man att
exempelvis undersöka om antalet bristningar har minskat är det
mycket svårt att fastställa om detta var en direkt effekt av satsningen
eller resultat av en allmän utveckling, exempelvis till följd av ökad
kunskap och utbildning.
Vidare kan det vara svårt att bedöma vad en specifik satsning gör
för skillnad gentemot det övergripande målet för hälso- och sjukvården. Frågan är utifrån vilka av lagstiftarens mål som reformen
slutligen ska utvärderas. Om man vill bedöma olika satsningars relevans för hela hälso- och sjukvården, det vill säga om det var rätt att
7
8

Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret.
Se t.ex. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I väntans tider. 2018:2. 2018.
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satsa en viss summa på ett visst område eller om pengarna skulle ha
gjort större nytta om de satsades på ett annat område (yttre effektivitet), kräver det att satsningen är utformad så att det är möjligt.
Uppföljningar av regeringens reformer och satsningar landar
därför ofta i att belysa vad som gjorts inom satsningen och försök
till en samlad bedömning och diskussion om vilken effekt den har
haft. Däremot är det sällan möjligt att landa i en konkret slutsats om
satsningens direkta effekt.
En del av den här problematiken är troligtvis svår att undvika,
men en del av den kan troligtvis åtgärdas genom satsningens eller
reformens design (förutsatt att det är en reell, märkbar och synlig
effekt som satsningen avser att uppnå) och behovsanalyser före en
satsning eller reform beslutas. En annan faktor är att det kan ta tid
innan man ser effekter av en satsning. När i tiden en uppföljning görs
i förhållande till när en satsning genomförs kan också spela in vad
gäller möjligheten att se effekter.
Om man vill att uppföljning bättre ska kunna tala om vad initiativet har lett till bedömer vi att man behöver utforma initiativen så
att de är möjligt att följa upp och effektutvärdera. En del är att säkerställa att det finns data och att den som utvärderar har tillgång till
den. Men frågan har många fler dimensioner, till exempel saknas ofta
en så kallad baslinjemätning, vilket begränsar möjligheterna att studera utvecklingen över tid. Som beskrivs ovan är det dessutom ofta
inte tillräckligt att enbart mäta tillståndet före och efter en insats för
att utvärdera effekten. En del andra länder, såsom Storbritannien,
ligger före Sverige i kunskapsbaserad policy där bland annat randomiserade studier eller kvasi-experiment är viktiga delar.9 I dessa
ansatser skapas en kontrollgrupp genom att insatser införs i slumpvis utvalda grupper, vilket gör att man med mycket större säkerhet
kan säga att en observerad förändring faktiskt beror på insatsen och
inte på andra, dolda (eller kända) påverkande faktorer.
Genom tätare dialog och samarbete mellan policyutformningen
och uppföljningen inför en satsning skulle det vara möjligt att designa
insatser som bättre kan följas. Att stärka möjligheterna att följa upp
effekter av statliga satsningar och reformer är därför också en viktig
utvecklingskomponent i den nationella uppföljningen.
9

Se t.ex. ippsr.msu.edu/public-policy/michigan-wonk-blog/randomized-controlled-trials-publicpolicy; The What Works Network. Five Years On. 2018 samt Bärnighausen T. et al. Quasiexperimental study designs series-paper 1: introduction: two historical lineages. J Clin Epidemiol
2017;89:4e11.
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Hur väl får regeringen en samlad bild av hälso- och sjukvården?
Utredningen erfar att det är svårt för regeringen att skaffa sig en
samlad bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården
baserat på alla de uppföljningar som görs av myndigheterna, av skäl
som tidsbrist och egen analyskapacitet. Det finns således ett behov
inom staten av en ökad samordning och strategisk styrning av hela
den nationella uppföljningen. Detta har även uppmärksammats från
myndighetshåll, bland annat har Vårdanalys i sin rapport Örat mot
marken rekommenderat regeringen att skapa en samlad plan för den
nationella uppföljningen, där det tydliggörs vem som ska göra vad
och när.
Som beskrivs i kapitel 9 arbetar åtminstone sju av tio tillfrågade
myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, med nationell
uppföljning.10 Av kapitel 9 framgår att flera av myndigheterna uppskattar att en stor andel av medarbetarna ägnar sig åt arbete med
uppföljning och analys. Vid vissa myndigheter finns det enheter eller
avdelningar som har det som sin primära uppgift, medan andra myndigheter har angett att det är en uppgift som åligger flertalet medarbetare. Vi kan konstatera att det är en uppgift som många medarbetare vid de statliga myndigheterna ägnar sig åt. De anställda som
arbetar med uppföljning och analys i någon form företräder olika
kompetensområden såsom statistik, kvantitativ och kvalitativ metod,
nationalekonomi, hälsoekonomi, statsvetenskap och vårdutbildningar.
Den enkät som utredningen har gjort visar att under åren 2017–2018
publicerade dessa sju myndigheter totalt 156 uppföljningsrapporter,
varav 52 rapporter med regeringen som huvudsakliga målgrupp. Det
innebär att regeringen under denna tidsperiod i genomsnitt fick en
uppföljningsrapport varannan vecka.
Bara inom staten är det alltså flera myndigheter som bidrar med
flera olika uppföljningar och analyser av hälso- och sjukvården. Därutöver görs en hel del uppföljning av andra aktörer, såsom sjukvårdshuvudmännen själva och SKR.
Några myndigheter har enligt sina instruktioner i uppdrag att ta
fram årliga breda, övergripande lägesrapporter inom sina ansvarsområden. Socialstyrelsen ska t.ex. lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och tandvården.
10

De tillfrågade myndigheterna var de nio myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap
samt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
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Rapportens innehåll baseras framför allt på rapporter och sammanställningar som Socialstyrelsen och andra myndigheter har publicerat och riktar sig främst till beslutsfattare på nationell nivå. Såsom
uppdraget till Socialstyrelsen från regeringen är formulerat i förordningen förväntas inte myndigheten särskilt presentera slutsatser eller
rekommendationer, uppdraget handlar om att ge en lägesrapport
över tillståndet. Rapporten bygger på ett urval av områden, som myndigheten har gjort, men det framgår inte varför myndigheten har valt
just dessa områden. För 2018 och 2019 fokuserade rapporten på både
lika och olika områden. Båda åren belystes aktuell utveckling, vårdens organisation och styrning, patientsäkerhet, psykiatrisk vård
samt tandvård. Därutöver fanns det områden som förekom endast
ett av åren. I rapporten görs en genomgång av vad som är aktuellt på
ett övergripande plan men det ges inget stöd i exempelvis prioriteringar mellan olika områden eller förslag på åtgärder på ett övergripande plan, dvs. sådant som inte är relaterat till en diagnos eller en
nivå inom sjukvården.
Ett annat exempel är Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO:s)
instruktionsenliga årliga rapport. Det är en sammanfattande analys
av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret. Rapporten är bredare än Socialstyrelsens ovan nämnda rapport genom att den fokuserar både på hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den beskriver de
viktigaste iakttagelser, de åtgärder myndigheten har genomfört med
anledning av de brister som myndigheten har sett och slutsatser.
Rapporten Vad har IVO sett 2019? ger en nationell översikt av
läget i både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Rapporten
bygger på egen och andras data. Rapporten ger både övergripande
beskrivningar och går in på 13 specifika verksamhetsområden. Några
av de mest omfattande områdena är primärvård, somatisk specialistsjukvård, barn och familj samt äldreomsorg. Sammanfattningsvis
konstaterar IVO att läget i vården och omsorgen är alltmer komplext. IVO ser att många verksamheter påverkas av omvärldsfaktorer
som exempelvis demografiska förändringar. I rapporten finns fem
övergripande slutsatser på sådant som behöver förbättras som IVO
menar hänger ihop.
Folkhälsomyndigheten har enligt sin instruktion regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utvecklingen av folkhälsan och
dess bestämningsfaktorer. Rapporten spänner över ett vidare fält än
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bara hälso- och sjukvård, men är betydelsefull för en samlad bild av
hälso- och sjukvården. Rapporten ger en övergripande nulägesbeskrivning och där så är möjligt redovisas även utvecklingen över
tid. Rapporten Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019 är enligt
myndigheten tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand
regeringen. Rapporten synliggör olika aspekter av den ojämlika hälsan
och hur den förändras över tid.
Vårdanalys har ingen reglerad uppgift att lämna en årlig rapport
motsvarande de andra nämnda myndigheterna, men ska enligt sin instruktion löpande redovisa till regeringen resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1–3 §§ i
myndighetens instruktion, dvs. ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.
Utredningen kan inte bedöma om den uppföljning som görs
sammantaget ger en heltäckande bild av tillståndet i hälso- och sjukvården, eller om förändrad mängd eller fokus skulle behövas. Däremot kan vi konstatera att det är mycket som görs och att det även
finns flera exempel där utgångpunkten är att ta en bred ansats om
hälso- och sjukvården. Vi tolkar att det behov som finns hos regeringen delvis handlar om att det är många bilder som tas fram och att
det finns behov av att foga samman dessa för att därmed bättre förstå
hur man ska agera.
Uppföljning och analys som grund för regeringens
vidare agerande
Ytterligare en utmaning för att få till en ändamålsenlig nationell uppföljning för regeringens behov är att myndigheternas uppföljningar
inte alltid är utformade för att kunna vara underlag för vidare agerande. Vi bedömer att behovet både kan handla om att snabbt kunna
bilda sig en uppfattning av läget här och nu samt att få ett mer bearbetat underlag.
Regeringen tog 2018 initiativ till två regeringsuppdrag om en utveckling av den nationella uppföljningen, vilket också uppmärksammas i utredningens direktiv. Som framgår i kapitel 9 beslutades dessa
till följd av Kunskapsstödsutredningens förslag om en utvecklad
nationell uppföljning. Uppdragen gavs till Socialstyrelsen och Vårdanalys. Uppdragen motiverades med att den nationella uppfölj269
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ningen behöver förbättras så att den tydligare kan visa på omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, samt
ge förutsättningar för att analysera vad dessa beror på. Myndigheterna redovisade sina förslag i mars 2019. Vårdanalys avser att på av
eget initiativ gå vidare med de förslag som myndigheten redovisade.
Det pågår en rad utvecklingsarbeten vad gäller nationell uppföljning, både vid myndigheterna och hos huvudmännen. Vid myndigheterna sker det både som regeringsuppdrag och som egeninitierade
initiativ (se kapitel 9). Flera av myndigheterna arbetar med att utveckla tjänster eller verktyg som innebär att man ska kunna ge
snabbare och mer utvecklade underlag. I utredningens workshopar
och dialoger har myndigheterna framfört att man önskar en tätare
dialog med Regeringskansliet avseende frågeställning i uppdrag och
förväntningar från regeringen. Det upplevs otydligt vilken typ av
uppföljning och analys som regeringen behöver som underlag för
sitt agerande.
Med utgångpunkt från att de uppföljningar som regeringen får av
sina myndigheter har potential att utgöra viktiga underlag för regeringen att fatta beslut om åtgärder och för att identifiera och formulera policyer, har vi studerat några slumpvis utvalda uppföljningsrapporter som myndigheter har gjort för att se vilket stöd de kan
utgöra för regeringen. Vi har även tittat på de uppdrag som regeringen har formulerat till myndigheterna för att förstå om regeringen
ber myndigheterna om underlag för agerande och beslut. Vi kan
konstatera att de uppföljningsrapporter som vi har studerat inte var
utformade för att ge konkreta förslag på potentiella lösningar till
problem och utmaningar. Regeringen hade dock inte uttryckligen
bett om rekommendationer för agerande. Slutsatserna i dessa rapporter ställer höga krav på mottagarens förförståelse och möjlighet
att sätta sig in i dessa. Utredningen bedömer att det här är ett utvecklingsområde för att åstadkomma en mer ändamålsenlig nationell
uppföljning och analys.
Förutsättningar för uppföljning och analys
I inledningen av detta avsnitt pekade vi på utmaningar och utvecklingsbehov när det gäller den nationella uppföljningen som utredningen har identifierat. Utvecklingsbehoven handlar bl.a. om förut-
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sättningar för uppföljningen. Även i kapitel 9 uppmärksammar vi
några centrala aspekter kring uppföljningens innehåll och förutsättningar (se avsnitt 9.4). Detta är aspekter som har lyfts återkommande i olika sammanhang. Här krävs ofta samverkan mellan staten
och hälso- och sjukvårdshuvudmännen. Flera utvecklingsinitiativ är
redan igång (se kapitel 9 och avsnitt 7.4). Två områden där det finns
behov av utveckling är indikatorer och andra uppföljningsinstrument för vissa områden samt tillgång till data. Dessa berör vi nedan.
Vi kommer dock inte inom ramen för denna utredning ha möjlighet
att fördjupa oss i dessa.
Indikatorer och andra uppföljningsinstrument
Det finns ett behov av utveckling av indikatorer inom vissa områden
för att bättre kunna följa det som görs. Möjligheten att bättre kunna
följa hälso- och sjukvården utifrån patientens perspektiv är ett
område som flera, bl.a. utredningens patientreferensgrupp, har lyft
som angeläget och nödvändigt att utveckla. Att skapa värde för
patienten är kärnan i hela hälso- och sjukvården, varför utredningen
instämmer i behovet att bättre kunna följa detta perspektiv. Det
rimmar väl med inriktningen att hälso- och sjukvården ska vara
patientcentrerad. En utveckling behöver ske t.ex. vad gäller patientrapporterade mått (PROM och PREM) avseende effektivitet och
kvalitet i vården samt självskattad hälsa. Det är även centralt att de
mått som man har kan användas för ledning och styrning. Vårdanalys skriver i rapporten Örat mot marken att regeringens uppföljning bör avspegla kvaliteten i vården för en så stor del av patienterna som möjligt. Myndigheten pekar på flera utvecklingsområden
för den nationella uppföljningen, bl.a. att det är angeläget att utveckla indikatorer som kan belysa hur vården fungerar för skilda
patienttyper samt att stärka insamlingen av patienternas och befolkningens syn på hälso- och sjukvården.
Ett annat område som vi har blivit uppmärksammade på är att det
finns behov av att utveckla uppföljningen av den kommunala hälsooch sjukvården. Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att stärka
stödet för den kommunalt finansierad hälso- och sjukvård pågår ett
arbete med att ta fram förslag på mål och nyckeltal för en god kommunal hälso- och sjukvård. Ett mindre antal nyckeltal som kan ge
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information om kvaliteten i den kommunala hälso- och sjukvården
skulle kunna vara ett stöd för prioritering av hälso- och sjukvård i
förhållande till andra insatser. I arbetet ingår även att utveckla mått
och mätning av patientdelaktighet och nytta/nöjdhet.
Tillgång till data
Data är grunden för uppföljningen. Som vi har redogjort för i
kapitel 9 kommer mycket data från kommuner och regioner. Viss
data samlas in i register som staten ansvarar för, såsom Socialstyrelsens hälsodataregister. Sedan finns det en stor mängd ytterligare data
som samlas och hanteras på olika nivåer i systemet, såsom i nationella kvalitetsregister (se kapitel 9). Även om det finns mycket data
så saknas det fortfarande inom vissa områden. Detta kan röra både
täckningsgrad av vissa register men också att det helt saknas data,
inom vissa hälsoområden och för många insatser som görs i hälsooch sjukvården, exempelvis inom specialiserad öppenvård och inom
primärvård. Det kan även handla om att data finns, men att tillgången till den hindras av bakomliggande faktorer såsom lagstiftning, eller att viktiga faktorer för överföring av data inte finns på
plats. Hinder i dataflöden kan också orsaka eftersläpning i statistiken
och uppföljningar som inte ger en dagsaktuell bild.
Flera som vi har träffat under utredningens arbete pekar på att
det behövs en strategi för att nyttja den data som finns på ett smartare sätt. Staten och sjukvårdshuvudmännen bör inte bygga upp
parallella strukturer utan behöver skapa en strategi för hur data ska
kunna användas av alla parter. Vårdanalys skriver i sin rapport Örat
mot marken att det är särskilt viktigt att inte ålägga verksamheter att
samla in och rapportera mer data. Det handlar snarare om att bearbeta och förädla data som redan samlas in.
En rad utvecklingsprojekt pågår för att öka förutsättningar för
utbyte av information mellan olika parter – en utveckling som kan
komma att underlätta den nationell uppföljningen. Frågan om tillgång till data är mycket omfattande och har många olika aspekter,
såväl legala som tekniska som andra. De legala förutsättningarna handlar bl.a. om personliga samtycken vid bearbetning av data, integritet,
sekretess och publiceringsetik. I utredningens analys av en funktion
för nationell uppföljning utgår vi från den kontext som råder i dag,
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men försöker förhålla oss till en utveckling med bl.a. fler digitala
möjligheter som man kan se framför sig på sikt.

12.3

Hur skulle en funktion kunna bidra till en
ändamålsenlig uppföljning och analys?

I syfte att följa regeringens reformer och satsningar på området samt
analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att
säkerställa god vård ska utredningen föreslå en funktion med detta
ansvar. Funktionen blir således ett instrument för att hantera några
av de utmaningar med nationell uppföljning som vi har identifierat.
Om regeringen vill hantera fler utmaningar än de en funktion kan
möta så måste även andra åtgärder vidtas.
Som tidigare konstaterats, finns det ingen definition av begreppet
funktion. Det står därför utredningen fritt att tolka vad detta kan
innebära, så länge funktionen är del av den befintliga myndighetsstrukturen. Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, det vill säga att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag. Utredningen har därför försökt att se hur man kan
dra nytta av och använda befintliga myndigheter, strukturer m.m. för
att uppnå syftet.
Mot bakgrund av att det finns en stor kapacitet på befintliga myndigheter att arbeta med uppföljning (se kapitel 9) anser utredningen
att funktionen inte i första hand ska producera uppföljning. En
utgångpunkt är snarare att ta tillvara de underlag som tas fram på
myndigheterna. Detta utesluter inte att det kan behövas förändringar i vad som följs upp och hur uppföljningarna görs vid de olika
myndigheterna.
Med utgångpunkt från uppdraget och resonemanget i föregående
avsnitt skulle funktionens uppgifter kunna innefatta att bistå regeringen med att
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ, såsom reformer och satsningar,
2. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården,
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3. belysa områden där det är ändamålsenligt att staten agerar för att
säkerställa en god vård samt belysa möjliga statliga insatser,
4. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och
utveckling av fortsatta insatser.
I funktionens roll ligger också att främja ökad samordning och samarbete i staten när det handlar om nationell uppföljning. En del av
arbetet består av dialog såväl inom staten som med andra aktörer,
t.ex. med hälso- och sjukvårdens huvudmän. Mer om hur den samverkan bör se ut återkommer vi till.
I kommande avsnitt tittar vi närmare på vad respektive arbetsuppgift skulle kunna innebära. Vi avslutar sedan med ett resonemang
avseende organisering.
Uppgift 1. Genomföra och utveckla uppföljning och analys
av statliga initiativ, såsom reformer och satsningar
Funktionens första delsyfte är att följa regeringens reformer och satsningar på området, vilket utredningen ser utgör huvuddelen av statliga initiativ.
Den uppföljning av statliga initiativ inom hälso- och sjukvårdsområdet som sker mest frekvent är uppföljning av överenskommelser, även om andra typer av initiativ förekommer. Den görs i dag
av främst två myndigheter, Socialstyrelsen och Vårdanalys. Båda
myndigheterna har enligt sina instruktioner uppdrag som gör att de
kan följa överenskommelser, men det är uttryckt på olika sätt. Socialstyrelsen har enligt sin instruktion ett brett uppdrag att bl.a. följa,
analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård m.m. genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier. Vårdanalys har enligt sin instruktion ett mer specifikt uppdrag som handlar om att på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ.
En överenskommelse handlar om ett utpekat område, t.ex. ett
sjukdomsområde som cancer, eller ett övergripande område i hälsooch sjukvården såsom tillgänglighet, som regeringen tillsammans
med huvudmännen valt att ta ett särskilt initiativ på, ofta parat med
stimulansmedel i form av ett riktat statsbidrag. Som vi redovisade
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tidigare ser vi att en utmaning i sådana uppföljningar ofta är att det
är svårt att uttala sig om vilka effekter en viss satsning faktiskt har
haft. Orsaken kan vara satsningens innehåll och utformning i kombination med bristen på data.
Den övergripande målbilden är att den nationella uppföljningen
ska bli mer sammanhållen och därigenom öka möjligheten till en mer
strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar styrning av hälsooch sjukvården på nationell nivå för att i högre grad nå målen med
hälso- och sjukvården. För att uppnå det ser vi att det krävs mer än
att uppföljningen ska vara sammanhållen, den nationella uppföljningen
behöver också utvecklas. Vi bedömer att det finns några faktorer
som är centrala för en sådan utveckling.
Utveckla utformningen av uppföljningar av statliga initiativ
Vår genomgång av några slumpvis utvalda uppföljningsrapporter av
statliga initiativ visar att uppföljningarna inte är utformade för att ge
konkreta förslag på potentiella lösningar till problem och utmaningar. Flera aktörer som utredningen har pratat med delar bilden
av att dessa uppföljningar ofta inte ger så mycket i termer av att
förstå initiativets effekter. Skälet till det är, enligt vår bedömning,
bl.a. att såväl utformningen av en satsning som utformningen av
uppföljningen av denna inte har gjorts samlat och strukturerat. Det
betyder t.ex. att man inte redan från början har tänkt efter vad det är
man vill följa upp och om det finns förutsättningar för det. Det kan
därmed uppstå ett glapp mellan vad man vill och vad som är möjligt
att följa upp. En annan faktor är att det kan ta tid innan ett initiativ
ger resultat och man därmed kan säga om initiativet var lyckosamt
eller inte. I den politiska världen vill man ofta se snabba resultat,
helst under innevarande mandatperiod, vilket ibland kan vara svårt
att uppnå. En uppföljning som sker nära inpå ett genomfört initiativ
visar kanske inte på något nämnvärt resultat just för att det har gått
för kort tid. En annan försvårande faktor är att initiativen som regel
inte sker isolerat från annat som görs, varför det kan vara svårt att
följa upp vad ett specifikt initiativ har gjort för skillnad. Sammantaget bedömer vi att en utveckling av den nationella uppföljningen
av statliga initiativ också förutsätter en utveckling av hur uppföljningarna utformas. Detta kräver specifik erfarenhet och metod-
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kunskap avseende denna typ av uppföljningar och analyser. Satsningarna måste vara utformade så att de är möjliga att följa i bemärkelsen att det finns förutsättningar att kunna dra slutsatser om vad
som bidrar till en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.
Åtgärder som vi bedömer kan behöva vidtas är att utveckla och
förstärka Regeringskansliets beställarkompetens, för att efterfråga
den kunskap som behövs vid utformningen av insatser och/eller att
skapa strukturer där regeringen genom dialog med sina myndigheter
kan få stöd i utformningen av dessa.
Utveckla och bygg upp kompetens kring uppföljning
av statliga initiativ
Det är som vi redan konstaterat främst Socialstyrelsen och Vårdanalys som har i uppdrag att följa upp statliga initiativ inom hälsooch sjukvårdsområdet. Ibland har även Statskontoret sådana uppdrag. Statskontoret är dock en myndighet som har i uppgift att arbeta
med all statlig och statligt finansierad verksamhet, varför vi inte beaktar den myndigheten i våra fortsatta resonemang. Även Riksrevisionen granskar statens agerande på hälso- och sjukvårdsområdet,
men det betraktar vi som en aktör utanför befintlig myndighetsstruktur, eftersom det är en myndighet som lyder under riksdagen
och inte under regeringen.
Vår bedömning är, bl.a. mot bakgrund av vad vi anför ovan, att det
krävs en kompetens i sig att arbeta med uppföljning och analys av
statliga initiativ. Det är dessutom ett område som behöver utvecklas.
Det kan bl.a. handla om att utveckla metodiken för att analysera olika
satsningars relevans för helheten, eller nya indikatorsett för uppföljning och analys över tid. Statliga initiativ är strategiskt viktiga för
regeringens styrning på hälso- och sjukvårdsområdet. Att dessa särskilt har lyfts fram i vårt uppdrag tolkar vi som att regeringen är
särskilt angelägen om att en utveckling sker på det området. För att
främja en utveckling bedömer vi att det kan vara en fördel att samla
sådan uppföljning hos en myndighet och bygga upp och utveckla
kompetensen på området, i stället för att splittra den på flera. Genom
att samla uppgiften hos en aktör kan denna förhoppningsvis få en
bättre förståelse för och kunskap om vad som krävs för att uppföljningarna ska bli användbara. En sådan kunskap skulle kunna vara
ett värdefullt stöd för regeringen vid utformning av satsningar.
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Inte vara involverad i initiativen som följs upp
Statliga initiativ syftar ofta till att stimulera att utveckling sker på ett
visst område där regionerna är den primära utföraren av hälso- och
sjukvården. Initiativen på hälso- och sjukvårdsområdet har hittills
stimulerat kommunerna som huvudman i ringa omfattning. Staten
kan bidra med olika delar i ett initiativ t.ex. genom att ta fram ett
kunskapsstöd eller en reglering på området.
Den som ansvarar för uppföljningen bedömer vi med fördel bör
ha en oberoende relation till den eller de som är föremål för uppföljningen, dvs. de verksamheter och aktörer som analyseras. Vi menar
att det bl.a. är en fråga om trovärdighet och förtroende. Genom att
en oberoende myndighet, både gentemot sjukvårdshuvudmännen
och andra myndigheter, ansvarar för uppföljningen möjliggörs en
bredare ansats i uppföljningen. Det kan bidra till ett ökat lärande
även för staten. Å andra sidan kan man resonera att en myndighet
som t.ex. också arbetar med att ta fram stöd inom området, har en
djupare kunskap om området och därför bättre förstår vad som är
viktigt att följa upp. Denna kunskap och förståelse bör dock gå att
ta tillvara i arbetet med uppföljning och analys av insatserna. Som
nämnts ovan anser utredningen att det behövs strukturer där regeringen genom dialog med sina myndigheter kan få stöd i utformningen
av nya insatser och planeringen av den kommande uppföljningen.
Följa upp det som har faktisk betydelse för patienter
För att kunna följa upp initiativ på ett meningsfullt sätt är det centralt att målen är tydliga och mätbara. Utgångspunkten måste vara
utfall som har reell betydelse för patienter. Det innebär att initiativens utformning och uppföljning behöver bygga på vad berörda
patientgrupper värdesätter. Om ett initiativ exempelvis är tänkt att
öka tillgängligheten till vården behöver man förstå vilken aspekt av
tillgänglighet som är viktig för patientgruppen – är det att korta väntetiden till effektiv vård, eller handlar det om en trygghet att kunna nå
vården snabbt vid behov? Processer och erfarenhet av att ta reda på
detta och arbeta utifrån ett patientperspektiv behöver finnas på plats.
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Sammantaget
Vår samlade slutsats är att uppföljningar av statliga initiativ bör
koncentreras till en myndighet för att den ska bygga upp kunskap
om sådan uppföljning och kunna bidra till att utveckla denna. Myndigheten bör
– ha specifik erfarenhet och metodkompetens för denna typ av
uppföljningar och analys som rör statliga initiativ,
– vara ett stöd vid utformningen av nya initiativ,
– med fördel inte vara involverad i initiativen som följs upp samt
– ha förutsättningar att följa upp det som har faktisk betydelse för
aktuella patientgrupper.
Uppgift 2. Sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen
i hälso- och sjukvården
Funktionens andra delsyfte är att analysera var behoven av statliga
insatser är som störst för att säkerställa god vård. Som grund för att
kunna göra det behöver man ha en bild av tillståndet och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Som vi har redogjort för i våra bakgrundskapitel görs mycket uppföljning av hälso- och sjukvården av
såväl staten som andra aktörer. Det är ett omfattande arbete. Den
enkät som vi har gjort om myndigheters publicerade uppföljningsrapporter under 2017 och 2018 visar att regeringen får i genomsnitt
en uppföljningsrapport från myndigheterna varannan vecka året
runt. Av dessa är några årliga rapporter från myndigheter som har i
uppdrag att varje år lämna en bred bild av läget i bl.a. hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen, IVO och Folkhälsomyndigheten har i
uppdrag att lämna rapporter inom sina ansvarsområden.
Vårt uppdrag handlar också om hur staten kan agera mer sammanhållet. När det gäller bilden av hälso- och sjukvården tolkar vi
uppdraget som att regeringen eftersträvar något annat än alla de bilder som i dag ges av myndigheterna. Vi uppfattar att regeringen vill
att staten bättre skapar en samordnad bild av hur det ser ut. Frågan
är om det handlar om att addera något till det som görs, göra annorlunda eller att bättre samla ihop det man har? Vår bedömning är att
det ena inte behöver utesluta det andra utan att man kan se en ut-
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veckling i flera steg. Uppgiften bör ses som något som kan utvecklas
över tiden, både vad gäller underlag och arbetssätt.
Utgå från det man har och fortsätt utveckla
Vår uppfattning är att det inte råder brist på uppföljningar, även om
vi inte kan utesluta att det både kan finnas luckor och behov av att
utveckla uppföljningen. Uppföljning definierar vi som att faktiska
skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras och data som
den information som ligger till grund för uppföljningen. Uppföljningar är inte detsamma som rapporter, men det är i rapportformen
som myndigheterna ofta har publicerat, och i den formen som
regeringen ofta får dem presenterade. Som ett första steg i en mer
samordnad och utvecklad nationell uppföljning i staten gör vi bedömningen att man skulle kunna börja med att se över och sammanställa de underlag som myndigheterna tar fram i dag. Det handlar alltså inte om att göra en mängd ny uppföljning utan om att ta ett
samlat grepp i staten som kan bygga på rapporter, data m.m. som
finns. Vår bedömning är att ett sådant första steg skulle ha ett stort
värde för regeringen. Det är också en ambitionsnivå som bör vara
möjlig att genomföra relativt omgående. Socialstyrelsen har redan
i dag i uppdrag att ta fram en årlig samlad lägesbild av hälso- och
sjukvården. Mot bakgrund av vårt uppdrag uppfattar vi dock att
regeringen inte anser att underlaget svarar upp mot det behov som
regeringen har. En möjlig utveckling skulle kunna vara att bygga
vidare på Socialstyrelsens uppdrag så att det som presenteras är ett
uttryck för statens samlade bild snararare än Socialstyrelsens.
Att skapa denna samlade bild ser vi som en uppgift som funktionen ska bidra med. För att åstadkomma detta behövs ett arbetssätt som gör att den samlade kompetensen och kunskapen i staten
tas tillvara på bästa sätt. Det kräver samlad dialog med huvudmännen
och ett närmare samarbete mellan myndigheterna. Det som bör
eftersträvas är att skapa en bild som delas i staten snarare än en bild
som färgas av vilken myndighet den kommer ifrån. Utöver värdet för
regeringen med en sammanställd bild bedömer vi att det finns behov
av en övergripande analys av denna bild, som i sin tur kan ge vägledning inför kommande insatser (se nedan). Utredningens bedömning är att den analyskapacitet som krävs för detta redan finns inom
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staten och att det även här handlar om att ta tillvara på kompetensen
genom ett myndighetsövergripande samarbete. Om man sedan vill
utveckla analyserna kan det finnas behov av att förstärka analyskapacitet och kompetens. Detta är något som skulle kunna utvecklas
över tid.
Vi ser också att funktionen kan ha en mer praktiskt sammanhållande roll, t.ex. att ha en överblick över den uppföljning som görs
och eventuella luckor som hindrar möjligheten att skapa en helhetsbild. I detta sammanhang behöver funktionen även skapa sig en övergripande bild av de utvecklingsprojekt som pågår på myndigheterna.
Vårt intryck efter samtal med olika företrädare för myndigheterna är
att man saknar en överblick över den uppföljning som görs av andra
myndigheter än sin egen. Funktionen behöver även ha en överblick
över och förhålla sig till den utveckling som sker hos huvudmännen.
Socialstyrelsen och Vårdanalys lämnade förslag på hur den nationella uppföljningen skulle kunna se ut i sina rapporter från 2019,
men pekade också på behov en utveckling av den nationella uppföljningen. Vårdanalys pekade på att en utveckling inte handlade om att
utveckla mer data utan snarare om att bearbeta och förädla. Socialstyrelsen pekade på en successiv utveckling som både handlar om
arbetssätt, exempelvis ökad samordning och samarbete mellan myndigheter, och vidareutveckling och vidareförädling av det som följs
upp. Utredningen delar bilden av behovet av en utveckling för att
bättre svara upp mot regeringens behov och anser att både Socialstyrelsen och Vårdanalys har presenterat förslag som bör beaktas i
utvecklingen av en funktions arbete.
Uppgift 3. Belysa områden där det är ändamålsenligt att
staten agerar för att säkerställa en god vård samt belysa
möjliga statliga insatser
När man har en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården är nästa steg att belysa var det är ändamålsenligt att staten
gör insatser. Det kan t.ex. vara så att bilden visar ett antal områden
där det finns behov av insatser och åtgärder. Men för att förstå var
och hur det är ändamålsenligt att staten agerar kan relevanta delar av
bilden behöva kompletteras med fördjupade analyser. Statliga insatser kan innebära större reformer och satsningar men också andra
typer av mer begränsade insatser, såsom arbete med nya riktlinjer
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eller stöd för tillämpningen av kunskap ute i verksamheterna. Insatser kan även vara utvecklingsprojekt eller kunskapsunderlag som
funktionen behöver för kommande analyser. Även andra typer av
kunskapsunderlag till exempel baserade på policyforskning eller effektutvärderingar kan behövas för att belysa möjliga insatser.
Behov eller frågor som identifieras vid en uppföljning och analys
kan hanteras i olika delar av ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6, figur 12.1). I vissa fall behöver man stärka
förutsättningarna för att vården ska kunna tillämpa tillgänglig kunskap och arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningar kan innefatta allt ifrån vilken personal som finns, vad den
har för kompetens och möjligheter till kompetensutveckling till vad
det finns för resurser och stöd för implementering och förbättringsarbete (utvecklas i kapitel 13). I andra fall är det ny kunskap
som behövs, t.ex. genom medel för riktad forskning, sammanställning av forskning eller vägledningar. Forskningsbaserad kunskap
kan belysa en rad olika frågor såsom behandlingseffekter, upplevelser av ett tillstånd, hälsoekonomiska aspekter etc. Detta kan vara
särskilt relevant för staten vid nationella interventioner såsom vaccinationsprogram eller vid ny teknik, såsom genteknik där man även
kan behöva se över lagstiftning.
Möjliga statliga insatser behöver således ses på utifrån hela systemet för en kunskapsbaserad vård och med utgångspunkt i målen
med hälso- och sjukvården. I arbetet med att identifiera var behoven
av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård blir det
centralt att föra dialog såväl inom staten som mellan staten och
hälso- och sjukvårdshuvudmännen, vilket vi utvecklar i kapitel 15.
Uppgift 4. Bidra till erfarenhetsutbyte och lärande när det gäller
utformning och utveckling av fortsatta insatser
Samtliga beskrivna arbetsuppgifter – att utföra och utveckla uppföljningen av statliga initiativ samt att sammanställa en bild av tillståndet i hälso- och sjukvården och belysa områden och insatser där
staten kan agera – kommer att innebära en metodutveckling och ett
lärande som blir centralt att ta tillvara.
Den kunskap som myndigheterna successivt bygger upp avseende uppföljning av effekter av statliga initiativ kan användas vid
planering av nya initiativ som i sin tur ska följas upp. Uppföljningen
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kan på så sätt göras mer ändamålsenlig. Ju mer denna typ av uppföljningar och analyser kan förfinas – så att det går att dra slutsatser
kring effekter av enskilda och samverkande initiativ – desto mer kan
lärandet inför kommande initiativ öka. Det erfarenhetsutbyte som
kommer att krävas mellan en rad olika aktörer för att sammanställa
bilden av tillståndet i hälso- och sjukvården och belysa områden och
insatser, har potential att öka lärandet vad gäller innehållet och utformningen av kommande insatser. Dialogen med Regeringskansliet
blir viktig för att åstadkomma detta.
Figur 12.1

De huvudsakliga komponenterna i ett sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (se vidare avsnitt 2.6). Pilarna illustrerar
att det är det är viktigt att ta ställning till var i systemet en
identifierad fråga bäst hanteras

Organisering av funktionen
Enligt direktivet ska utredningen föreslå en funktion inom ramen
för den befintliga myndighetsstrukturen. Utredningen ska också
föreslå hur funktionen ska vara reglerad. Utredningen tolkar, som vi
tidigare anfört, ordet funktion som en funktionalitet, det vill säga att
det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur som
ska åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag.
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Genom att förslaget ska förhålla sig till befintlig myndighetsstruktur innebär det att funktionen inte kan vara en ny myndighet.
Det finns myndigheter av olika slag såsom förvaltningsmyndighet,
nämndmyndighet och statlig kommitté. När det gäller det sistnämnda
innebär det att det inte heller är ett alternativ att organisera funktionen som en samordnare med ansvar för en kommitté, eftersom en
sådan rent formellt är en egen myndighet.
En samordnare i form av en funktion inom Regeringskansliet
skulle teoretiskt sett kunna vara en möjlighet, men mot bakgrund av
att uppdraget primärt rör samordning inom staten, ser vi inte heller
det som ett reellt alternativ. När regeringen väljer att tillsätta en
nationell samordnare brukar dess uppdrag vända sig till en bredare
krets av aktörer än bara statliga. I sammanhanget vill vi också uppmärksamma på att Kunskapsstödsutredningen föreslog att regeringen skulle inrätta en funktion i form av ett kansli i Regeringskansliet för kunskapsbaserad och jämlik vård med uppgift att bistå
regeringen i det av utredningen föreslagna samrådet, dvs. ett forum för
strategisk dialog mellan regeringen och regionerna. Regeringen valde
att inte gå vidare med detta förslag.
Vi har i vårt arbete också försökt att se hur man kan använda
befintliga organisationer, organ och strukturer i så stor utsträckning
som möjligt för att uppnå uppdragets syfte, där det bedöms som
ändamålsenligt. En central utgångspunkt har varit att organiseringen
ska skapa förutsättning för ett effektivt och processorienterat arbetssätt. Vi har också beaktat att funktionens syfte har två delvis olika
delar och hur det kan tillgodoses på bästa sätt.
Vi har både tittat på möjligheterna att förstärka befintliga organisationer eller strukturer och att bilda något nytt i form av organ, t.ex.
ett råd.
Utredningen har undersökt vad det finns för organ eller motsvarande i staten i dag, inom befintlig myndighetsstruktur. I kapitel 6, Samverkan i staten, konstaterades att det finns många olika
typer av råd m.m. med ansvar för nationell eller lokal samordning.
En del av dessa är reglerade och beslutade av regeringen, andra
bygger på frivillighet.
Utifrån genomgången av olika organ är det framför allt två alternativa organiseringar som vi bedömer som mest relevanta för vårt
uppdrag. Den ena alternativet är att inrätta en funktion vid, och som
del av, en myndighet. Det andra alternativet är att inrätta ett kansli
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vid en myndighet till vilken man kopplar ett råd eller liknande med
en rådgivande roll som består av företrädare för olika organisationer.
Det finns flera exempel på dessa organisatoriska alternativ. Vid
Socialstyrelsen finns flera organ, till exempel ST-rådet och Nationellt Donationscentrum. Därutöver finns det flera myndigheter som
har ett utpekat samordnande ansvar som närmast är att likna vid en
funktion, t.ex. Länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten.
Det nyligen inrättade Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen är ett exempel på en funktion som består av ett kansli med
ett råd. Digitaliseringsrådet och förslaget om att inrätta ett råd för
korrekta utbetalning, som lämnades av Delegationen för korrekta
utbetalningar från välfärdssystemen i december 2019, är andra exempel där man har valt konstruktionen att inrätta ett kansli med ett råd.
Digitaliseringsrådet, som tillkom som ett tidsbegränsat råd, är ett
råd som är knutet till Regeringskansliet och som leds av digitaliseringsministern samt består i övrigt av personligt förordnade medlemmar.11 Rådsmedlemmarna kommer från myndigheter, universitet, fackförbund, privata företag och SKR. I Digitaliseringsrådet ingår också
ett kansli inhyst hos Post- och Telestyrelsen, som har det operativa
ansvaret för att ta fram underlag etc. Syftet med att skapa rådet var
att regeringen skulle ha tillgång till analyser av digitaliseringens
möjligheter, att en aktör skulle kunna arbeta för bättre samordning
av digitaliseringspolitiken och för att ha en funktion som kan uppmärksamma viktiga frågor inom digitaliseringsområdet.12
Förslaget om ett Råd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet innebär att rådet består av representanter från berörda myndigheter och Finansdepartementet samt att ett kansli med uppgift att
samordna myndigheternas arbete med att uppskatta de felaktiga utbetalningarna och förse regeringen med aktuella lägesbeskrivningar
knyts till rådet. Kansliet bör enligt förslaget placeras vid Ekonomistyrningsverket, ESV, men vara självständigt på så sätt att verksamheten inte ska kunna prioriteras bort mot annan verksamhet vid
myndigheten.
Ett råd i form av en rådgivande konstellation med utsedda företrädare kan innebära både för- och nackdelar. Ett råd skulle kunna

11

digitaliseringsradet.se/vi-aer-digitaliseringsraadet/ledamoeter-i-raadet (hämtad 20.02.27).
Statskontoret. Fortsatta former för digitaliseringspolitiken – Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning. Rapport 2020:3. 2020.
12
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bidra till legitimitet och förankring, samtidigt som det riskerar att
göra arbetet mindre effektivt och tungrott.
Efter genomgången av organ i staten noterar vi att organ sällan
utformas på så sätt att en part får en särställning. I några utvärderingar av sådana organ har detta pekats ut som en svaghet. Även i de
fall en aktör får en särställning (den som ska samordna) verkar den
tycka att det är ett problem att den inte får några ”muskler”, t.ex. att
kunna styra över andra. Samtidigt noterar vi i Statskontorets rapport
om nationella samordnare att det verkar som om syftet med att
tillsätta samordnare i stället för att reglera, var just att man tror att
frivillig samverkan är mer effektiv (och/eller att man redan provat
reglering). I två av Statskontorets utvärderingar återkommer frågan
om att den aktör som får ett samordningsansvar inte ska ha en för
specialiserad roll i frågan så att det snedvrider fokuset.
Sammantaget är vår bedömning att det inte finns en ideal modell
för hur man bör utforma en funktion som har en samordnande eller
samverkande roll. I alla de exempel och utvärderingar av olika funktioner som vi har tagit del av finns det både för- och nackdelar med
de olika alternativen. Vi uppfattar att samspelet mellan myndigheterna och samspelet mellan regeringen och myndigheterna är viktigt
för att lyckas. I det senare fallet handlar det bl.a. om tydlig styrning.
Samverkan mellan myndigheterna är en utmaning men också en
möjlighet som kan bidra till ett stort mervärde jämfört med om bara
en aktör hade haft ansvar. Med utgångpunkt från rådande myndighetsstruktur där flera myndigheter har ett ansvar för nationell uppföljning bedömer vi att det finns en risk att gå miste om viktiga
värden i uppföljning för att få en samlad bild, om man skulle välja att
peka ut endast en aktör. Statskontoret har i sin antologi om samverkan konstaterat att det tar tid att utveckla framgångsrik samverkan
och att det därmed krävs uthållighet och tålamod, förutom stark vilja
och engagemang och tillåtande ledarskap för att lyckas. Just det senare,
ledarskapet och ledningens engagemang bedömer vi som särskilt
viktigt för en framgångsrik samverkan.
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• I kapitlet vidareanalyseras Kunskapsstödsutredningens förslag
om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta
den med en ny lag om vårdkommittéer.
• Förslaget om inrättande av vårdkommittéer innebar i korthet
att läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas från att
fokusera på läkemedel till att omfatta all vård. Därigenom
skulle särbehandlingen av läkemedel upphöra. Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle, som vi tolkar förslaget, vara att
utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och
förbättringsarbete.
• Utredningen bedömer att det lokala implementerings- och
förbättringsarbetet behöver stärkas i både regioner och kommuner. Kommunerna har särskilda utmaningar avseende grundläggande förutsättningar för kompetensförsörjning.
• Arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning. Vi ser i dag en högre grad av integrering vad gäller
hur regionerna arbetar med kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra behandlingsformer jämfört med sommaren
2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades.
• Mycket arbete kvarstår dock och det är angeläget att regionerna fortsätter att utveckla sin lokala kunskapsstyrning i en
mer integrerad riktning. Nuvarande lag om läkemedelskommittéer ger regionerna det utrymme de behöver för att kunna
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tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med
regionens övriga kunskapsstyrningsarbete.
• Efter analysen av förslaget om vårdkommittéer breddar vi perspektiven och tittar på grundläggande förutsättningar att
kunna arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Särskilt centralt är
den grundläggande kompetensförsörjningen och personalens
praktiska förutsättningar, vilket också är en central patientsäkerhetsfråga.
• Samverkan mellan regioner och kommuner är centralt ur flera
perspektiv, inte minst i ljuset av kommunernas ökande ansvar
för hälso- och sjukvård i omställningen mot en nära vård.
• En mängd statliga insatser pågår för att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå, både i regioner och kommuner. Insatserna går dock under många namn
och har sällan etiketten stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning.
I det här kapitlet tar vi bakgrundsbeskrivningarna i kapitel 10 vidare
till en analys. Kapitlet är indelat i två delar. I den första analyseras
utredningens specifika uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta den men en ny lag om vårdkommittéer.
I den andra delen tar vi ett bredare perspektiv på vårdens förbättringsarbete. Detta perspektiv speglar vår tolkning att begreppets
användning i direktivet avser fånga en bred ansats avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Det handlar om
tillämpning och förutsättningar för tillämpning av bästa möjliga
kunskap (se vidare beskrivning av det sammanhållna systemet i avsnitt 2.6). Arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för
tillämpning av bästa möjliga kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning. Vi använder därför också detta begrepp i kapitlet när
vi syftar på hela kunskapsstyrningen (se definition i avsnitt 2.4).
Sist i kapitlet kommenterar vi pågående arbete i staten som i praktiken handlar om stöd till lokal implementering, förbättringsarbete
och kunskapsstyrning men som ofta går under en annan etikett.
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Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner

Att stärka vårdens förbättringsarbete genom
vårdkommittéer

Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Vi ska göra detta genom att vidareanalysera
det förslag som Kunskapsstödsutredningen presenterade sommaren
2017 om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta
den men en ny lag om vårdkommittéer. I uppdraget ingår även att
analysera konsekvenserna av att avveckla lagkravet om läkemedelskommittéer. Utifrån analyserna ska utredningen lämna förslag på
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Förslaget om inrättande av vårdkommittéer innebar i korthet att
läkemedelskommittéernas uppdrag skulle vidgas från att fokusera på
läkemedel till att omfatta all vård. Därigenom skulle särbehandlingen
av läkemedel upphöra.
Kärnan i vårdkommittéernas uppdrag skulle, som vi tolkar förslaget, vara att utgöra en stödfunktion på lokal nivå för implementering och förbättringsarbete. Förslaget syftade med andra ord till att
öka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå i
regionerna och kommunerna. Därutöver tolkar vi att förslaget att
reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för att staten vill försäkra
sig om att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som bl.a. staten
bidrar med blir verkningsfulla. I sammanhanget vill vi uppmärksamma på att i ett väl fungerande nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård är det lokala förbättringsarbetet även en källa
till ny kunskap som tillförs hela systemet. I ett väl fungerande nationellt sammanhållet system utgör det lokala implementerings- och
förbättringsarbetet med andra ord en integrerad del av hela hälsooch sjukvårdens arbete att nå en god vård. Se vidare kapitel 10.
Befintligt lokalt stöd till implementerings- och förbättringsarbete
i regioner och kommuner
Utredningen har i en enkät ställt frågor till regioner och kommuner
om hur de arbetar med att implementera bästa tillgängliga kunskap
och att skapa lärande organisationer. Svaren på dessa enkäter ger en
översiktlig bild av vilket stöd som finns i dag till lokalt implementerings- och förbättringsarbete (se kapitel 10).
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Vi har av svaren uttolkat att det finns utvecklade stödfunktioner
för detta i flertalet regioner. Utformningen av dessa skiljer sig åt men
det är enligt beskrivningarna ofta en kombination av organ med
styrande och samordnande uppdrag och funktioner som ger mer
operativt stöd i form av kunskap om förbättringsarbete och metoder
samt specialistkunskap på olika områden. Enkätsvaren ger också
bilden av att regionerna ger visst stöd till kommunerna i form av
utbildning, metodstöd och samarbeten både inom olika sakområden
och på ett strukturellt plan. Utformning och ambitionsnivå skiljer
sig dock väsentligt åt regionerna emellan.
Flera regioner nämner i enkätsvaren sina läkemedelskommittéer
som ett av flera organ som har en stödjande roll. Läkemedelskommittéernas huvudsakliga uppgift är att verka för en tillförlitlig och
rationell läkemedelsanvändning i respektive region (se kapitel 10).
Hur det praktiska arbetet organiseras och genomförs skiljer sig
kommittéerna emellan men gemensamt för kommittéerna är att de
arbetar med läkemedelsrekommendationer anpassade för regionen,
uppföljning av förskrivningsmönster i relation till rekommendationerna samt rådgivning och utbildning. De arbetar i regel både nära
den operativa hälso- och sjukvårdsverksamheten och som expertstöd till ledningsfunktioner, myndigheter etc.
Även kommunerna lyfter i sina svar fram flera olika typer av
funktioner som arbetar med det lokala förbättringsarbetet. De lyfter
särskilt fram utgångspunkten i linjeansvaret, men även det stöd som
finns till linjecheferna i att ta det ansvaret. Som stöd till linjecheferna
nämns särskilt funktionerna MAS och MAR1 samt de kvalitetsledningssystem i vilket det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet
finns inbyggt. Det framgår även av svaren att det finns en mängd
olika typer av samarbeten mellan kommuner och mellan kommuner
och regioner. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS)2
har några kommuner i enkäterna nämnt som viktiga organ för samverkan och kunskapsuppbyggnad. Även i andra sammanhang har
aktörer lyft fram betydelsen av RSS för kommunernas lokala kunskapsstyrning. I de dialoger vi fört under utredningens gång har den
kommunala hälso- och sjukvårdens förutsättningar lyfts upprepade
gånger som särskilt problematiska.

1
2

Funktionerna MAS och MAR beskrivs bl.a. i avsnitt 10.2.
De regionala samverkans och stödstrukturerna beskrivs i avsnitt 8.3.
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Vår samlade bild i ljuset av enkäterna och de dialoger utredningen
fört är att det lokala implementerings- och förbättringsarbetet behöver stärkas i både regioner och kommuner. Kommunerna har särskilda utmaningar avseende de grundläggande förutsättningarna för
kompetensförsörjning. Vi återkommer till det kommunala perspektivet i avsnitt 13.2 nedan.
Läkemedelsfrågorna på väg att integreras i regionernas
kunskapsstyrning
Läkemedelskommittéerna på väg att integreras i den lokala
kunskapsstyrningsorganisationen
Eftersom arbete med att tillämpa eller skapa förutsättningar för tillämpning av bästa kunskap är centrala aspekter av kunskapsstyrning
är samarbetet mellan läkemedelskommittén och regionens övriga
kunskapsstyrningsorganisation av intresse. Utredningen frågade därför också regionerna om regionens läkemedelskommitté är sammankopplad med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning. Se kapitel 7 för en beskrivning av regionernas gemensamma
system för kunskapsstyrning. I enkätsvaren uppgav samtliga regioner att regionens läkemedelskommitté är eller är på väg att bli sammankopplad med strukturen på lokal nivå. Vi tolkar regionernas
beskrivningar som att läkemedelskommittéerna har en närmare koppling till det övriga lokala kunskapsstyrningsarbetet i dag än det hade
sommaren 2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades.
Vår tolkning utifrån beskrivningarna är att förflyttningen mot en
mer integrerad roll har kommit längre i vissa regioner än i andra men
att det sker en rörelse i samtliga regioner. Enkäten genomfördes
sommaren 2019 varför ytterligare rörelse i organisationerna sannolikt har skett sedan dess.
Ett exempel på en mer integrerad roll är läkemedelskommittén i
Region Uppsala som i sitt reglemente har fastställt att två av kommitténs ledamöter ska vara ”representanter från kunskapsstyrningsområdet/programråd/lokala programråd”.3 Region Uppsala skriver
vidare i sitt enkätsvar att

3

Reglemente för regionens läkemedelskommitté i Uppsala län, Region Uppsala, beslutad
18.11.27.
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Region Uppsalas läkemedelskommitté kommer att utgöra en lokal samverkansgrupp för läkemedel och kommer därmed integreras i regionernas kunskapsstyrningsorganisering. På sjukvårdsregional nivå (UppsalaÖrebro) har det funnits ett långvarigt samarbete mellan de sju regionernas läkemedelskommittéer vilket fortsättningsvis blir den regionala
samverkansgruppen för läkemedel som i sin tur har kontakter med den
nationella samverkansgruppen för läkemedel. Med andra ord bygger vi
ihop nuvarande organisering med läkemedelskommittéer med den nya
organiseringen för kunskapsstyrning.

Det finns ytterligare exempel på att läkemedelskommittén görs till
lokal samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik, speglande
den nationella nivån i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, bl.a. Region Stockholm. Regionerna Sörmland, Gävleborg och Västmanland är exempel på regioner som har knutit ihop
organisationen genom att ordföranden i läkemedelskommittén ingår
som ledamot i ett lokalt kunskapsstyrningsråd. Ytterligare ett
exempel är Region Kronoberg i vilken läkemedelskommittén ingår i
regionens medicinska kommitté. Den medicinska kommittén är en
rådgivande instans med huvudsaklig uppgift att stödja en evidensbaserad vård.4 Region Kronoberg framhåller i sitt svar att de sedan
2008 har haft denna sammanhållna kunskapsstyrningsorganisation
som i stor utsträckning liknar den organisation som nu införs nationellt.
Det sätt som flera regioner har flätat samman läkemedelskommitténs arbete med andra delar av sin lokala kunskapsstyrningsorganisation menar vi har flera likheter med grundtanken med vårdkommittéer.
Även om konstruktionerna i ovan exempel från regionerna skiljer
sig åt sinsemellan fångar de en grundläggande ambition att väva samman lokalt stöd till kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra
behandlingsformer. Denna ambition fick också starkt principiellt
stöd av många remissinstanser på Kunskapsstödsutredningens förslag. Med detta noterar vi från utredningens sida att regionerna kan,
där vilja finns, skapa lösningar som uppnår ett grundläggande syfte
med vårdkommittéer även med dagens regelverk, dvs. lagen om läkemedelskommittéer. Strukturen har potential att bli en typ av stöd till
lokalt implementerings- och förbättringsarbete. Vi har i utredningen
inte fördjupat oss närmare i de lokala organens arbetssätt och kompetensstruktur. Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkom4

www.regionkronoberg.se/vardgivare/kompetens-utveckling/kommitteer-ochgrupper/medicinska-kommitten/ (hämtad 20.02.13).
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mittéer var inte heller explicit i detta avseende utan formulerades på
ett sätt som skulle möjliggöra lokalt anpassade lösningar avseende
detta.
På nationell nivå integreras arbetet med läkemedel i regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning
På nationell nivå har regionernas tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel integrerats i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning genom inkorporering i den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik. Den inkorporerade
samverkansmodellen inkluderar NT-rådet, där NT står för nya terapier.
Arbetsformerna utvecklas löpande, inklusive samarbetet med de
statliga myndigheter som arbetar med läkemedelsfrågor. Principer
har också slagits fast, och arbetsformerna är på väg att etableras,
avseende hur regionernas läkemedelskommittéer ska kunna bidra
med kompetens i olika nationella arbetsgrupper som de nationella
programområdena skapar. Se vidare avsnitt 7.4 och 10.5. Även på
nationell nivå ser vi med andra ord att kunskapsstyrning avseende
läkemedel respektive andra behandlingsformer håller på att integreras i regionernas ömsesidiga samarbete. Förändringen har skett efter
det att förslaget om vårdkommittéer presenterades sommaren 2017.
Högre grad av integrering av läkemedel och andra behandlingsformer
I ljuset av ovan beskrivning ser vi i dag en högre grad av integrering
vad gäller hur regionerna arbetar med kunskapsstyrning avseende
läkemedel och andra behandlingsformer jämfört med sommaren
2017 när förslaget om vårdkommittéer presenterades. Vi konstaterar
dock samtidigt att mycket arbete kvarstår och att det är angeläget att
regionerna fortsätter att utveckla sin lokala kunskapsstyrning i
denna riktning.
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Lag om vårdkommittéer versus lagen om läkemedelskommittéer
Syftet bejakas men tveksamhet till ny lag som instrument
Lagtekniskt innebar förslaget om vårdkommittéer att lagen om läkemedelskommittéer skulle upphävas och ersättas av en ny lag om
vårdkommittéer. Vårdkommittéernas uppdrag skulle vara att verka
för en nationell kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården i landstinget5 och i de kommuner som är belägna inom landstinget. Kommittén skulle enligt förslaget verka för att nationella kunskapsstöd
används, att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp samt på annat
lämpligt sätt stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att nå en vård
som är kunskapsbaserad och på lika villkor för hela befolkningen.
Formellt, juridiskt, var förslaget med andra ord, enligt vår tolkning, att lagstifta om ett lokalt stöd för nationell kunskapsstyrning.
De positiva aspekterna av förslaget bedömer vi framför allt vore
att tydliggöra att både regioner och kommuner måste arbeta strukturerat med kunskapsstyrning samt att det arbete som i dag görs
inom läkemedelskommittéerna ska integreras med övriga behandlingsformer6. Flera aktörer, både remissinstanser och andra, har
uttryckt sig principiellt positiva till att bryta särregleringen av läkemedel i kunskapsstyrningsarbetet. Vi ser också att lagstiftning som
instrument ger en tydlig signal om vad regeringen förväntar sig av
sjukvårdshuvudmännen vilket också torde ge hälso- och sjukvårdsverksamheten stöd i att avsätta tillräckliga resurser för arbetet. Förslaget avsåg vidare att skapa ett närmare samarbete mellan regioner
och kommuner i kunskapsstyrningsarbetet. Även detta ser vi från
utredningens sida som en viktig aspekt, särskilt i ljuset av att regioner och kommuner kommer att behöva utveckla sitt samarbete inom
hälso- och sjukvården än mer i takt med omställningen mot en mer
nära vård.
Medan vi ställer oss positiva till de effekter förslaget om vårdkommittéer syftar till att åstadkomma ställer vi oss tveksamma till
den föreslagna nya lagen som instrument för att uppnå detta.
Ett skäl till vår bedömning är att det redan i dag finns författning
som täcker in de grundläggande skyldigheterna att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och att bedriva ett löpande kvalitets5

Ursprunglig formulering i lagförslaget.
Notera att vi här använder begreppet behandlingsformer i vid bemärkelse, dvs. inkluderande
även exempelvis förebyggande och rehabiliterande insatser.
6
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och förbättringsarbete. Det finns också i lagen om läkemedelskommittéer ett krav på att arbeta för en rationell läkemedelsanvändning. En rationell läkemedelsanvändning kan i praktiken bara uppnås
om rekommendationer om läkemedelsbehandling utformas med ett
helhetsperspektiv där både läkemedel och andra behandlingsformer
beaktas. Vi kan inte se att det finns någon uttrycklig lucka i de formella kraven på att upprätthålla kvalitet i den vård som ska erbjudas.
Att inrätta en lag om vårdkommittéer skulle i praktiken omfatta
åtminstone delvis samma skyldigheter som redan finns reglerade.
Ytterligare en komplexitet rör tydligheten i vad lagen skulle omfatta, dvs. möjligheten att tydligt förstå vad i den nya lagen som inte
redan är reglerat i annan lag. Lagförslaget som presenterades i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård innehåller flera begrepp
som inte har en entydig allmänt erkänd definition. Exempel på
sådana begrepp är ”nationell kunskapsstyrning”, ”kunskapsstöd”
och ”kunskapsbaserad” vård. Vi kan konstatera att det inte synes finnas
en enhetlig allmän förståelse för begreppen. I ljuset av att dessa begrepp
torde kunna ge upphov till tolkningssvårigheter ställer vi oss tveksamma till lagförslaget såsom det är formulerat.
Vid en lagreglering skulle diskussion även uppstå om huruvida
lagstiftningen inkräktar på den kommunala självstyrelsen och därmed utlöser den kommunala finansieringsprincipen. Mervärdet av en
eventuell ny lagstiftning behöver ställas i relation till vilken faktisk
effekt på vårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet som kan förväntas. Kunskapsstödsutredningen menade i sin konsekvensanalys
av förslaget att de föreslagna författningsändringarna inte medför
några nya åtaganden för regionerna som innebär ett utökat ansvar i
relation till staten. Argumentationen utgick ifrån att de grundläggande skyldigheterna redan finns reglerade och att lagen om vårdkommittéer endast inriktade sig på att ändra regionerna arbetssätt,
inte införa ett merarbete.
En risk som vi menar också bör beaktas i valet av att införa ny
lagstiftning eller ej är påverkan på det arbete som i dag bedrivs av
läkemedelskommittéerna. Ett flertal aktörer som utredningen har
fört dialog med lyfter fram ett i stora delar väl fungerande och viktigt
arbete. Det framhålls att läkemedelskommittéerna fyller en viktig
funktion i sitt verksamhetsnära arbetssätt och med sin lokala anknytning. Rekommendationer formuleras utifrån lokala förutsättningar, utbildningsinsatser görs ute i verksamheterna, förskrivnings-
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mönster följs upp osv. En ny lag om vårdkommittéer skulle, precis
som varje omorganisation, riskera att vissa arbetssätt går förlorade
eller tar tid att återskapa.
Avgörande att sjukvårdshuvudmännen tar sitt ansvar och tillförsäkrar
en integrerad kunskapsstyrning
Oaktat utredningens tveksamhet till föreslagen lag om vårdkommittéer är det avgörande att sjukvårdshuvudmännen, både regioner
och kommuner, inser vikten av en kunskapsstyrning som beaktar
och integrerar alla relaterade ansvarsområden. Ur regionernas perspektiv handlar det bl.a. om att integrera läkemedel och andra behandlingsformer i behandlingsrekommendationer och liknande. Ur
kommunernas perspektiv är det särskilt centralt att integrera perspektivet hälso- och sjukvård och social omsorg. Avseende läkemedelskommittéerna specifikt är det av central vikt att dessa inte
agerar som stuprör till andra organ i regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning eller som en parallell organisation till denna.
De behöver integreras i strukturen och ingå i regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation. I detta faller även ett ansvar på läkemedelskommittéerna att lyhört anamma ett samverkande arbetssätt
som bidrar till en samordnad kunskapsstyrning på både lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. I ljuset av detta behov behöver vi se
närmare på om nuvarande lag om läkemedelskommittéer utgör något
hinder för en ändamålsenlig kunskapsstyrning i regionerna.
Befintlig lag ger regionerna utrymme att tillförsäkra att
läkemedelskommittén arbetar integrerat med regionens övriga
kunskapsstyrningsarbete
Som vi tidigare har konstaterat har regionerna sedan några år tillbaka
fattat beslut om att etablera ett gemensamt system för kunskapsstyrning (se kapitel 7). I detta system integreras kunskapsstyrning
om läkemedel och andra behandlingsformer. Systemet bygger också
på att kunskapsstyrningen på den lokala nivån, dvs. i regionen, kan
spegla organisationsstrukturen på nationell och sjukvårdsregional
nivå samtidigt som den anpassas till lokala förutsättningar. Vilket
utrymme ger den befintliga lagen regionerna att utforma läkemedels-
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kommittéernas arbete? Finns det någon bestämmelse i lagen om
läkemedelskommittéer som hindrar regionerna att integrera kommittéerna i sin övriga kunskapsstyrningsorganisation? Vi tittar i
detta avsnitt närmare på denna fråga, med särskilt fokus på eventuella hinder att integrera kunskapsstyrning avseende läkemedel och
andra behandlingsformer.
Lagen om läkemedelskommittéer trädde i kraft den 1 januari 1997.
Lagen tillkom i samband med att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten till de dåvarande landstingen.7 Lagstiftaren lämnar i lagen utrymme för regionerna att besluta om bl.a.
antal kommittéer, antal ledamöter samt kommitténs verksamhet och
arbetsformer. Detta ska fastställas i ett reglemente. De ramar lagen
fastställer är relativt vida. Lagen fastställer att det ska finnas en
kommitté, att den genom rekommendationer ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget/regionen, att rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och
beprövad erfarenhet samt att kommittén, om den finner att det
förekommer brister i läkemedelsanvändningen, ska göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Kommittéerna har
också ett lagstadgat krav på sig att i den omfattning som behövs
samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet och högskolor. Avseende kompetens i kommittén fastställer lagen att varje kommitté ska erbjuda företrädare
för farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i
kommitténs arbete.
En första fråga man kan ställa sig är vilket utrymme lagen ger
regionen att utforma kommitténs uppdrag, dvs. hur stort utrymme
regionen har att i reglementet utforma dess verksamhet och arbetsformer. Finns det någon formulering i lagen som hindrar regionen
att formulera och besluta om ett uppdrag som integrerar rekommendationer om läkemedelsanvändning med rekommendationer
avseende andra behandlingsformer? Vi noterar att lagen endast fastställer att kommittén ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning. Vår bedömning är att detta kan göras på många
olika sätt. Vi menar vidare att rekommendationer syftande till tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning måste beakta olika typer
av behandlingsformer för ett visst tillstånd/diagnos. Frånvaro av ett
7
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sådant integrerat perspektiv skulle underminera graden av rationalitet och därmed kvaliteten i rekommendationerna. Vi menar att
en rationell läkemedelsanvändning inte kan uppnås utan ett integrerat perspektiv avseende när och på vilket sätt ett läkemedel bör
användas samt val av specifikt läkemedel. Rationaliteten handlar om
att väga samman patientens och det offentligas intressen. Såväl
överanvändning som underanvändning av läkemedel behöver undvikas.
Den andra delen av uppdragsformuleringen i lagen är att kommittén, om den finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen, ”ska göra de påpekanden som behövs och vid behov
erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa
bristerna”. Inte heller i denna del ser vi något i lagstiftningen som
hindrar att kommittén arbetar på ett sätt som integrerar perspektivet
läkemedel och andra behandlingsformer. Vår slutsats är därför att
uppdragsformuleringen i lagen inte i sig hindrar regionen från att
fastställa kommitténs uppdrag så att dess verksamhet och arbetsformer kräver ett integrerat förhållningssätt mellan läkemedel och
andra behandlingsformer.
Ytterligare en fråga man kan ställa sig är vilket utrymme lagen ger
regionen att välja vilken typ av kompetens som ledamöterna i kommittén ska ha. Formuleringen i lagen om att ”varje kommitté ska
erbjuda företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis att på
lämpligt sätt delta i kommitténs arbete” skulle kunna tolkas som att
det i kommittén bör finnas ledamöter med farmaceutisk och medicinsk expertis. Vår tolkning är dock att bestämmelsen också ger
utrymme för regionen att i stället välja att fastställa arbetsformer
genom vilka personer med farmaceutisk och medicinsk expertis på
annat sätt kan delta i kommitténs arbete. Formuleringen utesluter
inte heller att regionen väljer att utse ledamöter i kommittén med
annan typ av kompetens, exempelvis statistiker, analytiker, olika
hälso- och sjukvårdsprofessioner etc. Vi drar därför slutsatsen att
lagen ger regionen betydande utrymme att själv välja inriktning och
sammansättning avseende kompetensprofil på kommitténs ledamöter.
Lagen om läkemedelskommittéer reglerar även samverkan. Kommittéerna har i denna ett lagstadgat krav på sig att ”i den omfattning
som behövs samverka med andra läkemedelskommittéer samt med
berörda myndigheter, universitet och högskolor”.
Vi noterar att formuleringen inte utesluter samverkan med ytterligare aktörer. Dock ser vi en risk i att formuleringen i praktiken kan
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bli styrande för vilka aktörer läkemedelskommittéerna samverkar
med. Det saknas i lagen referenser till exempelvis andra funktioner
inom regionen liksom till kommuner eller strukturer inrättade i samverkan regionerna emellan. Den något vaga formuleringen i lagen
kan tolkas som en signal om att läkemedelskommittén inte är skyldig
att samordna sig med övriga funktioner inom regionens kunskapsstyrningsorganisation eller med motsvarande funktioner i de kommuner som ligger inom regionens geografiska område. Utredningens bedömning är att detta är olyckligt och potentiellt problematiskt. Det bör inte sändas kontraproduktiva styrsignaler om hur
läkemedelskommittéerna bör förhålla sig till sin omvärld. I förarbetena till lagen8 finns dock en kommentar om att samverkan även
med läkemedelsindustrin ibland kan vara ändamålsenlig. Bedömningen i förarbetena är att sådan samverkan bör kunna komma till
stånd utan att det behövs något stadgande därom i lag. Vår bedömning är att det finns skäl att dra samma slutsats när det gäller läkemedelskommittéernas samverkan med övriga delar av regionens
kunskapsstyrningsorganisation.
Sammanfattningsvis är utredningens bedömning att utrymme finns
i nuvarande lag om läkemedelskommittéer att i formulering av uppdrag, samverkansformer samt i sammansättning av kommitténs ledamöter tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med
regionens övriga kunskapsstyrningsarbete. Slutsatsen stärks också
av de beskrivningar regionerna har givit utredningen i sina enkätsvar
om att och hur de arbetar med att knyta läkemedelskommittéerna
till övriga delar av regionernas kunskapsstyrningsorganisation (se
ovan).
Bibehålla eller upphäva lagen om läkemedelskommittéer
Vi har ovan analyserat förslaget avseende ny lag om vårdkommittéer
i relation till befintlig lag om läkemedelskommittéer. I utredningens
uppdrag ingår även att analysera konsekvenserna av att avveckla
lagkravet om läkemedelskommittéer. Detta bör ses i ljuset av att
Kunskapsstödsutredningen inte är ensam om att ha påpekat vikten
av att råd om läkemedelsanvändning integreras med rekommendationer om andra behandlingsformer. Frågan lyftes även av Statens
8
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vård- och omsorgsutredning i sitt slutbetänkandet Gör det enklare!9.
Principiellt instämmer vi helt i den bedömningen.
En första notering är att det fanns läkemedelskommittéer redan
innan lagen om läkemedelskommittéer trädde i kraft den 1 januari
1997. Dessa läkemedelskommittéer var inrättade på regionernas
egna initiativ. Om lagen avvecklas innebär det inte nödvändigtvis att
läkemedelskommittéerna skulle avvecklas. Det är bara lagkravet på
deras existens som avvecklas. Det skulle stå varje region fritt att avgöra om den vill behålla eller avveckla läkemedelskommittén, vilket
också innebär att besluten skulle kunna skilja sig åt regionerna
emellan. Vi kan inte sia om sannolikheten att regionerna skulle välja
att ha dem kvar eller inte.
Som lokalt verksamhetsnära stöd till en tillförlitlig och rationell
läkemedelsanvändning bidrar läkemedelskommittéerna till patientsäkerhetsarbetet. Hela läkemedelslagstiftningen är en säkerhetslagstiftning och därmed även en patientsäkerhetsfråga. I dag utgör också
lagen i praktiken ett krav på regionerna att organisera åtminstone en
viss typ av stöd för lokal kunskapsstyrning. På så sätt stödjer lagstiftningen det gemensamma system för kunskapsstyrning som
regionerna håller på att etablera.
Om staten skulle välja att avveckla lagkravet behöver vi beakta att
läkemedelskommittéerna kan komma av avvecklas i vissa eller samtliga regioner. En risk vi ser i detta är att det i många aspekter väl
fungerande arbete kommittéerna gör i dag skulle gå förlorat. Särskilt
den nära anknytningen till verksamheten skulle riskera att upphöra.
Det skulle också kunna innebära en risk för större ojämlikheter i
läkemedelsanvändningen över landet. Hur stora dessa risker är har
vi svårt att bedöma, men vi kan konstatera att de finns. Läkemedelskommittéerna samordnar sig i dag nationellt via Nätverket för
Sveriges läkemedelskommittéer (LOK). Om läkemedelskommittéerna inte skulle finnas i alla regioner skulle regionerna få finna
andra former att samordna sig på, för att uppnå samma grad av dialog
på området som i dag.
En avsaknad av läkemedelskommittéer i en eller flera regioner
skulle även kunna ha en påverkan på kostnadsutvecklingen avseende
läkemedel såvida motsvarande arbete inte genomförs på annat sätt i
regionen. Lagkravet på kommittéerna om att verka för en rationell
läkemedelsanvändning tillkom, som vi har noterat, i samband med
9
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att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överfördes från staten
till regionerna. Utan läkemedelskommittéer finns en viss risk att
regionerna skulle arbeta mindre systematiskt med att verka för en
rationell läkemedelsanvändning. Dock kan noteras att både staten
och regionerna har intresse av att tillförsäkra en rationell användning
och kostnadskontroll. Staten står i dag för omkring tre fjärdedelar
av de offentligt finansierade läkemedelskostnaderna genom finansieringen av de receptförskrivna förmånsläkemedlen. Regionerna
ansvarar för finansieringen av rekvisitionsläkemedlen vilket utgör
omkring en fjärdedel av de offentligt finansierade läkemedelskostnaderna. Läkemedelsutredningen har föreslagit en förändrad finansieringsprincip där finansieringsansvaret i större utsträckning skulle
överföras på regionerna.10 Om regeringen väljer att gå vidare med
detta förslag innebär det att regionerna får större incitament att
kontrollera kostnadsutvecklingen jämfört med i dag. Både i nuläget
och vid en eventuell förändring kommer dock både staten och
regionerna att påverkas av kostnadsutvecklingen och därmed också
ha intresse att bevaka densamma.
Sammantaget talar ovan för att lagen om läkemedelskommittéer
inte bör avvecklas utan bibehållas.
Signalvärde i relation till innehållsmässig betydelse
och kommunal självstyrelse
Namnet läkemedelskommitté signalerar ett smalare perspektiv än
det breda och integrerade sätt vi menar att läkemedelskommittéerna
behöver arbeta. Detta ser vi som en svaghet då det finns en risk att
berörda parter kan tolka in en frånvaro av krav på integrering dels
mellan läkemedel och andra behandlingsformer dels mellan läkemedelskommittén och övriga delar av regionens kunskapsstyrningsorganisation. Vår bedömning är dock att namnet i sig inte är ett
tillräckligt starkt vägande skäl för att motivera en ny lagstiftning som
går in på den kommunala självstyrelsens område utan att innebära
någon skillnad avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter. Lagstiftning kan som instrument ge en tydlig signal om vad
regeringen förväntar sig av sjukvårdshuvudmännen. Vi menar dock
att denna signal kan, och i detta fall bör, förmedlas på annat sätt.
10
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Ett bredare perspektiv på förutsättningar
att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå

Vi har så här långt i detta kapitel analyserat förslaget om att ersätta
lagen om läkemedelskommittéer med en ny lag om vårdkommittéer.
Sammantaget ser vi inte tillräckliga skäl för att skapa en ny lag och
vi ser skäl att bibehålla lagen om läkemedelskommittéer.
Vid sidan av själva lagstiftningsförslaget bör fokus dock åter
riktas mot kärnan i det behov som förslaget avsåg möta. Som konstaterat i inledningen av detta kapitel var kärnan i förslaget, som
utredningen tolkat det, att på lokal nivå skapa en stödfunktion för
implementering och förbättringsarbete. Därutöver tolkar vi att förslaget att reglera vårdkommittéerna är ett uttryck för att staten vill
försäkra sig om att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras
och tillämpas i hälso- och sjukvården samt att kunskapsstöd som
bl.a. staten bidrar med blir verkningsfulla. Det ska ses mot bakgrund
av statens övergripande ansvar för bl.a. en jämlik vård. Det bakomliggande syftet med detta är att verka för ett förstärkt förbättringsarbete, och därmed kvalitetsutveckling, i såväl regioner som kommuner. Vi ser ett alltjämt eftersatt behov av detta.
Vi menar, som tidigare nämnts, att staten utifrån sitt övergripande ansvar för hälso- och sjukvården har ett legitimt intresse av att
verka för ett förstärkt förbättringsarbete i regioner och kommuner.
Samtidigt behöver ett väl fungerande lokalt implementerings- och
förbättringsarbete ses i ett bredare perspektiv än förekomst av lokala
stödfunktioner till detta. I det här avsnittet belyser vi därför frågan i
ett bredare perspektiv genom ett urval av aspekter som vi menar
behöver beaktas inför bedömning av lämpliga statliga insatser på
området.
Kompetensförsörjning och omställning mot en nära vård
Helt grundläggande för ett väl fungerande implementerings- och
förbättringsarbete är att sjukvårdshuvudmännen kan klara sin kompetensförsörjning. Detta förutsätter att den kompetens som efterfrågas finns på arbetsmarknaden, att regioner och kommuner är
attraktiva arbetsgivare som kan attrahera och behålla den kompetens
som verksamheten behöver samt kontinuerlig kompetensutveckling
av personalen. Det handlar med andra ord både om bemanning och
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om ett kontinuerligt lärande genom bl.a. fort- och vidareutbildning
men också lärande på arbetsplatsen. Regioner och kommuner behöver även successivt kunna förändra kompetensstrukturen i ljuset av
att nya arbetsuppgifter tillkommer eller utgår. Både regioner och
kommuner har utmaningar med kompetensförsörjningen på olika sätt.
I utredningens enkäter till regioner och kommuner (se kapitel 10) är
det dock kommunerna som särskilt har lyft upp kompetensförsörjningen som en utmanande grundförutsättning för det lokala förbättringsarbetet. Kommunutredningen konstaterar att kommunerna
har en generell utmaning med kompetensförsörjning och att denna
fråga framstår som den mest svårlösta i ett framtidsperspektiv på
grund av arbetskraftsbrist inom så gott som all offentlig verksamhet.11 Äldreomsorgen är ett av de områden inom vilken kommunutredningen menar att rekryteringsbehoven ser ut att bli störst. Utredningen särskiljer inte vilka kompetenser som kommer behöva
rekryteras avseende sociala omsorgsinsatser respektive hälso- och
sjukvårdsinsatser för de äldre. Vi vill dock uppmärksamma på att
problematiken avseende rekrytering av personal till vård och omsorg
om de äldre inkluderar personal som ska utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Kompetensförsörjningen behöver också – särskilt i kommunerna
– ses i ljuset av den strukturreform som pågår för att primärvården
ska bli den tydliga basen i den svenska hälso- och sjukvården. Målbilden är att en förflyttning ska ske från dagens sjukhuscentrerade
system till en hälso- och sjukvård där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten. Från statens sida har utvecklingen drivits framåt bland annat genom utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård, uppdrag till olika myndigheter och
genom överenskommelser mellan regeringen och SKR. Utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård har bl.a. föreslagit en
ändrad definition av primärvården som tydligt inkluderar den kommunala hälso- och sjukvården. En lagrådsremiss i vilken regeringen
bl.a. föreslår en ändrad definition av primärvård överlämnades till
Lagrådet den 16 april 2020.12 I sitt slutbetänkande skriver nämnda
utredning också om utbildningsrelaterade utmaningar för god kom11
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Lagrådsremiss. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Den
16 april 2020.
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petensförsörjning och lägger vissa förslag relaterat till detta, bl.a. att
det ska ingå i primärvårdens grunduppdrag att medverka till utbildning av de professioner som förekommer i primärvården.13 Huvuddelen av arbetet med omställning måste dock göras i kommuner och
regioner för att förändringen ska ske. Flera aktörer som vår egen
utredning har talat med vittnar om att utvecklingen under senare år
har inneburit ett växande ansvar för kommunerna särskilt i ljuset av
att allt mer avancerad sjukvård utförs i patienters hem. Vi ser från
utredningens sida att kommunernas förmåga att tillhandahålla kvalitativ, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård kommer att vara en
förutsättning för att omställningen mot en mer nära vård ska fungera
väl. Det är också helt centralt att regionerna och kommunerna förmår
utveckla sin samverkan. Vården måste ges med utgångspunkt i patientens behov vilket inkluderar en hög grad av sömnlöshet i samarbetet
mellan de vårdgivare som patienten möter. I 2020 års överenskommelse God och nära vård mellan regeringen och SKR framhålls att
omställningen mot en god och nära vård syftar till en hälso- och
sjukvård som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens
individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas.
Hälso- och sjukvårdspersonalens praktiska förutsättningar
på arbetsplatsen
Regioner och kommuner har, som vi har konstaterat, ett ansvar för
kunskapsstyrning och lokalt förbättringsarbete i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården. Samtidigt har hälso- och sjukvårdspersonalen ett personligt ansvar för att de utför sitt arbete enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet. Som en ytterlighet riskerar
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal också att få legitimationen
återkallad av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om de
skulle missköta sig i sin yrkesroll. Personen förlorar då sin rätt att
utöva yrket. Det finns med andra ord både ett arbetsgivar- och ett
arbetstagaransvar relaterat till att aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet tillämpas.
Oavsett om det finns någon kommitté som kan ge stöd till lokalt
förbättringsarbete eller inte – och oaktat namn på denna – så är det
13
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till syvende och sist i den operativa verksamheten som kunskapen
implementeras och förbättringsarbetet sker. Det innebär också att
oavsett hur bra det externa stödet till verksamheten är utformat så
kommer det faktiska förbättringsarbetet aldrig bli bättre än de praktiska förutsättningarna som arbetsplatsen medger. Det finns därför
en naturlig gräns för hur stor effekt ett externt stöd kan generera.
Merparten av de aspekter som enligt forskningen leder till en
framgångsrik etablering av förbättringsarbete måste skapas på varje
enskild arbetsplats/vårdenhet (se avsnitt 10.3). Den praktiska verkligheten kan problematiseras ur flera perspektiv. Ett perspektiv är
sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att leva upp till sitt ansvar.
Denna typ av förutsättningar kan till exempel röra arbetsmarknadens utbud av legitimerad personal, arbetsgivarens attraktivitet, tillgängliga ekonomiska resurser, behovet av prioriteringar i relation till
andra offentliga åtaganden etc. Ett annat perspektiv är hälso- och
sjukvårdspersonalens (hädanefter professionernas) förutsättningar
att leva upp till sitt lagstadgade ansvar att tillämpa vetenskap och
beprövad erfarenhet. Har professionerna praktiska förutsättningar
att ta sitt ansvar? Flera personer som vi under utredningens gång har
talat med vittnar om att så inte alltid är fallet. Bristande praktiska
förutsättningar kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Nedan följer
några exempel.
Tillgång till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag
Mot bakgrund av utredningens uppdrag i vårt första direktiv om en
nationell digital kunskapstjänst så höll vi i september 2019 en
workshop samt enskilda möten med professionsföreträdare från
Fysioterapeuterna, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Sveriges arbetsterapeuter, Vårdförbundet, Riksföreningen för
MAS/MAR samt representanter för kommuner.
Syftet var att diskutera behovet av de funktioner som beskrivits i
tidigare förslag om en nationell kunskapstjänst: i) tillgång till kunskapsunderlag ii) möjligheter att hitta kvalitetssäkrade och relevanta
kunskapsunderlag, samt iii) tydlighet i vad det är för typ av kunskapsunderlag man hittat. Diskussionerna utgick från olika hälsooch sjukvårdskontext, t.ex. olika professioner, kommunal och regional hälso- och sjukvård samt olika beslutsnivåer. Målet var att ringa
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in de eventuella behov som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet
med uppdraget.
Den generella bild som beskrevs var att hälso- och sjukvårdspersonal vid större sjukhus i regel har bra tillgång till etablerade databaser, prenumerationer etc. Det kan dock finnas lokala skillnader i
prenumerationer, som upplevs otillfredsställande. Det finns inte
heller en jämlik tillgång till vårdprogram, kunskapsunderlag från
specialistföreningar och dylikt. I motsats till de större sjukhusen,
lyfte man generella brister i tillgång för primärvården, mindre sjukhus och privata utförare.
Bristen på tillgång i kommuner lyftes särskilt – där menar man att
tillgången till kunskapsunderlag är obefintlig eller åtminstone starkt
begränsad. Det man hänvisar till är sidor som 1177 och Vårdhandboken. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) och de
medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) som har i uppgift att
rekommendera vilka metoder som ska användas, har inte tillgång till
kunskapsunderlag att basera dessa rekommendationer på, menar
man. För att hitta kunskapsunderlag använder man i regel Google.
Detta kräver att den som söker vet vad den letar efter och har den
sökkompetens och vetenskapliga förförståelse som krävs för att
kunna hitta rätt. En del har detta, andra inte. Ofta söker man sig till
några välkända källor.
Det lyftes att oavsett var man arbetar eller vilken kompetens man
har är det en tidskrävande uppgift att leta rätt på de kunskapsunderlag man behöver. För att hitta myndigheters kunskapsunderlag måste
man leta på de enskilda myndigheternas webbplatser. Det upplevs
irrationellt att alla ska lägga tid på att leta upp dokument i stället för
att de finns samlade på ett ställe. Även om man har tillgång till kunskapsunderlag kan det vara ett problem om man inte vet vad det är
för typ av dokument och hur det ska användas. Som exempel lyftes
nationella riktlinjer som man menade ofta användes felaktigt, då man
inte förstått att de är ämnade för övergripande prioriteringar och inte
för beslut för enskilda patienter.
Det betonades att tillgång till kunskapsunderlag även är viktigt
för beslutsfattare på olika nivåer – för att kunna ta beslut om vilka
metoder som ska prioriteras och därmed vilken kompetens som ska
rekryteras eller vilken kompetensutveckling som behövs.
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Tid att hålla sig uppdaterad på aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet
Tid har på olika sätt identifierats som en nyckelfaktor för professionerna för att de ska kunna hålla sig uppdaterade på aktuell
vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt råder samsyn om att
tid är en i praktiken knapphändig resurs. I utredningens ovan återgivna dialog om tillgång till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag lyftes bland annat att det är en tidskrävande uppgift att leta
rätt på de kunskapsunderlag man behöver. Även om system skapas
för att tillgängliggöra kunskap på tidsbesparande sätt, måste tid för
lärande alltid avsättas, både för lärande i det löpande arbetet och för
lärandetillfällen utanför detta. Lärandet i det löpande arbetet kan ses
som en integrerad del i det lokala förbättringsarbetet medan externa
lärtillfällen snarare handlar om fortbildning.
Det finns olika förslag och bedömningar avseende hur man bäst
går tillväga för att tillförsäkra tillräckligt med tid för lärande. Ett
exempel är frågan om fortbildning. Sveriges läkarförbund är en av de
professionsföreningar som har lyft vikten av att denna fråga är reglerad. Andra professionsföreningar som 2015 ställde sig bakom en
skrivelse i frågan till dåvarande ansvarigt statsråd var Vårdförbundet,
Sveriges tandläkarförbund, Sveriges farmaceuter, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska barnmorskeförbundet.14 Frågan aktualiserades i samband med att yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD)15
reviderades 2013. I detta står bl.a. att det genom fortbildning, enligt
varje medlemsstats specifika förfaranden, ska säkerställas att de som
har avslutat sina studier kan hålla sig à jour med utvecklingen inom
yrket i den mån som är nödvändig för att yrkesinsatserna skall
bibehållas på säker och effektiv nivå.16 Den utredning som 2014 i sitt
betänkande Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande17
lämnade förslag på hur den moderniserade versionen av YKD skulle
implementeras i svensk lagstiftning föreslog att Socialstyrelsen skulle
ges bemyndigande att reglera fortbildningen, bl.a. för specialistläkare, i föreskrift. Regeringen valde att inte gå på utredningens linje.
14

Socialdepartementet. Dnr S2015/01433/FS.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (YKD).
16
Artikel 22 b YKD.
17
SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande.
15
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I propositionen om genomförande av direktivet gjorde regeringen
bedömningen att det, med hänvisning till bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete18 inte var nödvändigt eller lämpligt med ytterligare och
mer detaljerad reglering av krav på fortbildning.19 Regeringen gjorde
även bedömningen att hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har
möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de ska
hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke. Bedömningen har
ifrågasatts, bl.a. av Sveriges läkarförbund som menar att bedömningen saknar verklighetsförankring. Läkarförbundet framför bl.a.
att deras Fortbildningsenkät 201820 visar att antalet dagar för läkares
fortbildning har minskat med trettio procent under en 10-årsperiod
och nu närmar sig nivåer då man inte längre kan garantera att patienter
får träffa läkare som är uppdaterade på de senaste behandlingsmetoderna. Deras slutsats är att dagens reglering i hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens ledningsförskrift är otillräcklig för att tillse att arbetsgivarna tar sitt ansvar för
läkares fortbildning. Flera professionsföreningar, bl.a. Vårdförbundet
och Fysioterapeuterna, delar problembilden och påtalar att den
gäller flera professioner inom hälso- och sjukvården.
Vi vill från utredningens sida betona vikten av strategier för ett
livslångt lärande och en tydlig karriärväg för alla legitimerade yrken
inom hälso- och sjukvården. Detta är viktigt för att kunna behålla
medarbetare, verka för en god arbetsmiljö samt säkerställa kompetensförsörjningen och därmed erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård.
Organisatoriskt stöd och ledningens betydelse
Organisatoriska aspekter kan ha en avgörande betydelse för om och
hur ett lokalt förbättringsarbete kan etableras och vidmakthållas
över tid (se avsnitt 10.3). Bland dessa aspekter kan nämnas betydelsen av att förbättringsarbetet organiseras som en integrerad del
av arbetsprocesserna. Det handlar också om att etablera en organi18

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
19
Prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
20
Svenska läkarförbundet Fortbildningsenkät 2018. 2019.
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sationskultur som stödjer ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete samt att det finns explicita målsättningar och resurser
som möjliggör ett uthålligt fokus på frågor som rör kontinuerlig
uppföljning och förbättring i det dagliga arbetet. En generellt viktig
förutsättning för ett väl fungerande förbättringsarbete är ledningens
engagemang, kompetens, förståelse för arbetet och stöd i detta. Det
gäller ledningsstrukturer i både operativa verksamheter och administrativa strukturer relaterade till denna.
I ledningsstrukturen för hälso- och sjukvård i regionerna respektive kommunerna finns en viktig skillnad att notera. I varje region
finns en hälso- och sjukvårdsförvaltning som leds av en hälso- och
sjukvårdsdirektör. Detta är också en återspegling av omfattningen av
hälso- och sjukvårdsuppdraget i regionerna. Omkring 90 procent av
regionernas kostnader avser hälso- och sjukvård (se avsnitt 4.5).
Hälso- och sjukvårdsdirektörerna har ett väl utvecklat samarbete på
nationell nivå samordnat av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR).
Den kommunala hälso- och sjukvården är i regel organisatoriskt
inrättad som del av kommunens socialförvaltning med socialchef
eller liknade som högsta tjänsteman. Utredningen kan se att detta
förefaller naturligt från kommunens perspektiv i ljuset av den nära
verksamhetsmässiga kopplingen till den sociala omsorgen samt
omfattningen på kommunens ansvar för social omsorg. Dock innebär det också att den kommunala hälso- och sjukvården i praktiken
i flera fall och i flera forum företräds av socialchefer som inte har
hälso- och sjukvårdskompetens som sin primära kompetens. Det
förekommer dock olika organisatoriska varianter. En notering från
vår sida är att det saknas en tung chefsposition i den kommunala
tjänstemannaorganisationen – motsvarande regionernas hälso- och
sjukvårdsdirektörer – som ansvarar för de kommunala hälso- och
sjukvårdsfrågorna. Även företrädare för kommunerna har lyft denna
fråga till utredningen.21 En kommun uttryckte det som att kommunerna som vårdgivare behöver inse att hälso- och sjukvård i
kommunen är ett stort och viktigt ansvarsområde och att kommunledningar därför i dag bör inneha hälso- och sjukvårdskompetens på
högsta ledningsnivå. Med detta sagt kan kommunerna självklart
finna andra sätt att organisera sina ledningsgrupper så att denna
kompetens inkluderas i dessa. En potentiell risk vi ser i de fall hälso21

Se kapitel 10 för mer information om de enkäter utredningen ställt till ett antal kommuner.
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och sjukvårdskompetensen i ledningen är otillräcklig är att komplexa
frågor i den kommunala hälso- och sjukvården inte får det utrymme,
den analys och den förståelse som skulle behövas för att kommunen
ska kunna arbeta strategiskt med sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
I de fall företrädare med otillräcklig hälso- och sjukvårdskompetens
företräder den kommunala hälso- och sjukvården i olika ledningsforum etc. finns också risk att beslutsunderlag i hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor inte blir optimala.
Flera aktörer som utredningen har fört dialog med framför att
funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en av de
viktigaste funktionerna inom kommunerna för ett starkt lokalt förbättringsarbete. Samtidigt vittnar flera av de personer utredningen
talat med om att de personer som i dag har MAS-funktionen ofta
upplever ett bristfälligt stöd inom sin organisation. Uppdraget blir i
dessa fall svårt att utföra på ett optimalt sätt. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller
en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en MAS. Denna
funktion, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), finns våren
2020 enligt uppgift från Fysioterapeuterna i omkring 80 av landets
kommuner. Utredningen erfar att MAR-funktionen ofta upplever
samma typ av utmaning med bristfälligt stöd inom sin organisation.
Vanliga yrkesgrupper inom den kommunala hälso- och sjukvården
är som tidigare nämnt sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden. I praktiken har företrädare för den kommunala hälso- och sjukvården sällan en stark ställning i relation till andra yrkesgrupper inom kommunen.
Utredningens sammanfattande kommentar
Vi kan från utredningens sida konstatera att ett väl fungerande lokalt
förbättringsarbete förutsätter att både sjukvårdshuvudmännen och
professionerna har praktiska förutsättningar att utföra det. Vi bedömer att den problematik avseende bristande förutsättningar som
professionsföreträdarna beskriver är reell och den oro för situationen som flera professionsföreträdare ger uttryck för därför är legitim.
Det är ett stort personligt ansvar som faller på den individuella
yrkesutövaren. Konsekvenserna av utebliven eller alltför begränsad
möjlighet att hålla sig à jour med aktuell vetenskap och beprövad
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erfarenhet är potentiellt stora. Först och främst är det en patientsäkerhetsfråga. Brist på aktuell kunskap kan utgöra risk att patienter
skadas. Det innebär också risk att patienten får en mindre effektiv
behandling än vad denna kunde ha fått. Mindre effektiva behandlande eller preventiva insatser kan både innebära onödigt lidande
eller ett förkortat liv för patienten och onödiga kostnader för samhället i form av t.ex. fler vårdmöten, längre sjukskrivningar och ett
minskat förtroende för grundläggande samhällsfunktioner. I stor
utsträckning handlar frågan om möjlighet att avsätta tillräckligt med
tid till kunskapsinhämtning, på eller utanför arbetsplatsen, under individens hela yrkesbana. Ett livslångt lärande, och praktiska förutsättningar som stödjer detta, behöver tillförsäkras. Frågan är också relaterad till i vilken grad hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning
och lärande på arbetsplatsen grundlägger deras förmåga att arbeta kunskapsbaserat. Det kan t.ex. handla om att etablera kunskap om hur
man arbetar evidensbaserat eller om utbildning i förbättringskunskap.
En fråga man bör ställa sig är då vem som bär ansvar för att dessa
förutsättningar ska finnas. Är det statens ansvar att tillförsäkra att
förutsättningarna finns, eftersom staten är den som ålagt professionerna kravet? Är det sjukvårdshuvudmännens eller vårdgivarens
ansvar i egenskap av arbetsgivare? Ska man tolka det som att staten
har ålagt sjukvårdshuvudmännen att tillförsäkra att de praktiska
förutsättningarna finns? Eller är det individens eget ansvar att hålla
sig uppdaterad och förkovra sig på sin fritid? Oavsett hur man ser på
dessa frågor menar vi att professionernas praktiska förutsättningar
att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet måste uppmärksammas mer än de gör i dag. Sannolikt krävs
insatser från flera håll. Både individen, staten och vårdgivarna/sjukvårdshuvudmännen behöver samverka för att åstadkomma resultat.
Särskilt om förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat
på lokal nivå i kommunerna
Lagen om läkemedelskommittéer riktar sig till regionerna. Den ställer
inte några krav på kommunerna och den ställer inte heller några
uttryckliga krav på regionerna att samverka med kommunerna inom
kommittéernas ansvarsområde. I de reglementen som regionerna
fastställer för sina läkemedelskommittéer kan utläsas att några regioner har valt att inkludera representanter från den kommunala hälso311
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och sjukvården i läkemedelskommittén. Representanten är i flera fall
en MAS. I andra reglementen finns inte någon sådan representation
återspeglad.
I Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer gjorde utredningen bedömningen att en huvudsaklig del av
kunskapsstödet till kommunerna bör ske via vårdkommittérna. Kommunernas roll var en dimension som kommenterades på olika sätt av
remissinstanserna. Det lyftes särskilt att kommunen har eget ansvar
för sin kunskapsstyrning i sin roll som huvudman och att fokus bör
ligga på att stärka kommunen i den rollen.
Särskilda förutsättningar i kommunal hälso- och sjukvård
Den kommunala hälso- och sjukvården präglas av andra förutsättningar än den hälso- och sjukvård som regionerna är huvudman för.
En skillnad är kommunernas olika storlek och befolkningssammansättning, en annan att det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård inte är identiskt över landet då avtalen regioner och kommuner
emellan uppvisar vissa variationer. Särpräglande för den kommunala
hälso- och sjukvården är också att den främst tillhandahålls i individers hem (privat hem eller boende). En stor andel av de individer
som får insatser från den kommunala hälso- och sjukvården får också
insatser från den sociala omsorgen. Av Socialstyrelsens rapport
Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre framgår det
t.ex. att 71 procent av de äldre personer som fick kommunala hälsooch sjukvårdsinsatser också hade socialtjänstinsatser i ordinärt boende.22 Det gör att den personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ofta arbetar ensam hemma hos patienten och som regel
utför både sociala omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser.
En stor andel av de personer som får insatser från den kommunala
hälso- och sjukvården är personer med flera diagnoser eller komplex
problematik, såsom multisjuka äldre. Karaktären på hälso- och sjukvårdsinsatserna gör också att kompetensprofilen på kommunal vårdpersonal delvis skiljer sig från den i regionerna. Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård upp till läkarnivå och anställer därför
personalkategorier som sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter etc. Organisatoriskt är den
22

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. 2019.
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kommunala hälso- och sjukvården i regel del av kommunens socialförvaltning med en socialchef eller liknade som högsta tjänsteman.
Som noterats ovan har kommunerna också en särskild utmaning i att
klara den grundläggande kompetensförsörjningen.
Hela kunskapsstyrningen i den kommunala hälso- och sjukvården, inklusive det lokala förbättringsarbetet, präglas av denna kontext.
Kommunernas kunskapsstyrning utvecklas successivt
Varje kommun och region har ett ansvar att bedriva kunskapsstyrning, i och med skyldigheten att tillförsäkra tillämpning av vetenskap och beprövad erfarenhet, systematiskt kvalitetsarbete etc. i
hälso- och sjukvården. (Se vidare kapitel 7 och 8 om regionernas
respektive kommunernas arbete med kunskapsstyrning.) I ljuset av
detta instämmer vi med de remissinstanser på Kunskapsstödsutredningens betänkande som har givit uttryck för att kommunen har ett
eget ansvar för sin kunskapsstyrning och att fokus bör ligga på att
stärka kommunen i den rollen. Vi menar vidare att stödet till det
lokala förbättringsarbetet är, och måste vara, en integrerad del av den
lokala kunskapsstyrningen, både i regioner och kommuner. Samarbetet mellan regioner och kommuner i detta är också helt centralt.
Trots komplexiteten i förutsättningarna för kunskapsstyrning i
kommunerna kan en tydlig utveckling noteras under de senaste åren.
Kommunal hälso- och sjukvård har successivt kommit högre upp på
dagordningen i de nationella forum där dialog förs om kunskapsstyrning. Kommunernas samarbete med varandra, med regionerna
och med staten har också utvecklats. De regionala samverkans- och
stödstrukturerna (RSS) är ett exempel på lokal kunskapsstyrning i
kommunerna, inklusive stöd till lokalt förbättringsarbete, som har
byggts upp i ett samarbete mellan flera aktörer. RSS byggdes upp på
basis av överenskommelser mellan regeringen och SKR, inkluderande statlig finansiering, under perioden 2010–2016. Efter uppbyggnadsfasen ansvarar kommunerna själva för finansieringen. Det
kommunala ansvaret och den lokala anpassningen gör också att RSS
uppbyggnad och funktion i dag varierar över landet. Enligt regeringens och SKR:s överenskommelse för 2016 skulle SKR, Socialstyrelsen och RSS i samverkan med andra centrala aktörer ta fram en
modell för att säkerställa långsiktig samverkan mellan olika aktörer
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på olika samhällsnivåer. Gemensamt föreslog parterna ett arbete i
form av ett Partnerskap – Partnerskapet för samverkan mellan
nationell nivå och de regionala samverkans- och stödstrukturerna till
stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten och närliggande hälsooch sjukvård. I dag samverkar staten aktivt med RSS genom Socialstyrelsens roll i partnerskapet. Se vidare kapitel 8. Ur perspektivet
kunskapsstyrning i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
torde RSS i dag vara den mest utvecklade samverkansstrukturen
mellan kommuner samt mellan kommuner och regioner på länsnivå.
RSS samverkar även i ett nationellt nätverk. Enligt de personer
utredningen talat med utgör samverkansstrukturen en väsentlig del
av kommunernas lokala kunskapsstyrning. Samtidigt framförs att
RSS behöver fortsätta förvaltas och utvecklas. I dialogen har bl.a.
framförts att förstärkt hälso- och sjukvårdskompetens kunde stärka
samverkansstrukturen ytterligare.
Som framgår av kapitel 7 och 8 medverkar kommunerna också i
allt större omfattning i arbetet inom regionernas gemensamma system
för kunskapsstyrning. Kommunerna deltar där i nationella programområden för psykisk hälsa, barn och ungas hälsa, äldres hälsa, levnadsvanor, rehabilitering och habilitering samt i primärvårdsrådet.
Eftersom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning
arbetar både nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt i bemärkelsen
på regionnivå, innebär kommunernas involvering att det också finns
eller utvecklas ett samarbete mellan regioner och kommuner lokalt.
Svaren på utredningens enkät återspeglar också detta, om än i andra
ordalag. I svaren beskrivs ett antal samarbeten, dessa företrädelsevis
inom ovan nämnda områden.
Kommunernas delaktighet i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning fortsätter att utvecklas successivt. Det utvecklas
också parallellt med att kommunerna fortsätter utveckla sitt eget
kunskapsstyrningsarbete. För att bästa möjliga kunskap ska kunna
användas i varje patientmöte måste samarbetet mellan kommunens
verksamheter – särskilt hälso- och sjukvård och socialtjänst – likväl
som samarbetet mellan kommuner och regioner fungera. Det kräver
också ett väl fungerande samarbete med de statliga myndigheterna
på området.

314

SOU 2020:36

Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i regioner och kommuner

Hälso- och sjukvårdskompetenser som behövs i alla kommuner
Lagstiftningen föreskriver att funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska finnas i alla kommuner medan funktionen
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är frivillig. Det har
framförts till vår utredning att det borde läggas ett förslag på rättslig
reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna
att ha en MAR på motsvarande sätt som kommunernas skyldighet
att ha en MAS. Vi har i utredningen tittat på frågan utifrån frågeställningen om detta vore ett effektivt sätt att stärka det lokala förbättringsarbetet. Som argument för en rättslig reglering har professionsföreningen Fysioterapeuterna bl.a. pekat på att tillgången till
rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen varierar stort
över landet trots att alla har lika rätt till vård och behandling enligt
hälso- och sjukvårdslagen och att det är angeläget att lagstifta om
MAR inom kommunal verksamhet för att öka tillgången till evidensbaserad rehabilitering.23 MAR-nätverket har i dialog med utredningen även framfört att det finns större möjligheter att säkerställa
de hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande
insatserna i en verksamhet om också MAR, inte enbart MAS, finns i
verksamheten. I dialogen framhölls även bl.a. sambandet mellan
tidiga förebyggande och rehabiliterande insatser till sköra personer,
exempelvis äldre, och behovet av sociala omsorgsinsatser. Det framfördes att det finns stora vinster i detta både från individens perspektiv då denne längre eller i större utsträckning klarar att leva ett
självständigt liv och från ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnaderna för social omsorg kan minska.
Från utredningens perspektiv uppfattar vi att kärnan i det som
framförs i dialogen är behovet av att rehabiliterande kompetens finns
i alla kommuner och att personal med den kompetensen har goda
förutsättningar att utföra sitt arbete. Vi delar den bedömningen.
Som vi ser det kan detta åstadkommas på olika sätt och frågan har
flera olika dimensioner. Vissa åtgärder kan krävas för att tillförsäkra
att personal med rätt kompetens finns i organisationen. Andra åtgärder krävs för att tillförsäkra att denna personal har goda förutsätt23

Ättestupa eller folkhälsomål – Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering, framtaget av Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), samt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott.
www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_distrikt/sormland/attestupa_eller_folkhalsomal_111
018.pdf.(hämtad 20.03.20).
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ningar att utföra sitt arbete. Frågan om hälso- och sjukvårdspersonalens praktiska förutsättningar att utöva sitt arbete omfattar, som
vi belyst i ovan, en komplex problematik.
Från utredningens sida har vi, med utgångspunkt i vårt direktiv, i
första hand fokus på strukturella åtgärder för att stärka vårdens
förbättringsarbete. Vi bedömer det som möjligt att en obligatorisk
MAR-funktion skulle kunna bidra till ett stärkt implementeringsoch förbättringsarbete i kommunerna. Samtidigt menar vi att frågan
om en sådan eventuell reglering bör belysas ur ett bredare perspektiv. Den behöver också analyseras på djupet. Vi menar vidare att det
finns fler sätt att verka för en förstärkt rehabiliterande kompetens i
det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. I ljuset av vårt
direktiv väljer vi att i vår utredning inte analysera en eventuell MARreglering på djupet. Detta gör vi utifrån två skäl. Den första är att en
sådan eventuell reglering berör många fler aspekter av hälso- och
sjukvården än det lokala implementerings- och förbättringsarbetet.
Den andra är att vi bedömer att det finns andra åtgärder som skulle
ha större strukturell effekt på just ett sådant arbete. Bland annat
pågår ett arbete på Socialstyrelsen som relaterat till detta. I Socialstyrelsens åtgärdsplan för kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, utarbetad i samarbete med RSS och SKR, pågår ett insatsområde som heter Stöd för kunskapsbaserad omvårdnad, prevention,
rehabilitering och habilitering m.m. Arbetet inkluderar flera delar.
Bland annat kommer ett kunskapsstöd om rehabilitering tas fram
under 2020 och Socialstyrelsen avser pröva förutsättningarna för att
genomföra en hälsoekonomisk analys avseende den samhällsekonomiska nyttan av att satsa på rehabilitering.24
Vi ser också att det finns ytterligare kompetenser som kan behöva
stärkas inom det lokala implementerings- och förbättringsarbetet i
kommunerna, såsom medicinsk kompetens samt kunskap om
förbättringsarbete. De strukturer som vi bedömer allra mest centrala
som stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete är väl
fungerande kunskapsstyrning i kommunerna och en väl utvecklad samverkan mellan kommuner och regioner i dessa frågor. I detta arbete
kan och bör samtliga hälso- och sjukvårdskompetenser mötas. Som
noterat ovan torde RSS i dag vara den mest utvecklade samverkansstrukturen, avseende kunskapsstyrning i socialtjänst och kommunal
hälso- och sjukvård, mellan kommuner samt mellan kommuner och
24

Socialstyrelsen. Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – delredovisning. 2020.
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regioner på länsnivå. Vi uppfattar att RSS-strukturen är olika uppbyggd och fungerar olika väl i olika delar av landet. Generellt är
fokuset i RSS på kunskapsstyrning inom socialtjänsten snarare än på
kommunal hälso- och sjukvård. Med detta fokus följer också att
hälso- och sjukvårdskompetensen inom RSS-stukturen generellt sett
inte är lika väl utbyggd som kompetensen avseende social omsorg.
Vi menar att det är angeläget att hälso- och sjukvårdsfokus och
hälso- och sjukvårdskompetens stärks inom RSS-strukturen. Den
förstärkningen kan behöva omfatta flera olika professionsgrupper,
anpassat till situationen i olika kommuner och län. Det är samtidigt
viktigt att ett förstärkt fokus utgår från en syn som integrerar
insatser från den kommunala hälso- och sjukvården med insatser
från socialtjänsten. Detta innebär också att man behöver se och
beakta behovet av ett väl utvecklat samarbete med regionerna. Detta
samarbete är inte minst viktigt för att tillförsäkra att även medicinsk
kompetens finns tillgänglig för den kommunala hälso- och sjukvården. För att tillförsäkra tillräcklig medicinsk kompetens i alla
kommuner behövs både adekvata förutsättningar för MAS-funktionen och ett väl utvecklat samarbete med läkare i regionen. Vi menar
att tillgång till bred hälso- och sjukvårdskompetens – inkluderande
medicinsk, rehabiliterande och omvårdande – behövs i alla kommuner. Genom en förstärkning av RSS-strukturen som sådan och en
förstärkning av hälso- och sjukvårdskompetensen i denna kan det
lokala implementerings- och förbättringsarbetet stärkas på ett både
strukturellt och innehållsmässigt plan.
Samverkan mellan regioner och kommuner centralt – särskilt i ljuset
av omställningen mot en nära vård
En väl fungerande samverkan mellan regioner och kommuner som
sjukvårdshuvudmän är angeläget av flera skäl, inte minst för att
kunna åstadkomma en personcentrerad vård av god kvalitet. Frågan
har lyfts i flera olika sammanhang och vi vill understryka vikten av
denna samverkan även från vår utrednings perspektiv. Vi vill i sammanhanget särskilt betona att samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen måste inkludera en gemensam kunskapsuppbyggnad, adekvat
kunskapsöverföring samt gemensamma lärmiljöer. Regioner och
kommuner måste samverka för en ändamålsenlig kunskapsstyrning
som utgår från en personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet.
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Samverkan måste bygga på tillit, ömsesidigt ansvar och lärande över
huvudmanna- och professionsgränser. Vi vill understryka att fokus i
denna samverkan måste läggas på det gemensamma, inte på gränsdragningen mellan huvudmännen. Samverkan relaterat till kunskap
är särskilt central i ljuset av omställningen mot en mer nära vård.
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har
våren 2020 lämnat förslag på området i betänkandet God och nära
vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem25.
Nämnda utredning har bland annat haft i uppdrag att utreda och
lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas, hur
gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut samt att undersöka
hur förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter
och brukare i alla åldrar med omfattande och komplexa vårdbehov
kan förbättras. Utredningen påtalar att hälso- och sjukvården är ett
delat ansvar mellan regioner och kommuner och att detta innebär att
det också är ett delat ansvar att beskriva och bygga ihop hälso- och
sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt för både patienter och medarbetare. De lyfter att det är ett viktigt arbete där nära samverkan
krävs för att skapa förutsättningar för goda arbetsmiljöer för hälsooch sjukvårdens medarbetare och ett begripligt hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom för patienter och närstående. Utredningen lämnar bland annat förslag om att stärka samverkan
mellan huvudmännen, detta utifrån kommunernas ökade åtagande
som huvudman för hälso- och sjukvård sedan gällande rätt utformades. För att tydliggöra kraven på samverkan föreslår utredningen
att regioners och kommuners särskilda samverkansansvar med varandra vid planering och utveckling av hälso- och sjukvården förtydligas i lagstiftningen. En annan relaterad slutsats de drar är att det
behövs en stärkt samverkan på primärvårdsnivå, detta för att
säkerställa att patienten får en sammanhängande hälso- och sjukvård
oavsett huvudman. Därför föreslår utredningen en ny bestämmelse
i hälso- och sjukvårdslagen som ålägger kommuner och regioner att
upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet. Nära relaterat till ovanstående
är också ett förslag om att det ska lagregleras att där det bedrivs
hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas de förutsättningar för
samverkan som behövs för att en god vård ska kunna ges. Syftet med
25

SOU 2020:19 God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
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det sistnämnda är enligt utredningen att tydliggöra kraven på ett
hälso- och sjukvårdssystem som hänger ihop, även på utförarnivå.
Detta genom att i hälso- och sjukvårdslagen förtydliga att god vård
kräver förutsättningar för samverkan, på samma sätt som att den
kräver den personal, de lokaler och den utrustning som behövs.
Ovanstående är ett urval av utredningens förslag och bedömningar.26

13.3

Statliga insatser för att stärka lokala
förutsättningar

I det ovanstående har vi dels belyst förslaget om vårdkommittéer
som ett potentiellt instrument att stärka det lokala implementeringsoch förbättringsarbetet, dels belyst ett bredare perspektiv, och en
bredare problembild, avseende förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Vi menar att staten behöver se på förslaget om
vårdkommittéer med beaktande av den bredare problembilden. Staten
bör fråga sig vilka statliga insatser som skulle kunna ge märkbara
positiva effekter på de lokala förutsättningarna för att arbeta kunskapsbaserat, i relation till vilka insatser som skulle kunna ha en mer
begränsad effekt. Den potentiella effekten bör vidare ställas i relation till statens ansvar för hälso- och sjukvården och insatsens eventuella påverkan på den kommunala självstyrelsen.
Som vi har konstaterat är vår konklusion att vi sammantaget inte
ser tillräckliga skäl för att skapa en ny lag om vårdkommittéer, men
att staten alltjämt har ett legitimt intresse av att verka för det bakomliggande syftet med förslaget om vårdkommittéer. Syftet är att
stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat i såväl regioner
som kommuner, så att bästa möjliga kunskap verkligen implementeras och tillämpas i hälso- och sjukvården.
Staten vidtar redan i dag flera åtgärder relaterade till den bredare
problembilden. Etiketten på arbetet är sällan stöd till implementering, förbättringsarbete eller kunskapsstyrning. Syftet med arbetet är
dock detsamma, dvs. att bidra till kompetens och kvalitet i verksamheterna. Bland annat har Socialstyrelsen helt nyligen, på uppdrag
av regeringen, inrättat ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska
långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och vården. Uppdraget
26

SOU 2020:19 God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
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inriktas i dag på de professioner eller kompetenser som kräver högskoleutbildning. Socialstyrelsen har dock också i uppdrag att till
2021 analysera och föreslå hur rådet på sikt ska kunna omfatta fler
professioner och kompetenser som t.ex. undersköterska och specialistundersköterska.27 Regeringen har också nyligen tillsatt en
Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre28. Vidare har regeringen ingått flera överenskommelser med SKR som i praktiken syftar till att upprätthålla och utveckla
kvalitet i verksamheterna. En sådan överenskommelse är God och
nära vård 2020. I denna ingår bland annat utvecklingsområdet Goda
förutsättningar för vårdens medarbetare, inom vilket också avsätts
särskilda medel till kommunerna som fördelas via RSS. I överenskommelsen utvecklas bland annat att en central förutsättning för
omställningen till en nära vård är en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Medarbetarnas kompetens är viktig för att bedriva och
utveckla en vård av hög kvalitet. Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) bedriver tillsyn av hälso- och sjukvårdens verksamheter utifrån
gällande regelverk, bl.a. avseende ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Flera myndigheter arbetar också löpande med kunskapsstyrning i samarbete med regioner och kommuner. Dessa är
bara några exempel på statligt agerande.
Vi inkluderade i utredningens enkät till regioner och kommuner
en fråga om hur de anser att staten bör stödja kunskapsgenerering,
implementering och kontinuerligt lärande. Svaren återges i kapitel 10.
Regionernas svar handlar bl.a. om att staten bör iklä sig en samordnande roll, att staten kan utveckla och tillgängliggöra kunskapsunderlag om implementering och förbättringsarbete samt att staten
behöver arbeta med uppföljning. Några av de regioner som lyfter
vikten av uppföljning tar sin utgångspunkt i statens behov av information för att följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården,
andra tar sin utgångspunkt i statens möjlighet att stödja förbättrade
förutsättningar för huvudmän, vårdgivare och profession att arbeta
med uppföljning inom ramen för det lokala förbättringsarbetet. Vidare
efterfrågas arenor för dialoger mellan politik, beslutsfattare och professioner. Utredningen tolkar detta som ett uttryck för ett upplevt
behov av att aktörer på olika nivåer och med olika uppdrag i hälso27

Socialdepartementet. Inrättande av ett nationellt vårdkompetensråd. Dnr S2019/03995/FS
(delvis).
28
S2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg
om äldre.
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och sjukvårdssystemet samtalar mer med varandra om läget och
utvecklingen i detta. Kommunerna uttrycker sig i sina svar generellt
sett positivt till stöd från staten i att ta fram kunskapsstöd, bl.a.
nationella riktlinjer. Det finns dock en uttryckt önskan om att staten
i högre utsträckning ska utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i,
eller särskilt anpassade till, kommunernas behov. Kommunerna uttrycker sig även positivt om att staten skulle ta en mer aktivt stödjande roll i relation till det lokala förbättringsarbetet. Förslag på hur
detta kan göras handlar i mångt och mycket om att tillhandahålla
någon typ av metodstöd för implementering och förbättringsarbete.
I frågor avseende mer strukturella förutsättningar lyfte kommunerna bl.a. vikten av att eventuella stimulansbidrag avseende hälsooch sjukvård tilldelas både kommuner och regioner, så att kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag speglas i tilldelningen av statliga
resurser. Bättre samverkan mellan statliga myndigheter liksom starkare incitament för samverkan mellan kommuner och regioner var
ytterligare utvecklingsområden som nämndes.
Mycket av de stöd som regioner och kommuner efterfrågat i enkätsvaren är uppgifter som staten i någon utsträckning redan arbetar
med. Statens roll i tillämpning/förbättringsarbete handlar i mångt
och mycket om att bidra till så goda förutsättningar som möjligt.
Samtidigt är arbetet en stegvis process och kräver kontinuerliga prioriteringar avseende vilken statlig insats som gör mest nytta.
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14

Ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad
vård

• Utredningen ser den nationella uppföljningen och vårdens förbättringsarbete (som innebär tillämpning och förutsättningar
för tillämpning) som viktiga delar av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6).
• För att systemet som helhet ska arbeta mot målen i hälso- och
sjukvården på ett effektivt sätt är det viktigt att
1. aktörerna i systemet ser sig som delar av ett gemensamt
system och har förståelse för vad målen innebär för ansvar,
roller och verksamheter,
2. det finns strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras gemensamt i systemet för att nå målen,
3. resurser och kompetens användas på ett klokt sätt i systemet.
• Ledarskapet på alla nivåer är centralt för att få aktörerna att
arbeta mot samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt som krävs. Ledarskapet och ledarens roll
som kulturbärare är viktig för det man vill uppnå. Utredningen har ett särskilt fokus på staten och ser där ett behov av
att myndighetsstyrningen stödjer ett nationellt sammanhållet
system.
Som tidigare konstaterats ser utredningen den nationella uppföljningen och vårdens förbättringsarbete (som innebär tillämpning och
förutsättningar för tillämpning) som viktiga delar av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (se avsnitt 2.6). För
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att de insatser som initieras baserat på den nationella uppföljningen
ska få bästa möjliga effekt och vårdens förbättringsarbete ska kunna
utvecklas – utredningens båda huvuduppdrag – behöver systemet
som helhet fungera. Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård avser utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Systemet är ett verktyg
för att i högre grad nå målen med hälso- och sjukvården och därigenom öka värdet för patienter. Utredningens bedömning är att om
man i större utsträckning skulle driva en utveckling att verka mer
tillsammans som ett system skulle värdet för patienter öka och
resurser frigöras. Om alla aktörer väljer att se sig som delar av ett
nationellt system för kunskapsbaserad vård kan man säga att ett
sådant redan finns. I nästa steg handlar det om hur aktörerna ska
utveckla sina verksamheter så att systemet blir sammanhållet.
Som beskrivs i avsnitt 12.3 är det centralt att beakta att lösningen
på ett identifierat problem kan ligga i olika delar av systemet. Om
man t.ex. ska analysera vilka statliga insatser som bör vidtas i ljuset
av den nationella uppföljningen och analysen av denna, så bör de
möjliga alternativen identifieras och värderas utifrån hela det sammanhållna systemet för kunskapsbaserad vård. Exempelvis kan man
i ett fall behöva stärka förutsättningarna för att vården ska kunna
tillämpa tillgänglig kunskap och professionerna arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och i ett annat fall kan det vara ny
kunskap som behöver tas fram (se figur 14.1).
I detta kapitel belyser vi några grundläggande faktorer som utredningen anser behövs för att systemet ska bli sammanhållet och
därmed också stärka de förslag som utredningen lägger avseende
nationell uppföljning och vårdens förbättringsarbete.

14.1 Att arbeta tillsammans mot en gemensam målbild
I kapitel 5, 7 och 8 presenteras statens, regionernas och kommunernas arbete med kunskapsstyrning. Det sker ett visst samarbete
mellan aktörerna i dag, men vi ser att det arbete som görs kan förstärkas ytterligare om det på ett tydligt sätt blir en integrerad del i
ett för alla aktörer gemensamt system för kunskapsbaserad vård.
I ett optimalt fungerande system planeras och genomförs arbetet
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med beaktande av och i samverkan med de andra aktörerna. I detta
avsnitt vill vi kort belysa vad det kan innebära avseende målbild,
prioriteringar av frågor samt användning av resurser och kompetens.
14.1.1

Målbild

Centralt med gemensam syn på vad målbilden är, vad den innebär
samt vad som krävs för att kunna arbeta mot den
De lagstadgade målen med hälso- och sjukvården (se kapitel 2) har i
olika sammanhang utvecklats i en rad mål och visioner (se box 14.1).
Exemplen visar att man lägger lite olika fokus, men i stort adresserar
de olika aspekter av vårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet.
Grunden i målbilden bör vara det som patienter värdesätter, dvs. vad
som är viktigt avseende varje patients hälsa och vård. Även för de mer
övergripande bedömningarna av jämlikhet och effektivitet i vården
bör värdet för patienter vara utgångspunkten. Dessa värderingar kan
skilja sig mellan grupper av patienter med exempelvis olika diagnoser, olika åldrar eller socioekonomi.
Kunskapen om olika patientgruppers värderingar är således grundläggande, exempelvis vid beslut om vad som bör följas upp, eller
vilken ny kunskap som behöver utvecklas. Men det handlar om att
tillämpa relevant kunskap om patientvärderingar avseende den specifika frågan man arbetar med. Denna kunskap kan man t.ex. få genom
forskning kring patientvärderingar eller patientmedverkan. Att lyssna
på patientgrupper är därmed viktigt, men behöver inte betyda att de
med starkast röst är dem som är mest relevanta att lyssna till eller att
man kan bortse från patientgrupper som inte kan göra sig hörda på
egen hand.
Förutom tydlighet och kunskap om vad målbilden är, och kanske
mer centralt än de enskilda målbeskrivningarna, är att ha en gemensam syn på vad man lägger in i olika begrepp. Exempelvis kan nämnas
begreppet jämlik vård som ofta lyfts och betonas, men som sällan
ges en närmare beskrivning. Beroende på om man lägger tyngdvikten
på geografisk jämlikhet (jämlikt över landet), jämlikhet mellan befolkningsgrupper (jämlikt mellan kön, ålder, socioekonomi etc.) eller
behovsbaserad jämlikhet (de med störst behov ska prioriteras), påverkas vilka frågor och behov som man lyfter i systemet samt hur
man arbetar med dem.
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Box 14.1 De lagstadgade målen i HSL och exempel på visioner
– 3 kap. 1 § HSL: Målet med hälso- och sjukvården är en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården
ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
– Regionernas vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa
– tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
– Vision för nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården 2020–2024: God och säker vård – överallt och alltid.
– Vision eHälsa: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa
och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet.
– Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken i budgetpropositionen
2020: Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och
sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik,
jämställd och tillgänglig.
14.1.2

Prioriteringar av frågor

Helhetsgrepp behövs avseende prioriteringar av frågor utifrån målen
Det finns inte möjlighet att hantera alla frågor eller behov som
identifieras genom den nationella uppföljningen eller av olika aktörer såsom patienter och brukare, professioner, kommuner, regioner
eller myndigheter. Därför sker av nödvändighet en prioritering av
dessa och således en nedprioritering av andra. För att systemet ska
bli ändamålsenligt är det centralt att de prioriteringsprocesser som
används är transparenta, systematiska och utformade utifrån de
gemensamma målen. Prioriteringsprocesser utarbetas i dag på flera
olika håll bl.a. inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, på enskilda myndigheter och i samverkansforum såsom
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjuk326
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vård. Varje prioritering i sig kan vara ändamålsenlig i det smala perspektivet (t.ex. en myndighets prioritering av vilken fråga som ska
adresseras i en viss typ av rapport), men det är centralt att systemet
som helhet adresserar det som är viktigast för att nå målen och att
viktiga frågor inte faller mellan stolarna. Exempelvis kan sägas att
regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning fångar många
specifika diagnosområden, vilket kan vara ändamålsenligt ur vissa
avseenden, men samtidigt finns det risk att viktiga frågor som rör
andra patientgrupper eller hälsorelaterade behov missas. Att se ett
nationellt sammanhållet system som en helhet kan också vara ett sätt
att se hur olika prioriteringsprocesser kan komplettera varandra.
Exempelvis skulle staten kunna säkerställa att de frågor som inte tas
omhand inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning fångas upp. Det kan t.ex. vara vissa frågor som inte är
diagnosspecifika. Ett helhetsgrepp om prioriteringar av frågor är
således enligt utredningen centralt.
Utredningen vill kommentera några områden som kan behöva
uppmärksammas särskilt i fråga om prioriteringar i ett nationellt sammanhållet system:
• Kommunal hälso- och sjukvård och dess kontext. Att säkerställa att
den kommunala kontexten blir inkluderad i ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård blir än mer viktigt i
omställningen mot en nära vård. Mycket av det som görs i systemet i dag rör vård för specifika diagnosgrupper med relevans för
den regionala hälso- och sjukvården. I dag bedrivs det t.ex. inte
uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården i samma
utsträckning som för den vård som bedrivs av regionerna. Detta
kan innebära att brister i kvalitet och patientsäkerhet inte blir
uppmärksammade, till exempel avseende en säker och effektiv läkemedelsanvändning. Dessutom bedrivs det betydligt mindre praktiknära forskning inom den kommunala hälso- och sjukvården
och den kommunala kontexten adresseras inte i samma grad i
systematiska översikter och vägledningar. Det betyder bl.a. att
inte alla kunskapsstöd är utformade efter den kommunala hälsooch sjukvårdens behov och förutsättningar. Vårdens kontext,
ofta med ensamma behandlare som utför vården i patientens hem,
påverkar hur åtgärder utförs samt potentiellt även deras effekter
och risker.
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• Interprofessionellt perspektiv. Det är centralt att ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård inkluderar den
varierande typ av kunskap som är relevant i vården – alla professioner inom hälso- och sjukvården bör ha förutsättningar för att
arbeta evidensbaserat och ha tillgång till bästa möjliga kunskap
inom sitt område. Expertkompetens inom samtliga kunskapsområden i vårdprocessen – omhändertagande, omvårdnad, diagnostik, medicin, rehabilitering m.m. – behövs i samtliga delar av
systemet. Förutsättningarna ökar då också för en gemensam förståelse och samsyn utifrån ett personcentrerat och interprofessionellt perspektiv. En grundförutsättning för att arbeta kunskapsbaserat är att det finns förutsättningar för alla olika professionsgrupper att agera utifrån sin profession. Det handlar bl.a. om
att ha adekvat utbildning, att ha möjlighet till vidareutbildning
och fortbildning, men även om kontinuitet och andra faktorer (se
kapitel 13).
• Hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande insatser samt egenvård. I workshopar, samtal med patientreferensgruppen och i
andra dialoger har ett flertal personer lyft att hälsofrämjande och
förebyggande arbete liksom rehabilitering ofta kommer på en
underordnad plats när kunskap genereras, tillämpas och följs upp.
Detta trots att det finns potentiellt stora vinster inom dessa fält
både ur individens och det samhällsekonomiska perspektivet. Ett
annat område som lyfts i detta sammanhang är egenvård. Här
efterfrågas kunskapsbaserade underlag som kan vara till stöd vid
egenvård. Egenvårdsrådgivning med innehåll av skiftande karaktär och ur många olika aspekter ges av flera olika aktörer, bl.a. av
apoteken. Det är viktigt att berörda aktörer informeras om de
kunskapsbaserade underlagen som finns inom hälso- och sjukvården så att rådgivningen är densamma oavsett aktör. Det är
också viktigt att de erfarenheter som görs, t.ex. på apoteken, kan
återkopplas till hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt. Vi
ser att alla nämnda områden är särskilt viktiga i ljuset av den
demografiska utvecklingen samt omställningen mot en nära vård.
• Vara ett stöd på olika beslutsnivåer. Förutsättningarna för de
beslut som fattas i mötet mellan patient och profession skapas i
beslut på många andra nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, från
den lokala till den nationella. Ageranden och beslut i omvärlden,
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bl.a. på EU-nivå, kan också påverka i olika grad. (figur 14.1).
Därför är det centralt att systemet skapar förutsättningar för dessa
beslut att vara kunskapsbaserade i hela kedjan. På policynivå
handlar det om att politikerna ska ha tillgång till faktabaserade
underlag för sina politiska beslut.
Figur 14.1

Beslut fattas på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet,
vilka avgör förutsättningarna för de beslut som sedan tas i mötet
mellan patient och profession. Figuren illustrerar exempel på
beslutsfattare, där den röda texten står för politiska
beslutsfattare och den svarta för övriga beslutsfattare. Systemet
finns i en omvärld, såväl nationell som internationell, som också
kan påverka i olika grad.
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Användning av resurser och kompetens
Potential finns att använda aktörernas kompetens och resurser klokare
För att systemet ska arbeta effektivt mot målen i hälso- och sjukvården behöver man säkerställa att resurser kan användas på ett ändamålsenligt sätt i systemet. Det kan t.ex. handla om att man genom
samarbeten och tekniska lösningar skapar förutsättningar för optimal användning av den data som genereras.
Det är dessutom viktigt med samsyn kring vilka metoder och
processer som krävs för att den kunskap som genereras, tillämpas
och följs upp ska vara tillförlitlig och relevant. Då kan det som
genereras av en aktör tas vidare av en annan. En rad olika aktörer är
involverade i generering och uppföljning av den kunskap och vägledning som tillämpas i vården. Finns en samsyn om metoder och processer så underlättas samarbeten och man kan undvika dubbelarbete.
Om utgångspunkten är vad man i systemet som helhet behöver lösa,
kan ändamålsenliga processer utvecklas t.ex. genom att använda
myndigheternas specialiserade metodkompetens och huvudmännens sakkunskap på ett mer integrerat sätt.
Det blir särskilt viktigt att rätt kompetens finns och används när
kunskap behöver genereras snabbt, eller beslut behöver fattas trots
en osäker kunskapsbas. Utredningen anser att den höga metodkompetens som finns på myndigheterna kan behöva utvecklas till att
bättre kunna göra bedömningar om vad som är tillräckligt tillförlitligt underlag vid olika beslut och hur man kan snabba upp processer
där så behövs.

14.2 Styrning och ledning
För att få aktörer som ingår i ett sammanhållet system att arbeta mot
samma mål på ett effektivt sätt med de prioriteringar och arbetssätt
som krävs, är ledarskapet på alla nivåer centralt. Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys speglar ledarskapets betydelse i rapporten
Åt samma håll, där myndigheten skriver att
Hälso- och sjukvården står under ett starkt förändringstryck. För att
möta dagens och morgondagens utmaningar kommer det i många fall
inte räcka med kontinuerligt utvecklingsarbete i enskilda verksamheter.
Det kommer även behövas utveckling av hela hälso- och sjukvårdssystemet. I det arbetet har ledarskapet i hälso- och sjukvården en nyckel330
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roll. Ledare och chefer kommer i ökande utsträckning behöva skapa
förutsättningar för gränsöverskridande verksamhetsutveckling och nya
lösningar med patienters, brukares och befolkningens behov i centrum.

I vårt uppdrag har vi ett särskilt fokus på staten. Staten ansvarar genom
regeringen för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken. I perspektivet hur staten ska agera i ett sammanhållet system är regeringen och den statliga styrningen central. Det är regeringen som
sätter ramarna för respektive myndighets uppdrag och uppgifter. Myndigheterna är fristående och jämlika, dvs. ingen myndighet bestämmer över någon annan. Regeringen har ett ansvar i hur den styr sina
myndigheter för att ge dem goda förutsättningar att agera. Det kan
t.ex. handla om att vara tydlig i sin styrning och inte ge motsägelsefulla
eller överlappande styrsignaler. Regeringen kan också föreskriva hur
myndigheterna ska förhålla sig till varandra, t.ex. att de ska samverka
och samordna sig i olika frågor.
Utredningen har sett flera exempel på behovet av en utvecklad
myndighetsstyrning. Till exempel visar vår kartläggning av rapporter
om uppföljning att det finns en tendens att regeringen ger många
uppdrag i förhållande till vad man, enligt vad vi har erfarit, mäktar
med att ta emot och hantera. Flera myndigheter har gett uttryck för
att regeringen inte alltid är tydlig i sin styrning och att det ibland är
svårt att förstå vad det är regeringen behöver. Vi uppfattar också att
regeringen i sin styrning av sina myndigheter inte alltid samspelar
med den utveckling som sker på kunskapsstyrningsområdet där myndigheterna och huvudmännen har inlett ett närmare samarbete. Ett
exempel på det är överenskommelsen om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Utifrån ett helhetsperspektiv borde det av
överenskommelsen även ha framgått på ett tydligt sätt vilken roll
statliga myndigheter såsom Socialstyrelsen och SBU har i relation
till detta arbete. I ett sammanhållet system borde det bygga på en
kedja av kunskap där det som myndigheter tar fram omsätts av
regionerna och kommunerna. Genom att myndigheternas roller inte
framgår i överenskommelsen riskerar det att leda till otydligheter i
vem som bör göra vad.
Frågan om regeringens styrning av sina myndigheter har tagits
upp av andra utredningar före oss. Gemensamt för flertalet är att de
pekar på behovet av minskad detaljstyrning och långsiktiga förutsättningar för att åstadkomma ändamålsenliga resultat. Regeringen
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verkar dela den bilden. I budgetpropositionen för 20201 skriver regeringen att det är angeläget att regeringens styrning av statsförvaltningen även fortsättningsvis är långsiktig, strategisk, helhetsinriktad,
sammanhållen, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad. Detaljstyrning bör undvikas, såvida det inte finns tydliga skäl till detta. Ett skäl
kan t.ex. vara att det finns tryck från omvärlden i en specifik fråga
som bedöms angelägen att möta. Sammantaget visar de exempel som
vi har tagit del av att det finns fortsatta behov av att arbeta i den
riktningen som anges i budgetpropositionen.
Vår bedömning är att regeringen, framför allt genom sin styrning
av myndigheterna, har en verkningsfull möjlighet att bidra till en mer
sammanhållen stat i ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Det handlar bl.a. om att ge myndigheterna utrymme
att kunna agera inom ramen för sina instruktioner, att ge långsiktiga
förutsättningar och att vara tydlig. Som exempel kan nämnas att om
regeringen ger många regeringsuppdrag under en kort tid kan det
försvåra för myndigheterna att få utrymme att agera utifrån sitt
grundläggande uppdrag. Dessutom kan det bli svårt för regeringen
att hantera den mängd information som ett stort antal regeringsuppdrag på kort tid kan innebära.
När det gäller en bättre samordning inom staten gjorde regeringen genom förordning2 om statlig styrning med kunskap inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst en tydlig markering att man vill
se en större samordning inom staten vad gäller dessa frågor. Vi tolkar
att vårt uppdrag är ett uttryck för behov av en mer samordnad stat
på fler områden.
Tillitsdelegationen har i sitt huvudbetänkande3 lyft fram vad som
är viktigt för att tillitsbaserad styrning ska fungera. Vår bedömning
är att det finns flera delar i det som Tillitsdelegationen lyfter fram
som också är ändamålsenliga att beakta för ett väl fungerande sammanhållet system. Bland annat identifierade delegationen förutsättningar för genomslag av en tillitsbaserad styrning och ledning. Vi
menar att dessa förutsättningar även är giltiga för att främja ett sammanhållet system. Förutsättningarna handlar bl.a. om

1

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområde 2. Statlig förvaltningspolitik.
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
3
SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn.
2
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• tydliga prioriteringar,
• ökat handlingsutrymme för ett tydligare fokus på medborgaren,
• ett förhållningssätt som grundar sig i att se medborgaren som
resurs och aktör,
• ökat fokus på medborgarens behov,
• systematiskt ta tillvara erfarenheter och möjliggöra delaktighet,
• helhetssyn och tillit till andra professioner,
• centralt är även uppföljning och långsiktighet,
• skapa incitament som främjar helhetsperspektiv,
• undanröja praktiska hinder för informationsöverföring,
• långsiktighet och kontinuitet samt
• ledarskap som främjar samverkan inom och mellan organisationer.
Rollen som kulturbärare
Alla de förutsättningar, listade av Tillitsdelegationen, som räknades
upp i föregående avsnitt är viktiga för vårt uppdrag, inte minst den
sista punkten om ledarskap som främjar samverkan. I de olika delarna
i vårt uppdrag är samverkan på olika sätt central. För att samverkan
ska bli ändamålsenlig och verkningsfull krävs det mer än att man
reglerar fram eller på annat sätt anför att samverkan ska ske. Vi
bedömer att det också är en fråga om kultur. När det gäller en ökad
samverkan i staten eller ökad samverkan för att främja ett sammanhållet system som helhet är det av betydelse att regeringen, i egenskap av den som styr myndigheterna, agerar konsekvent i sina signaler med budskapet att samverkan verkligen är viktigt. Det handlar
både om hur man styr och hur man de facto värderar och premierar
att så sker. Om regeringen vill åstadkomma en genuint stärkt samverkan mellan de statliga myndigheterna så måste regeringen också
följa upp, utvärdera och återkoppla på arbetet utifrån sådana kriterier. Om motstridiga styrsignaler ges så kommer sannolikheten för
framgång att minska. I betänkandet Effektiv vård4 skrev utredningen
4

SOU 2016:2 Effektiv vård.
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bl.a. om kulturfrågan och att ledaren som kulturbärare är en viktig
del för en positiv arbetsplatskultur. Utredningen erfor att de verksamheter som hade arbetat framgångsrikt med effektiviseringar hade
ett ledarskap som karakteriserades av att ledarna var starka kulturbärare för den arbetskultur som råder, vilket i sin tur hade utgjort
grogrund för effektivare verksamhet. Utredningen skriver också om
att fungerande samverkan i stor utsträckning är en fråga om kultur
där ledarskapet har stor betydelse. Ledarskapet och ledarens roll som
kulturbärare är således viktig för det man vill uppnå.
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En statlig funktion för nationell
uppföljning

Utredningens förslag:
Utredningen föreslår att den statliga funktionens två huvudsakliga syften – 1) att följa upp regeringens reformer och satsningar
på hälso- och sjukvårdsområdet, samt 2) analysera var behoven av
statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård –
ansvarsmässigt delas mellan olika myndigheter då de till viss del
kräver olika arbetssätt och förutsättningar.
1. Följa regeringens reformer och satsningar på området. Uppgiften
att följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på en
myndighet – Myndigheten för vård och omsorgsanalys.
Myndigheten får också i uppgift att utveckla uppföljning och
analys av statliga initiativ, vilket regleras i instruktionen, samt
bidra med ett lärande avseende utformning och utveckling av
fortsatta initiativ.
2. Analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att
säkerställa god vård. Uppgiften att analysera var behoven av
statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen.
Kansliet blir motor i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp med ledamöter från myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och andra aktörer kommer att vara centralt
i arbetet.
Centralt i förslaget är att det årligen genomförs en strategisk
myndighetsgemensam dialog mellan myndighetscheferna för berörda myndigheter och regeringen. Det underlag som funktionen
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tar fram ligger till grund för dialogen. Dialogen ska ses som ett
viktigt bidrag i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik.
Den sammanställda bild av tillståndet och utvecklingen i hälsooch sjukvården som myndigheterna gör gemensamt ersätter det
arbete som i dag sker på Socialstyrelsen att ta fram en årlig lägesrapport på området.
Det myndighetsgemensamma arbetet och kansliet regleras inledningsvis genom regeringsuppdrag. Efter att denna ordning har
prövats regleras uppdraget i berörda myndigheters instruktioner.
Utredningens bedömning:
Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas i syfte att
stärka Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet.
För att stärka förutsättningarna för Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys arbete bör myndigheten ges författningsstöd
för att kunna hantera personuppgifter.
Frågan om tillgång till data är en strategiskt viktig fråga som
staten och huvudmännen bör hantera tillsammans i ett gemensamt utvecklingsprojekt. Målbilden bör vara att skapa en strategi
för ömsesidigt nyttjande av data. Ramarna för ett sådant samarbete bör slås fast i den överenskommelse som utredningen föreslår (se vidare förslag om överenskommelse i kapitel 17).
Enligt direktivet ska utredningen föreslå en funktion för en samlad
uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga
myndighetsstrukturen, med syfte att följa regeringens reformer och
satsningar på området samt analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. Utredningen ska vidare
analysera hur funktionen kan samverka med hälso- och sjukvårdshuvudmännen samt föreslå hur den kan regleras.
Utredningen tolkar ordet funktion som en funktionalitet, vilket
innebär att det är något som ska göras inom befintlig myndighetsstruktur för att åstadkomma det som preciseras i utredningens uppdrag.
Utredningen föreslår att den statliga funktionens två huvudsakliga syften, som enligt direktivet är formulerade som – 1) följa
regeringens reformer och satsningar på området, samt 2) analysera
var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god
vård – ansvarsmässigt delas upp och kopplas till Myndigheten för
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vård och omsorgsanalys (Vårdanalys) respektive en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen. Anledningen till uppdelningen är att utredningen bedömer att de båda uppgifterna har olika karaktär och därmed kräver delvis olika arbetssätt
och förutsättningar. En central länk mellan dessa delar i funktionen
kommer att vara en årlig gemensam strategisk myndighetsdialog
mellan berörda myndigheter och regeringen, där underlag som funktionen tar fram blir en central utgångpunkt för dialogen.
Nedan beskriver vi närmare respektive del av funktionen samt
hur delarna kan samverka. Vidare utvecklar vi hur funktionens delar
kan införas och utvecklas över tid. I förslaget har vi tagit särskild fasta
på vikten av att arbetet kan komma igång snabbt. Förslaget innebär
därför en successiv utveckling över tid, där den något fragmentiserade uppföljningen som råder i dag (se kapitel 9) har potential att
utvecklas och bli mer samordnad med tiden. Vi anser att detta är en
mer framkomlig väg än att börja med att göra stora förändringar
avseende ansvar och former för uppföljningen. Slutligen beskriver vi
hur funktionens delar bör regleras samt vad utredningen anser
behöver förstärkas på Regeringskansliet för att övriga förslag, om de
genomförs, ska få önskad effekt. För att den nationella uppföljningen
verkligen ska ha potential att utvecklas ser vi att det finns ett behov av
att utveckla en strategi för ömsesidigt nyttjande av data mellan staten,
regionerna och kommunerna. Vi återkommer till det i kapitlet.

15.1

Följa regeringens reformer och satsningar
på området

Denna uppgift innefattar enligt utredningen att:
1. genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ,
2. bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och
utveckling av fortsatta initiativ.
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Utredningen föreslår att dessa uppgifter läggs på Vårdanalys. Myndigheten lämpar sig väl för dessa uppgifter av följande skäl:
• Uppdraget ligger mycket nära Vårdanalys nuvarande instruktion
och pågående arbete. Utredningen anser att det finns goda förutsättningar för myndigheten att utveckla verksamheten utifrån
befintlig kompetens och pågående utvecklingsprojekt.
• Utredningens bedömning är att utvecklingen av denna verksamhet gynnas av att verksamheten koncentreras till en myndighet i
stället för att ansvaret, som i dag, sprids på flera.
• Det är även fördelaktigt att myndigheten inte själv är delaktig i
genomförandet av statliga initiativ och därmed kan anses ha ett
oberoende förhållande gentemot involverade aktörer.
• Utredningen ser också att det är fördelaktigt att myndigheten har
ett uttalat patient-, brukar- och medborgarperspektiv i sitt arbete.
Genomföra och utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ
samt bidra till erfarenhetsutbyte och lärande
I Vårdanalys instruktion står det bl.a. att myndigheten ska:
på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av
beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ.

Denna typ av utvärderingar görs i dag även av Socialstyrelsen. I utredningens enkät till myndigheterna (kapitel 9) framkom att Socialstyrelsen under 2017–2018 publicerat sju utvärderingar av statliga
initiativ och Vårdanalys hade publicerat åtta sådana under samma
tidsperiod (delrapporter inkluderat). Statliga initiativ definierar vi
som ett samlingsnamn för större initiativ från statens sida såsom
satsningar och reformer. Statliga insatser ser vi som en mer begränsad insats från statens sida, t.ex. ett kunskapsstöd. Samtliga
utvärderingar utgick från regeringsuppdrag med regeringen som
målgrupp. Utredningens förslag är att utvärderingar och uppföljningar av statliga initiativ görs av Vårdanalys. Mot bakgrund av att
myndigheten redan har en sådan uppgift i sin instruktion innebär
detta förslag att regeringen behöver vara konsekvent i sin styrning
av regeringsuppdrag om uppföljning av statliga initiativ och ställa
dem till Vårdanalys.
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Utredningens bedömning är att det finns stora fördelar med att
koncentrera denna verksamhet på en myndighet. Vår bedömning är
att uppföljning och analys av statliga initiativ, inkluderat effektutvärderingar av dessa, kräver sådan kompetens som redan finns på
Vårdanalys. Myndighetens arbete riktar sig redan primärt till politiska beslutsfattare och inte till den kliniska nivån. Det finns flera
pågående utvecklingsprojekt som skulle stödja detta arbete. Till exempel bygger myndigheten upp en egen samtyckesbaserad webbpanel
med patienter och brukare, vilket gör det möjligt att på ett snabbt
och kostnadseffektivt sätt fånga hur reformer och satsningar tas
emot och uppfattas av patienter och brukare. Men även hälso- och
sjukvårdsprofessionernas kunskap och erfarenhet behöver nyttjas
och användas i arbetet, vilket är ett område som skulle kunna behöva
stärkas och vidareutvecklas på Vårdanalys.
När Vårdanalys bildades var en bakomliggande orsak ett uttryckt
behov av att uppföljning skulle göras av en aktör som är oberoende
i förhållande till vårdgivarna eller de organisationer som har ett
ansvar för att genomföra beslutade satsningar eller reformer.1 Eftersom Vårdanalys inte tar fram exempelvis kunskapsstöd och inte är
del av myndigheternas gemensamma kunskapsstyrningsarbete genom
Rådet för styrning med kunskap har myndigheten även möjlighet att
göra oberoende granskningar av statliga initiativ i bred bemärkelse
och t.ex. göra bedömningar av andra myndigheters arbete.
Vårdanalys uppföljningar av statliga initiativ kommer också att
bli en viktig del i en samlad bild av läget och utvecklingen av hälsooch sjukvården, se avsnitt 15.2.
Genom att samla uppgiften hos en myndighet ser vi att möjligheten att utveckla denna typ av uppföljningar både till form och
innehåll ökar. En fortsatt utveckling av uppföljningen av statliga
initiativ kan till exempel innebära att göra en samlad analys av effekterna av flera reformer, även på regional nivå. Det kan också innebära
en utveckling av analys och resonemang avseende vilka effekter statliga initiativ har på andra delar av hälso- och sjukvården samt på
hälso- och sjukvårdens organisation och funktion på systemnivå,
exempelvis utifrån de riktlinjer som ska vägleda prioriteringar. Det
kan även innebära att utveckla och sammanställa generella och specifika indikatorer som systematiskt och återkommande kan använ1

Dir. 2010:58. Inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning
och utvärdering av hälso- och sjukvården. 2010.
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das i samband med uppföljning och analys av statliga initiativ. Genom
att samla uppföljning och analys av statliga initiativ hos en aktör ökar
förutsättningarna för en bättre förståelse för och kunskap om vad
som krävs för att uppföljningarna ska bli användbara. En sådan kunskap skulle kunna vara ett värdefullt stöd för regeringen vid utformning av nya initiativ. Vårdanalys bör därför även kunna bistå regeringen och Regeringskansliet med analys och bedömningar avseende
utformning av nya initiativ så att förutsättningarna för uppföljning
av dessa blir så optimala som möjligt.
Vår bedömning är att Vårdanalys redan har möjlighet att inom
ramen för sitt uppdrag bedriva ett utvecklingsarbete avseende uppföljning av statliga inaktiv, men att det kan behöva tydliggöras att
det är en prioriterad uppgift. Därför föreslår vi att uppgiften att ansvara för utvecklingen av uppföljningen av statliga initiativ tydliggörs i myndighetens instruktion som en permanent uppgift.
En utveckling på sikt
I utformningen av vårt förslag har vi utgått från att uppdrag om
uppföljning av statliga initiativ även fortsättningsvis kommer att ges
i form av regeringsuppdrag. Detta har vi gjort mot bakgrund av att
det är vad vi bedömer som möjligt på kort sikt. Förutsatt att regeringen väljer att ge Vårdanalys uppdragen att följa de statliga initiativen bör regeringen också överväga ett mer permanent uppdrag med
permanent finansiering till myndigheten att ansvara för uppföljning
av statliga initiativ i form av överenskommelser. Det är sådana initiativ som vi ser är mest frekventa och som återkommer regelbundet.
Andra statliga initiativ bedömer vi även fortsättningsvis bör ges som
särskilda regeringsuppdrag.
I sammanhanget är det viktigt med en balans mellan denna analysverksamhet och övrig verksamhet som myndigheten ansvarar för.
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Utökade möjligheter att hantera personuppgifter
Redan när Vårdanalys bildades konstaterade organisationskommittén att myndigheten inte hade författningsstöd för att utföra all
den behandling av personuppgifter som behövdes. Myndigheten har
därför sedan bildandet fört en dialog med Socialdepartementet angående behovet av författningsstöd för att kunna utföra sitt uppdrag.
Socialdataskyddsutredningen fick genom tilläggsdirektiv i uppdrag att utreda om det fanns behov av en särskild författning med
bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Vårdanalys och om
det finns sådana behov, lämna behövliga författningsförslag. Socialdataskyddsutredningen lämnade sina förslag i juni 2018.2 Utredningen kom fram till att det behövs en registerlag för myndigheten
och föreslog därför en lag om behandling av personuppgifter vid
Vårdanalys.
Socialdataskyddsutredningen gjorde bedömningen att Vårdanalys
behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag.
Det är enligt Socialdataskyddsutredningen ofta aktuellt att behandla
känsliga personuppgifter om hälsa men även andra typer av personuppgifter, exempelvis demografiska uppgifter om ålder, kön, bostadsuppgifter, civilstånd och familj. Vidare menar utredningen att Vårdanalys också har behov av att behandla socioekonomiska uppgifter
om t.ex. utbildning, ekonomi, bidrag, sysselsättning och sysselsättningsgrad. Denna bild bekräftas av Vårdanalys. Myndigheten är i dag
beroende av att inhämta samtycke till behandlingen för att kunna
behandla känsliga personuppgifter.
Vi kan konstatera att Vårdanalys har genomfört en lång rad uppföljningsuppdrag sedan myndigheten bildades 2011, detta trots att
myndigheten inte har haft det lagstöd som Socialdataskyddsutredningen föreslår. Ofta baseras uppföljningen på data som inte är personuppgifter, exempelvis genom att det endast är statistik på gruppnivå som beställs från olika källor. Det innebär begränsningar för
vilka analyser som kan genomföras, och därmed i förlängningen också
vilka slutsatser som kan dras och vilka rekommendationer som kan
ges. För att undvika sådana begräsningar anlitar myndigheten i vissa
fall externa forskare vid universitet och högskolor som bedriver
forskning på myndighetens uppdrag, vilket innebär att personuppgifter behandlas vid de institutionerna. Forskningsuppdragen är ofta
2

SOU 2018:52. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
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kostsamma, tar lång tid att genomföra och innebär mindre flexibilitet att utvidga och förändra analysens inriktning efterhand. Mot
bakgrund av att vi föreslår att myndigheten ska ansvara för uppföljningen av de statliga insatserna bedömer vi att myndigheten också
behöver få bästa möjliga förutsättningar för detta. Det inkluderar möjligheten att kunna hantera personuppgifter. Det skulle öka effektiviteten i uppföljnings- och analysarbetet och öka möjligheterna till
snabbare och mer tillförlitliga resultat. Utredningen gör därför bedömningen att det finns behov av författningsstöd som ger Vårdanalys
den möjligheten. Mot bakgrund av att det redan finns ett förslag till
författningsreglering finner vi inte skäl att lägga fram något ytterligare.
Vi vill i sammanhanget understryka att det är viktigt att i möjligaste mån använda redan insamlad data så att man inte ökar arbetsbördan ute i vården. En förflyttning mot ett ömsesidigt nyttjande av
data mellan staten och sjukvårdshuvudmännen bedömer vi som ett
viktigt steg för att öka möjligheten att få tillgång till data, se avsnitt 15.2.

15.2

Analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård

Denna del av funktionen speglar regeringens beställning i våra direktiv om att funktionen ska analysera var behoven av statliga insatser
är som störst för att säkerställa god vård. För att kunna göra detta
behöver funktionens uppdrag innefatta två huvudsakliga delar:
1. sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården,
2. belysa områden där det är ändamålsenligt för staten att agera för
att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser.
De två uppdragen är stora och komplexa. Såväl bilden av läget och
utvecklingen som belysningen av möjliga statliga insatser är dessutom uppgifter som kan variera beroende på vilket perspektiv en
aktör har på frågan. Vårt förslag handlar om att skapa en samsyn
inom staten, där en viktig del i processen med att ta fram underlaget
även är dialog med aktörer utanför staten.

344

SOU 2020:36

En statlig funktion för nationell uppföljning

En organisation som bygger på myndigheternas delaktighet
och engagemang
Utredningen föreslår att ovan två angivna uppgifter ska hanteras i en
organisation som bygger på de olika myndigheternas delaktighet och
engagemang. Syftet med det är att få en allsidig belysning, samtidigt
som den uppföljning och analys som görs kan bli mer effektiv och
på sikt ersätta dubbelarbete och minska det stora antal uppföljningsrapporter som i dag publiceras av statliga myndigheter (kapitel 9).
Vi föreslår att det inrättas ett kansli på Socialstyrelsen som blir
motor i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp
med deltagare från myndigheter som i ljuset av sina respektive
uppdrag bedöms relevanta. De myndigheter vi menar bör ingå i
arbetet är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för
vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket (TLV) samt Vårdanalys. Socialstyrelsen kommer därmed både vara motor i arbetet och ingå i
arbetsgruppen. Kansliet och arbetsgruppen bör ha ett nära operativt
samarbete samt ett processorienterat arbetssätt där dialog är ett
centralt verktyg för arbetet. Syftet med dialogen är att öka förståelsen
för hur läget i hälso- och sjukvården är, orsaker till läget samt var de
största behoven av statliga initiativ och insatser finns. Dialogen bör
föras med aktörer inom hälso- och sjukvården, särskilt regioner och
kommuner som sjukvårdshuvudmän samt professions- och patientföreträdare. Dialogen med Regeringskansliet är central och den
huvudsakliga avrapporteringen av arbetet sker i form av en årlig
gemensam och strategisk myndighetsdialog (se avsnitt 15.4). Kansliet
och arbetsgruppen har tillsammans en samordnande, analytisk och
kommunikativ roll och det är viktigt att dessa kompetenser finns
representerade. Kansliets och arbetsgruppens respektive uppgifter
utvecklas nedan.
För att en reell samordning och samverkan mellan berörda myndigheter ska komma till stånd krävs dels en tydlig beställning från
regeringen om en sådan samordning, dels praktiska förutsättningar.
Vårt förslag till organisation syftar till att optimera de praktiska förutsättningarna. Se vidare om vikten av en ändamålsenlig myndighetsstyrning i avsnitt 17.2.
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Vi menar att ovan uppdrag bör kunna svara upp mot en del av den
problembild som har identifierats; att skapa en samlad faktabaserad
bild av läget och utvecklingen samt att bidra till att mer ändamålsenliga analyser av uppföljningen utvecklas för att regeringen ska
kunna omvandla den uppföljning som finns till agerande på policynivå. Uppdraget kopplar också an till behovet av dialog mellan staten,
regionerna och kommunerna om nationell uppföljning liksom behovet av att utveckla samordning och samarbete såväl inom staten som
mellan staten och andra aktörer avseende utvecklingen av den nationella uppföljningen. Grunden för utredningens förslag har varit att
skapa strukturer för att kontinuerligt kunna följa läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp
av dessa strukturer finns det även möjligheter att hantera behov av
att snabbt ställa samman ett underlag, även om strukturerna skapas
primärt för den kontinuerliga uppföljningen. Förslaget löser dock
inte behovet av tillgång till data. Det senare ser vi som en bredare
uppgift som kräver ett övergripande samarbete mellan staten och
huvudmännen som handlar om att utveckla en strategi för ömsesidigt nyttjande av data (se vidare förslag om överenskommelse i
kapitel 17). Detta bedöms både gagna utvecklingen av den nationella
uppföljningen och minska belastningen på vårdens verksamhet
avseende insamling av data.
Den föreslagna strukturen för att ta sig an dessa uppgifter lämpar
sig enligt utredningen av följande skäl:
• Genom att skapa en organisation som bygger på alla berörda
myndigheters delaktighet ökar förutsättningar för en samordnad
och sammanhållen nationell uppföljning och analys. Strukturen
skapar även förutsättningar för att utveckla hur de enskilda
myndigheterna arbetar med uppföljning och analys på sikt.
Genom sin samordning och sitt kontaktnät ökar möjligheten att
hantera frågor från regeringen eller Regeringskansliet där det
finns behov av snabb återkoppling.
• Det gemensamma arbetssättet gör att underlaget som tas fram
har ett mervärde utöver de individuella uppföljningar och analyser som görs av enskilda myndigheter. Exempelvis säkerställs
legitimitet och förankring samt en allsidig belysning ur ett statligt
perspektiv.
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• Socialstyrelsen har flera upparbetade dialogarenor med t.ex.
hälso- och sjukvårdshuvudmännen och flera relevanta rådsstrukturer är placerade på myndigheten. Förslaget går i linje med
utredningens utgångspunkt att dra nytta av och använda befintliga strukturer.
En successiv process mot en samordnad och utvecklad nationell
uppföljning och analys
För att detta arbete ska kunna påbörjas relativt omgående är vår
bedömning att det behöver påbörjas utifrån befintligt utgångläge,
dvs. utifrån underlag som redan finns och i mindre skala för att sedan
successivt utvecklas. Därigenom kan man, som pilotprojekt, pröva
denna nya mer operativa samarbetsform myndigheterna emellan,
vilken har potential att utvecklas löpande under många år framöver.
Mot bakgrund av att ett syfte med uppdraget är att staten ska bli mer
sammanhållen ser vi att det har ett stort värde att skapa något
gemensamt av befintlig uppföljning. Över tid innebär det även att
den uppföljning och analys som i dag görs på olika myndigheter kan
komma att förändras. Det kan handla om vad, hur och av vem uppföljning och analys görs. Detta kan innebära att man på några års sikt
kan få en mer ändamålsenlig uppföljning och analys överlag.
Exempel på befintlig uppföljning är att det redan i dag görs breda
lägesrapporter av hälso- och sjukvården av bland annat Socialstyrelsen och IVO. Ett annat exempel är den modell för övergripande
uppföljning och analys med tre huvudsakliga kvalitetsområden som
Vårdanalys tagit fram och avser att fortsätta pröva och utveckla.
Utredningen anser att sådana rapporter samt även mer specifika
uppföljningar och analyser, bör tas tillvara i den mån de bedöms ändamålsenliga och att relevant utveckling bör fortsätta. Med detta som
grund finns ett mervärde i att en myndighetsgemensam struktur
sammanställer och analyserar en bild av tillståndet och utvecklingen
av hälso- och sjukvården som helhet.
I startskedet bör kansliet och arbetsgruppen i sitt arbete utgå från
myndighetsrapporter och annan information från myndigheterna
m.fl. för att presentera en översiktlig bild av läget i hälso- och sjukvården, inkluderande både den hälso- och sjukvård som regionerna
och den som kommunerna är huvudmän för. Detta innefattar även
de uppföljningar av statliga initiativ som utredningen föreslår ska
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utföras av Vårdanalys. Vi menar också att denna sammanställning
bör ersätta det arbete som redan görs på Socialstyrelsen för att ta
fram en årlig lägesrapport om utvecklingen i hälso- och sjukvården.
Till skillnad från den rapporten bör underlaget som tas fram av
kansliet utgå från de olika myndigheternas arbete och därmed spegla
en gemensam statlig bild. Denna bör inte heller presenteras i form
av en omfattande rapport, utan utgöra ett mer kortfattat analytiskt
underlag som på ett överskådligt sätt kan presenteras och diskuteras
(se avsnitt 15.4). Utredningens bedömning är att detta underlag skulle
skapa ett mervärde och säkerställa att resultatet inte blir att ytterligare en bild läggs till övriga.
Även den övergripande analysen kan utvecklas över tid. För att
identifiera insatser där staten gör mest nytta utifrån god vård kan det
behövas mer tvärgående analyser av påverkansfaktorer och orsakssamband mellan olika områden. Detta kan underlättas av en utveckling och större tillgång till data, se vidare nästa avsnitt. Detta kan
komma att påverka det uppföljnings- och analysarbete som de
enskilda myndigheterna gör. På sikt kan den statliga uppföljningen
och analysen också bli mer synkroniserad. Det kan till exempel
handla om att utveckla gemensamma analysplaner och att beskriva
de behov eller luckor man identifierar avseende uppföljning i en
gemensam behovsplan, som kan vara ett stöd för Regeringskansliet
i dess styrning av myndigheterna.
På sikt menar vi att kansliet och arbetsgruppen med fördel även
skulle kunna få i uppgift att samordna och driva vissa konkreta
utvecklingsprojekt relaterade till nationell uppföljning. Detta skulle
i så fall vara projekt som kräver en hög grad av samordning och
dialog mellan myndigheter och eventuellt andra aktörer. Vi menar
att det kan bidra till en successivt utvecklad samarbetskultur.
Förslaget av denna del av funktionen regleras inledningsvis genom
regeringsuppdrag. Efter att denna ordning har prövats är vårt förslag
att uppdraget sedan regleras i berörda myndigheters instruktioner.
Om det skulle visa sig att den starka vilja och det engagemang som
krävs för att utveckla en framgångsrik samverkan saknas, kan
regeringen i stället behöva se över befintlig myndighetsstruktur och
huruvida en enskild myndighet ska ha ansvar för den nationella
uppföljningen.
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En utveckling mot en strategi för ömsesidigt nyttjande av data
Successivt kan det ske en utveckling av vad som bör ligga till grund
för arbetet, beroende på vilka möjligheter det finns bl.a. när det gäller
tillgång till data. Som vi tidigare har beskrivit är frågan om tillgång
till data komplex och en fråga som både berör staten och sjukvårdshuvudmännen. Det är därför viktigt att det inte byggs upp
parallella spår. Vår bedömning är att den frågan skulle kunna hanteras som ett gemensamt utvecklingsprojekt om de gemensamma
behoven mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, som stadfästs i
ett långsiktigt samarbete (se vidare förslag om överenskommelse i
kapitel 17). Inom ramen för regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning påbörjades 2019 ett arbete om en gemensam uppföljnings- och analysplattform för hälso- och sjukvården. Bakgrunden till det är att det finns ett ökande behov av tillgång till data hos
regionerna som underlag för beräkning av kvalitetsindikatorer och
nyckeltal såväl som uppföljning och fördjupad analys, både regionalt
och nationellt. Majoriteten av den data som samlas in av huvudmännen har som primärt syfte att användas i vård och behandling
samt för ledning och styrning men utgör också grunden för den
nationella uppföljningen.
En viktig aspekt av en ökad samordning är också att inte belasta
vårdens verksamheter med krav på uppföljning i större utsträckning
än befogat. Genom att finna former för ett bättre och gemensamt
nyttjande av data bör det både gagna utvecklingen av den nationella
uppföljningen och insamling av data avseende belastningen på vårdens
verksamheter.
Vi bedömer att det arbete som regionerna har påbörjat skulle bli en
viktig del i ett gemensamt arbete mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. Ett första steg skulle kunna vara att bilda ett gemensamt utvecklingsprojekt som kartlägger gemensamma behov och förutsättningar och hur man kan skapa en strategi för ömsesidigt nyttjande av
data. I detta arbete bör man även beakta frågor rörande personliga
samtycken vid bearbetning av data, integritet, sekretess och publiceringsetik. Även möjligheten för staten att få tillgång till data snabbare
än i dag, dvs. med mindre tidsmässig eftersläpning, kan vara en aspekt
att beakta i arbetet. Regleringen av eller avtalande om ett ömsesidigt
nyttjande av data i stat och region är således ett viktigt arbete som
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återstår efter utredningen och bör ta hänsyn till olika aktörers behov
och uppdrag samt rådande myndighetsstruktur och lagstiftning.
Kansli på Socialstyrelsen
En grundläggande förutsättning för arbetet är att resurser i både tid
och kompetens avsätts. Det måste finnas en motor i arbetet som har
rätt kompetens och tid avsatt för uppdraget. Som nämnts ovan bör
denna motor enligt vår mening vara ett kansli som inrättas på Socialstyrelsen. Den som leder kansliets arbete ansvarar också för att leda
den myndighetsgemensamma arbetsgruppen.
I kansliets uppdrag bör ingå att projektleda, dvs. planera och
organisera arbetet. Det är centralt att det finns en drivkraft och utvecklingsanda i kansliets arbete. Uppdraget bör också inkludera uppgiften att vara administrativt sammanhållande, dvs. en typ av spindeli-nätet-roll. En viktig del i detta är att ha löpande kontakt med en
rad olika aktörer som är av relevans för arbetet, både inom och utom
staten. Det är också kansliet som har huvudansvar för att förbereda
underlag för arbetsgruppens möten samt inför dialoger och olika
typer av rapportering till regeringen.
För detta uppdrag krävs en kombination av analytisk, statistisk,
kommunikativ, administrativ och projektledande kompetens. Kansliet behöver arbeta i en nyskapande och framåtblickande anda, för
att kunna åstadkomma det som förslaget syftar till. Det är också
angeläget att kansliet ska arbeta bredare än bara för den myndighet
som den föreslås placeras vid, dvs. att det förmår arbeta utifrån ett
perspektiv som representerar hela staten, samt att det har god förmåga att förstå regeringens behov. Kansliet bör i ett uppstarsskede
bemannas med fem årsarbetskrafter, varav en person som leder
kansliets arbete, tre analytiker samt en person som arbetar med
administration och kommunikation.
Arbetsgrupp med medarbetare från berörda myndigheter
Till kansliet på Socialstyrelsen knyts som nämnts en arbetsgrupp
med en person från respektive myndighet. Arbetsgruppen leds av
den som är ansvarig för kansliet. Ledamöterna utses av respektive
myndighet, som också ansvarar för att tillse att tillräcklig arbetstid
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samt mandat att företräda sin myndighet tillförsäkras ledamoten.
Dessa personer ska aktivt bidra med kunskap om uppföljningsarbetet i den egna myndigheten, kunna bidra med olika typer av
underlag och analyser från myndigheten samt aktivt samordna och
förankra arbetet i sin myndighet. Det är med andra ord en kombination av att vara myndighetens kontaktpunkt, bidra i operativt
analysarbete och underlagsproduktion samt att ha förankringsansvar
gentemot den egna myndigheten och dess ledning som vilar på
ledamöterna i arbetsgruppen. Ledamöterna ansvarar för den egna
myndighetens aktiva deltagande i arbetet och för de underlag som
utarbetas i samarbetet mellan arbetsgruppen och kansliet. I det operativa arbetet kan även andra personer på myndigheten, utöver ledamöterna, behöva involveras. De underlag som tas fram för de strategiska dialogerna mellan myndighetscheferna och ansvarig politisk
ledning bör vara utvecklade av och förankrade hos samtliga myndigheter representerade i arbetsgruppen. Socialstyrelsen ansvarar dock
för slutförandet och inlämnandet av underlagen.
Huvuduppgifter för kansliets och arbetsgruppens gemensamma arbete
Huvuduppgifterna är enligt vårt förslag, i uppstartskedet, att i) sammanställa en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården samt ii) belysa områden där staten kan agera för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser. Genom föreslagen
organisation – i ett faktiskt operativt samarbete mellan berörda myndigheter – nyttjar staten det arbete, den kunskap och kompetens
som finns på respektive myndighet samtidigt som man skapar en
grund för en mer sammanhållen analys och ett mer samordnat och
effektivt agerande från statens sida. Vi ser detta som startskottet på
en successiv utveckling av en mer operativ samarbetskultur myndigheterna emellan. Kansliet och arbetsgruppen bör även, genom sin
samordning och sitt kontaktnät, ha en beredskap för att kunna hantera frågor från Regeringskansliet där det finns behov av snabb återkoppling. Regeringskansliet ska kunna använda denna möjlighet när
det t.ex. inte är givet att vända sig direkt till en särskild myndighet.
Det blir på det viset ett smidigt sätt för regeringen att snabbt få en
fråga omhändertagen.
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I uppdraget att belysa områden där det är ändamålsenligt att staten
agerar för att säkerställa en god vård samt belysa möjliga insatser
ingår också att skapa en gemensam bild av vilka utvecklingsprojekt
som pågår inom den nationella uppföljningen och lämna rekommendationer avseende statligt agerande. När kansliet och arbetsgruppen
bidrar till att skapa en tydligare överblick över såväl tillstånd och
utveckling som pågående utvecklingsprojekt och bistår regeringen
med analys och rekommendationer avseende detta så läggs grunden
för en mer ändamålsenlig statlig styrning på området.
Kansliet och arbetsgruppen bör varje år fastställa en arbetsplan
för sitt arbete. Arbetsplanen bör utformas med beaktande av att
arbetet ska vara processorienterat.
Dialoger centralt i arbetsprocessen
Vi menar att kansliet och arbetsgruppen, genom ett arbetssätt som
inkluderar aktiv dialog med ett flertal aktörer, kommer att bidra till
en ökad samsyn. Dialog bör bland annat föras med regioner, kommuner samt patient- och brukarföreträdare respektive professionsföreträdare. Samtidigt är det centralt att arbetet blir effektivt och vi
bedömer att det inte kommer vara praktiskt möjligt att i alla delar av
arbetet uppnå full samsyn inom de tidsramar som kommer att vara
nödvändiga för arbetet. I dessa fall är det viktigt att eventuella avvikande meningar kan belysas på olika sätt. Vi menar att en så stor
samsyn som möjligt bör eftersträvas.
Vi vill framhålla att ju mer granulär analys som regeringen efterfrågar avseende tillstånd, utveckling och möjliga statliga insatser,
desto större blir behovet av dialoger för att förstå förklaringsfaktorer till vad data och likande visar. Förklaringar till skillnader mellan
regioner kan t.ex. bero på specifika lokala förhållanden.
Eftersom en sammanställd bild av läget och utvecklingen av
hälso- och sjukvården, och var det är ändamålsenligt att staten agerar
i relation till denna, berör så många olika aspekter menar vi att det
inte lämpar sig att skapa endast ett dialogforum för detta ändamål.
I stället bör olika befintliga dialogforum användas. I sammanhanget
är det viktigt och ändamålsenligt att så långt möjligt bygga på befintliga forum och strukturer. Sådana forum kan t.ex. vara Nationella
vårdkompetensrådet, något av partnerskapen eller nätverk samord-
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nade av SKR. I vissa fall kan det vara relevant att föra dialog även
med organisationer som inte primärt arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor, såsom Länsstyrelserna.
Vi vill också framhålla vikten av en löpande och kvalitativ dialog
med Regeringskansliet. I den problembild vi har identifierat inom
ramen för utredningens arbete har det bland annat lyfts ett behov av
mer utvecklad dialog mellan Regeringskansliet och myndigheterna i
syfte att myndigheterna ska kunna leverera det som regeringen
efterfrågar och behöver. Vi vill uppmärksamma på att kansliet och
arbetsgruppen blir ett kunskaps- och kontaktpunktsnav som Regeringskansliet kan nyttja i frågor relaterade till myndigheternas arbete
med nationell uppföljning.
Dialog med sjukvårdshuvudmännen genom befintliga
samverkansstrukturer
Som beskrivs ovan kommer kansliet och arbetsgruppen att behöva
söka dialog med olika aktörer beroende på vilket område inom den
nationella uppföljningen som de söker en fördjupad analys och förståelse för. I detta arbete är dialogen och samverkan mellan staten
och sjukvårdshuvudmännen helt central, en dialog som bör ske i
befintliga strukturer och dialogytor. Utöver att det är smidigt och
effektivt att använda dessa är det också viktigt att dialog förs i enlighet med de regler för samverkan mellan stat och huvudmännen som
överenskommits.
För att arbetet ska bli effektivt anser utredningen därför att
kansliet och arbetsgruppen bör använda de befintliga strukturer som
är mest lämpliga i varje enskilt fall. Om området t.ex. rör en viss
patientgrupp som innefattas av regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning kan det t.ex. vara relevant att föra en dialog på en
mer övergripande nivå inom ramen för Partnerskapet till stöd för
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård eller med det aktuella
nationella programområdet. På motsvarande sätt skulle en dialog om
ett utvecklingsprojekt avseende datatillgång kunna aktualisera en
dialog med den nationella samverkansgruppen för uppföljning och
analys.
För att diskutera bilden på en övergripande nivå kan dialoger
behövas med exempelvis hälso- och sjukvårdsdirektörerna, socialchefsnätverket, huvudmannagruppen eller RSS-nätverket. Även andra
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intressenter och fackliga organisationer kan vara aktuella att föra
dialog med. Socialstyrelsen har ett flertal befintliga kanaler för
dialoger utarbetade, vilket vi menar att kansliet och arbetsgruppen
bör använda sig av. Kansliets placering på Socialstyrelsen underlättar
den administrativa samordningen och logistiska planeringen av detta.
Internationella jämförelser för perspektiv och förståelse
Utöver dialog kan en annan del i en fortsatt analys av läget och utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård vara att se den svenska bilden i en
internationell kontext. Som framgår av kapitel 9 görs det redan en
rad olika studier, undersökningar m.m. där svensk hälso- och sjukvård jämförs med andra länder. Detta arbete bör i de fall det är lämpligt tas tillvara i en fortsatt analys för att skapa perspektiv och förståelse.
Möjligheter för regeringen att använda kansliet och arbetsgruppen
Efter att regeringen har tagit del av det myndighetsgemensamma
underlaget av en bild av tillståndet och utvecklingen i hälso- och
sjukvården kan regeringen välja att med hjälp av arbetsgruppen och
kansliet vidareutveckla analysen av sådana områdena som regeringen
prioriterar att gå vidare med. Det kan bl.a. innebära att skapa en mer
detaljerad och djupgående bild av utmaningarna eller av olika handlingsalternativ, genom bl.a. fortsatt analys och dialog.
De statliga insatser som arbetet kan belysa kan röra frågor direkt
kopplade till vården, såsom en identifierad ojämlikhet inom ett visst
diagnosområde, eller övergripande problem med t.ex. tillgänglighet.
De kan även relatera till utvecklingen av den nationella uppföljningen, såsom identifierade luckor där nya register/indikatorer behövs,
eller behov av förändrade förutsättningar för uppföljning i exempelvis lagstiftning.
Denna utformning innebär också en möjlighet för regeringen att
ha en naturlig ingång via kansliet att vid behov snabbt kunna ställa
en fråga där det inte är givet vem eller vilka som bäst kan bidra med
svar.
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Länken mellan funktionens två delar

Enligt direktivet ska funktionens båda syften öka möjligheten till en
mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktig styrning av hälsooch sjukvården på nationell nivå. För att detta ska bli möjligt är det
centralt att den kunskap och erfarenhet som genereras om statliga
initiativ på Vårdanalys tas tillvara i det myndighetsgemensamma arbetet
om en samlad bild av tillståndet i hälso- och sjukvården och blir en
naturlig del av analysen om var och hur det är ändamålsenligt för
staten att agera för att säkerställa en god vård.
Den huvudsakliga länkningen mellan delarna sker således i den
myndighetsgemensamma arbetsgruppen. Här säkerställs att arbetet
i funktionens båda delar inte blir parallella spår utan att det i stället
leder till ett gemensamt lärande.
En central del i förslaget är även den nedan beskrivna årliga strategiska myndighetsgemensamma dialogen med regeringen. Vi ser att både
Vårdanalys uppdrag och den myndighetsgemensamma delen av uppdraget under lednings av Socialstyrelsen är de centrala punkterna vid
denna dialog. Det blir därmed också en viktig länk mellan båda dessa
delar.

15.4

Gemensam strategisk myndighetsdialog

Utredningen föreslår att funktionens arbete rapporteras och diskuteras vid en särskild årlig myndighetsdialog på temat nationell uppföljning av hälso- och sjukvården. Det är en strategisk dialog som
sker mellan myndighetscheferna från berörda myndigheter och ansvarig politisk ledning för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialogen ska
ses som ett viktigt bidrag i utformningen av statens hälso- och sjukvårdspolitik. Det underlag som funktionen har tagit fram ska utgöra
underlag för diskussionen vid dialogen.
Dagordningen vid varje sådant dialogtillfälle bör utgöras av två
huvudpunkter
• uppföljning och analys av statliga initiativ, baserat på redogörelse
från Vårdanalys avseende deras arbete med att utföra och utveckla
uppföljning och analys av statliga initiativ och bidra till erfarenhetsutbyte och lärande avseende utformning och utveckling av
fortsatta initiativ (15.1),
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• bild av tillståndet och utmaningarna i hälso- och sjukvården samt
områden där staten kan agera för att säkerställa en god vård,
baserat på kansliets och arbetsgruppens arbete (15.2).
Den myndighetsgemensamma dialogen med regeringen ser vi som
ett nytt sätt att skapa en större samordning i staten. Den årliga dialogen med regeringen blir ett tydligt incitament för myndigheterna att
samordna sig för att leva upp till intentionerna.

15.5

Reglering

Den föreslagna organiseringen av funktionen har syftet att skapa
förutsättningar för ändamålsenliga statliga initiativ och insatser för
att bättre bidra till målen med hälso- och sjukvården. Detta genom
en utveckling, samordning och effektivisering av den nationella uppföljningen och analysen.
Vi gör bedömningen att den föreslagna organisationen på sikt bör
regleras i berörda myndigheters instruktioner. Det förslag på funktion som vi lägger fram bygger på ett processinriktat arbetssätt som
successivt kan utvecklas och förfinas. För detta krävs långsiktiga förutsättningar, vilket en reglering i instruktion är. Eftersom detta
förslag, enligt vår bedömning, är ett nytt sätt att organisera på menar
vi att det är lämpligt att först pröva och eventuellt justera innan det
slås fast. Därför föreslår vi att regeringen i ett första skede styr genom
regeringsuppdrag till berörda myndigheter att genomföra gemensamt. Socialstyrelsen bör även ges i uppdrag att inrätta ett kansli till
stöd för det myndighetsgemensamma uppdraget. Vi bedömer att
regeringsuppdraget till respektive myndighet bör omfatta en period
av fyra år, innan det regleras i en förordning.
Kommentarer till förslagen till ändringar i myndigheternas
instruktioner
Utredningens förslag innebär att funktionens två huvudsakliga syften
ansvarsmässigt delas upp på så sätt att uppgiften att följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på Vårdanalys och uppgiften
att analysera var behoven av statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam arbetsgrupp och ett kansli vid
Socialstyrelsen.
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Reglering i Vårdanalys instruktion
Utöver att ingå i den myndighetsgemensamma arbetsgruppen föreslås Vårdanalys dels vara den myndighet som ska ansvara för uppföljning av statliga insatser och reformer, dels inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt utveckla uppföljning och utvärdering av
statliga reformer och andra statliga initiativ. Den senare uppgiften
föreslås regleras i myndighetens instruktion genom ett tillägg att
myndigheten även har till uppgift att:
inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt utveckla uppföljning och
utvärdering av statliga reformer och andra statliga initiativ

Reglering i Socialstyrelsen instruktion
Socialstyrelsens uppgift regleras i instruktionen enligt följande:
Socialstyrelsen ska samordna utvecklingen av den nationella uppföljningen
och analysen av hälso- och sjukvården. Arbetet ska ske i samverkan med
andra berörda myndigheter.

Den första meningen speglar det ansvar som Socialstyrelsen föreslås
få genom att myndigheten ska inrätta ett kansli. Med andra berörda
myndigheter avses de övriga myndigheter som vi föreslår ska ingå i
arbetsgruppen. Dessa myndigheter är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket, Vårdanalys, SBU och
TLV.
Reglering i övriga myndigheters instruktioner som ingår i
arbetsgruppen
I instruktionerna för de övriga myndigheter som ingår i den myndighetsgemensamma arbetsgruppen regleras att respektive myndighet i
samverkan med andra berörda myndigheter ska bidra till en samordnad
utveckling av den nationella uppföljningen och analysen av hälso- och
sjukvården. Med andra berörda myndigheter avses här E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, IVO, Läkemedelsverket,
Vårdanalys, Socialstyrelsen, SBU och TLV (undantaget den myndighet vars instruktion det gäller).
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Förstärkt analyskapacitet
på Socialdepartementet

Utredningen bedömer att för att den föreslagna utvecklingen av
arbetet med nationell uppföljning vid myndigheterna ska få reell
effekt behöver förändringar ske i hela kedjan, dvs. förändringar
behöver även göras på Regeringskansliet. Det underbyggs av den
problembild som utredningen har tagit fram som visar på behov av
utvecklad beställar- och mottagarkapacitet i Regeringskansliet samt
en utvecklad dialog mellan Regeringskansliet och myndigheterna. Vi
föreslår därför en förstärkning av analyskapaciteten vid Socialdepartementet för att möta dessa behov. Syftet är att denna förstärkning ska vara ett stöd vid departementet när det handlar om
1. utformning av överenskommelser och andra statliga initiativ,
med syfte att tillförsäkra att de är uppföljningsbara,
2. dialog med myndigheterna avseende dessa frågor,
3. val och utformning av nya policybeslut.
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16

Förstärkt stöd till
kunskapsbaserat arbete
i regioner och kommuner

Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Utredningens tolkning är att uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på
lokal nivå. Specifikt ska utredningen analysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att lagen om läkemedelskommittéer ska upphävas och ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen ska
också se över alternativa handlingsvägar.
Detta kapitel är indelat i två delar. I den första delen presenteras
utredningens ställningstaganden avseende Kunskapsstödsutredningens
förslag om att lagen om läkemedelskommittéer ska upphävas och
ersättas av en ny lag om vårdkommittéer. I den andra delen presenteras utredningens ställningstaganden avseende alternativa handlingsvägar.

16.1

Ställningstagande avseende
Kunskapsstödsutredningens förslag
om vårdkommittéer

Utredningens bedömning:
Kunskapsstödsutredningens förslagna lag om vårdkommittéer bör
inte införas. Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas.
Utredningens rekommendation:
Varje region bör i reglementet till respektive läkemedelskommitté
fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning
av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en
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integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation. Regionen bör tillförsäkra att behandlingsrekommendationer
och liknande vägledningar som genereras i kunskapsstyrningsarbetet beaktar såväl läkemedel som andra behandlingsformer på
ett integrerat sätt. Den kommunala hälso- och sjukvården bör ges
möjlighet att på lämpligt sätt delta och bidra i läkemedelskommitténs arbete.

Föreslagen lag om vårdkommittéer bör inte införas
Utredningen har i uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att inrätta vårdkommittéer (se kapitel 10 och 13).
Förslaget presenterades sommaren 2017. Tidpunkten sammanföll
med uppstartsfasen i att regionerna beslutade att etablera ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Var och en av de 21 regionerna
fattade beslut om inrättande under hösten 2017. Sedan dess har
arbetet med att inte bara etablera utan även vidareutveckla systemet
pågått i snabb takt. Arbetet innebär att förändringar har skett i hur
regionerna arbetar med kunskapsstyrning, inklusive hur de arbetar
med att integrera kunskapsstyrning avseende läkemedel och andra
behandlingsformer. På nationell nivå har regionernas tidigare etablerade samverkansmodell för läkemedel inlemmats i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning genom inkorporering i den
nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik.
Samtidigt framgår av regionernas svar på en enkät från utredningen
att läkemedelskommittéerna är eller är på väg att bli sammankopplade med den lokala nivån i regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning.
Det finns redan i dag författning som täcker in de grundläggande
skyldigheterna att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och
att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i hälsooch sjukvården. Vi kan inte se att det finns någon uttrycklig lucka i
de formella kraven på att upprätthålla kvalitet i den vård som ska
erbjudas. Föreslagen lag om vårdkommittér skulle inte heller förändra dessa krav. Kunskapsstödsutredningen gjorde själva bedömningen
att den föreslagna lagen inte skulle medföra några nya åtagande för
regionerna. Lagen syftade till att ändra regionernas arbetssätt, inte
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ge dem merarbete. Befintliga resurser skulle användas på ett mer
ändamålsenligt sätt.
Vi ställer oss också tveksamma till några av de begrepp som förekommer i den föreslagna lagen om vårdkommittéer då dessa inte har
en entydig allmänt erkänd definition och det därför kan uppstå tolkningssvårigheter avseende deras innebörd. Exempel på sådana begrepp
är ”nationell kunskapsstyrning” och ”kunskapsstöd”.
I vår analys av den befintliga lagen om läkemedelskommittéer
konstaterar vi vidare att lagen ger respektive regioner stort utrymme
att själv fastställa bl.a. arbetsformer, samverkansformer och kompetenssammansättning i kommittén. Vi ser inget juridiskt hinder för
regionerna att reglera läkemedelskommitténs arbete på ett sätt så att
den blir en integrerad del i regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Namnet läkemedelskommitté signalerar ett smalare perspektiv än
det breda och integrerade sätt vi menar att läkemedelskommittéerna
behöver arbeta. Detta ser vi som en svaghet då det finns en risk att
berörda parter kan tolka in en frånvaro av krav på integrering dels
mellan läkemedel och andra behandlingsformer dels mellan läkemedelskommittén och övriga delar av regionens kunskapsstyrningsorganisation. Vår bedömning är dock att namnet i sig inte är ett
tillräckligt starkt vägande skäl för att motivera en ny lagstiftning som
går in på den kommunala självstyrelsens område utan att innebära
någon skillnad avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande
skyldigheter. Lagstiftning kan som instrument ge en tydlig signal om
vad regeringen förväntar sig av sjukvårdshuvudmännen. Vi menar dock
att denna signal kan, och i detta fall bör, förmedlas på annat sätt.
Utredningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns tillräckliga skäl att ändra lagstiftningen. Bedömning görs särskilt i ljuset av
i) att regionerna nu på eget initiativ har börjat etablera nya arbetssätt som speglar syftet bakom förslaget till vårdkommittéer,
ii) att lagen om vårdkommittéer inte skulle innebära någon skillnad
avseende sjukvårdshuvudmännens grundläggande skyldigheter,
iii) att befintlig lag om läkemedelskommittéer inte utgör något juridiskt hinder för regionerna att tillförsäkra att läkemedelskommittén arbetar integrerat med regionernas övriga kunskapsstyrning,
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iv) att en ny lag om vårdkommittéer skulle reglera frågor som ligger
inom ramen för den kommunala självstyrelsen utan att tillföra
någon förstärkning i sak.
Lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas
Vi bedömer vidare att den befintliga lagen om läkemedelskommittéer bör bibehållas. Skälen för utredningens bedömning avseende
detta är att läkemedelskommittéerna genom sitt arbete med att
tillförsäkra en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning bidrar
till patientsäkerheten. Vi vill i sammanhanget betona att en rationell
läkemedelsanvändning i praktiken bara kan uppnås om rekommendationer om läkemedelsbehandling utformas med ett helhetsperspektiv där både läkemedel och andra behandlingsformer1 beaktas.
I dag utgör också lagen i praktiken ett krav på regionerna att
organisera åtminstone en viss typ av stöd för lokal kunskapsstyrning. På så sätt stödjer lagstiftningen det gemensamma system för
kunskapsstyrning som regionerna håller på att etablera. Staten försäkrar sig också om att i varje fall läkemedelskommittéerna finns
kvar som stöd till det lokala förbättringsarbetet oavsett hur framgångsrikt regionerna på sikt förmår etablera och förvalta deras
gemensamma system.
Om staten skulle välja att avskaffa lagkravet på läkemedelskommittéer skulle det stå regionerna fritt att välja om de ska ha kvar sin
läkemedelskommitté eller ej. Det kan med andra ord innebära att
läkemedelskommittéerna skulle avvecklas i vissa eller samtliga regioner. Vi ser i detta flera risker även om sannolikheten för att respektive risk skulle inträffa är svår att bedöma. En risk är att det i många
aspekter väl fungerande arbete kommittéerna gör i dag skulle gå
förlorat eller bli mindre väl fungerande än i dag. En annan risk är att
det skulle leda till en lägre grad av samordning i läkemedelsfrågor
över landet och därmed till större ojämlikheter i läkemedelsanvändningen. Det finns även en potentiell risk att avvecklade läkemedelskommittéer skulle påverka kostnadsutvecklingen avseende läkemedel.
Staten har i dag starka incitament att kontrollera denna kostnadsutveckling.
1

Begreppet behandlingsformer använder vi här i bred bemärkelse, dvs. inkluderande exempelvis förebyggande och rehabiliterande insatser.
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Varje region bör tillförsäkra att läkemedelskommittén utgör
en integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning är ett instrument för sjukvårdshuvudmännen att
uppnå en kunskapsbaserad vård. En ändamålsenlig kunskapsstyrning
kräver att vägledningar av olika slag beaktar både läkemedel och andra
behandlingsformer, i bred bemärkelse, på ett integrerat sätt. En ändamålsenlig kunskapsstyrning kräver också att nationella vägledningar
beaktas och anpassas till lokala förutsättningar. Kunskapsstyrningen
kräver väl etablerade samarbeten på flera nivåer och mellan många
aktörer.
Om läkemedelskommittéerna integreras i regionernas övriga
lokala kunskapsstyrningsorganisation kan deras kompetens och verksamhetsnära arbetssätt nyttjas som en resurs för det lokala kvalitetsoch förbättringsarbetet. Om läkemedelskommittéerna inte integreras utan tillåts agera som fristående stuprör till regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem finns i stället en risk för motstridiga budskap samt en ineffektiv resursanvändning om maktkamper,
dubbelarbete etc. uppstår. Utredningen bedömer det som avgörande
för effektiviteten och kvaliteten i kunskapsstyrningsarbetet att regionerna förmår organisera sin lokala kunskapsstyrning på ett ändamålsenligt sätt. Vi har konstaterat att lagen om läkemedelskommittéer
ger regionerna utrymme att utforma kommittéernas arbetsformer,
samverkansformer och sammansättning av ledamöter så att det blir
ändamålsenligt och integrerat med övriga delar av regionens lokala
kunskapsstyrningsorganisation. Vi menar att det är mycket angeläget att regionerna nyttjar det utrymmet och tillförsäkrar integrationen. Varje region bör i reglementet till respektive läkemedelskommitté fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning
av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör en
integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation.
Regionen bör tillförsäkra att behandlingsrekommendationer och liknande vägledningar som genereras i kunskapsstyrningsarbetet beaktar såväl läkemedel som andra behandlingsformer, i bred bemärkelse,
på ett integrerat sätt. I detta faller självklart även ett ansvar på läkemedelskommittéerna att lyhört anamma ett samverkande arbetssätt
som bidrar till en samordnad kunskapsstyrning på både lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. En vård på lika villkor ska erbjudas
i hela landet. För att uppnå detta behöver ett löpande arbete bedrivas
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för att minska omotiverade skillnader i läkemedelsrekommendationer
och den nationella samordningen på området behöver öka.
Den kommunala hälso- och sjukvården bör ges möjlighet
att delta i läkemedelskommitténs arbete
Kunskapsstödsutredningens förslag om vårdkommittéer inkluderade även tanken att huvuddelen av kunskapsstödet till kommunerna
skulle ske via vårdkommittéerna. Vi instämmer med de remissinstanser som har givit uttryck för att kommunerna har ett eget ansvar
som sjukvårdshuvudman och att fokus bör ligga på att stärka kommunerna i den rollen. Vi gör samtidigt bedömningen att kommunernas förmåga att tillhandahålla kvalitativ, jämlik och effektiv hälsooch sjukvård kommer att vara en förutsättning för att den pågående
omställningen mot en mer nära vård ska fungera väl. Det är också
helt centralt att regioner och kommuner förmår utveckla sin samverkan. I ljuset av detta bedömer vi att ett stärkt stöd till förbättringsarbetet i kommunerna behöver utformas på flera olika sätt. Ett
sätt att stärka kommunerna i sin roll som sjukvårdshuvudman och
samtidigt nyttja kunskaperna i läkemedelskommittéerna är att regioner och kommuner utvecklar ett frivilligt samarbete i dessa. Detta
bör göras genom att den kommunala hälso- och sjukvården ges
möjlighet att på lämpligt sätt delta och bidra i läkemedelskommitténs
arbete. Redan i dag deltar representanter för den kommunala hälsooch sjukvården i flera läkemedelskommittéers arbete. Vår rekommendation är att ett sådant samarbete utvecklas i samtliga läkemedelskommittéer.
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Stöd till förutsättningar att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå i hälsooch sjukvården

Utredningens förslag:
Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner.
Stödet inriktas på att förbättra förutsättningarna för arbetet. Mer
fokus än i dag läggs på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Ett förstärkt stöd bör bygga vidare på befintliga strukturer.
Vid fördelning av riktade medel behöver staten beakta både regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Utredningens bedömning:
Utredningens förslag bör bl.a. ges uttryck genom följande:
• Staten bör i högre utsträckning än i dag utforma kunskapsstöd
med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens
behov och i nära samarbete med representanter för denna.
• Staten bör stödja kommunernas implementerings- och förbättringsarbete bland annat genom att bidra till att förstärka de
regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Dess kapacitet och långsiktiga förutsättningar kan därigenom öka och
hälso- och sjukvårdskompetens i strukturerna förstärkas. Detta
bör göras genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen
för överenskommelser om en god och nära vård.
• Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till regeringen årligen rapportera samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna
RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en samlad bild av
insatser och utmaningar.
• Det Nationella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen bör på
sin dagordning ta upp och söka tillfredsställande lösningar
avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte
att stödja ett livslångt lärande.
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• Regeringen bör låta utreda frågan om en rättslig reglering som
innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha
funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Utredningens rekommendation:
Regioner och kommuner bör fortsätta att utveckla sitt samarbete
och samverkan avseende kunskapsstyrning. På de områden som
bedöms relevanta för samverkan/samarbete bör ett ändamålsenligt sådant tillförsäkras på alla nivåer, dvs. nationell, regional och
lokal nivå. Genom detta stärks även de lokala förutsättningarna
att arbeta kunskapsbaserat. Regioner och kommuner bör ta ett
ömsesidigt ansvar för etableringen av samarbetet.
Utredningen har konstaterat att det finns stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner. Stödet utgörs av en kombination av olika funktioner. En del av stödet
bygger på samarbeten mellan kommuner och/eller regioner. Ett
exempel på det är de regionala samverkans och stödstrukturerna
(RSS) men det finns även andra samarbeten. Utformningen av stödet
anpassas till lokala förhållanden och skiljer sig därmed också åt i
utformning och ambitionsnivå. Stöd till lokalt implementerings- och
förbättringsarbete behöver samtidigt ses i ett bredare perspektiv där
kompetensförsörjningen, med förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens, beaktas. Ur detta
bredare perspektiv framstår utmaningarna i den kommunala hälsooch sjukvården som särskilt stora.
Staten fortsätter utveckla sitt stöd och mer fokus än i dag läggs
på den kommunala hälso- och sjukvården
Vi ser ett fortsatt behov av kvalitetsutveckling i regioner och kommuner, bl.a. genom ett förstärkt lokalt implementerings- och förbättringsarbete. Staten har, utifrån sitt övergripande ansvar för hälsooch sjukvården, ett legitimt intresse av att verka för detta. Mer fokus
än i dag behöver läggas på stöd till den kommunala hälso- och
sjukvården. Behovet av ett ökat fokus på detta bör ses i ljuset av dels
att utmaningarna i den kommunala hälso- och sjukvården framstår
som särskilt stora sett ur det bredare perspektivet att upprätthålla
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kompetensförsörjningen i stort, dels att utmaningarna måste mötas
på ett adekvat sätt för att omställningen mot en mer nära vård ska
fungera väl.
Vi anser vidare att staten bör stödja det lokala implementeringsoch förbättringsarbetet genom att bygga vidare på befintliga strukturer. Det innebär också att vi bedömer att det finns andra verktyg
än den föreslagna lagen om vårdkommittéer som har större potential
att bli verkningsfulla.
Staten bör även i högre utsträckning än i dag utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens
behov och i nära samarbete med representanter för denna. En hel del
arbete pågår redan på området, bl.a. på Socialstyrelsen. Vi menar att
arbetet bör fortsätta utvecklas i denna riktning.
De statliga myndigheterna har en rad verktyg av skiftande karaktär till sitt förfogande (se kapitel 4). Flera av dessa verktyg kan staten
använda för att bidra till förutsättningar för lokalt implementeringsoch förbättringsarbete. Det ligger i sakens natur att det operativa
implementerings- och förbättringsarbetet bedrivs av sjukvårdshuvudmännen (eller genom deras försorg om det är privata utförare).
Utredningen vill framhålla att det är angeläget att staten i prioritering och utformning av sina insatser beaktar att både regioner och
kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård samt att sjukvårdshuvudmännen har olika förutsättningar och behov. Vi menar att det
bl.a. behöver ta sig uttryck i att statliga medel som satsas på reformer
inom hälso- och sjukvården, till exempel inom ramen för överenskommelser, fördelas till både regioner och kommuner. Vikten av att
se och stödja den kommunala hälso- och sjukvårdens behov blir särskilt tydlig i ljuset av omställningen mot en mer nära vård. Kompetensförsörjningen – förmågan att såväl attrahera, rekrytera, behålla
som utveckla den kompetens som verksamheten behöver – blir central för verksamheterna.
Kunskapsstyrning, inklusive lokalt förbättringsarbete som handlar om kvalitetsutveckling på den lokala nivån, utgör en integrerad
del av detta. Det är områden som regeringens satsningar – överenskommelser med SKR samt uppdrag till myndigheter – redan berör
om än ofta med en annan etikett än kunskapsstyrning eller lokalt
implementerings- och förbättringsarbete. Vi menar att staten bör
fortsätta stödja omställningen och i det arbetet inkludera mer stöd
än i dag till sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att utveckla sin

367

Förstärkt stöd till kunskapsbaserat arbete i regioner och kommuner

SOU 2020:36

kunskapsstyrning. Särskilt angeläget är att stödja kommunerna i detta.
Stöd till kommunal hälso- och sjukvård bör vara en central del av
stödet till en omställning mot en mer nära vård.
Staten bör bidra till förstärkt kapacitet och långsiktiga förutsättningar
i de regionala samverkans och stödstrukturerna
En viktig stödstruktur för den lokala kunskapsstyrningen, inklusive
det lokala implementerings- och förbättringsarbetet, i flera kommuner är de regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS). Även
om strukturen varierar i utformning och funktion i olika delar av
landet så är RSS den i kommunerna mest utvecklade befintliga strukturen i vilken kommunerna samverkar med varandra och regioner
om kunskapsstyrning inom socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård. RSS utgör genom detta en resurs även för staten. Dels är
det en kanal genom vilken staten kan föra dialog med kommunerna,
dels kan staten kanalisera stöd avsett för kommunerna till eller
genom dessa.
Att den lokala kunskapsstyrningen fungerar väl är också angeläget för att tillförsäkra ett ändamålsenligt samarbete på området
med regionerna och som central del i kommunernas löpande arbete
med kompetensförsörjning. En väl fungerande kunskapsstyrning i
kommunerna kommer vara särskilt viktigt i omställningen mot en
mer nära vård. Mot bakgrund av detta menar vi att staten bör stödja
kommunernas implementerings- och förbättringsarbete bland annat
genom att bidra till att förstärka RSS-strukturerna. Dess kapacitet
och långsiktiga förutsättningar kan därigenom öka och hälso- och
sjukvårdskompetens i strukturerna förstärkas. Detta bör göras
genom att medel avsätts för ändamålet inom ramen för överenskommelser om en god och nära vård. RSS-strukturerna nyttjas redan
i dag i överenskommelsen om god och nära vård 2020. Av styrelsebeslut från SKR avseende överenskommelsen om god och nära vård
2020 framgår att stimulansmedel till kommunerna betalas ut till RSSstrukturerna där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för
den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur medlen ska användas.2 Vi menar att framtida
överenskommelser om god och nära vård bör tillåta att en andel av
2

skr.se/download/18.47edd5e216ffdb5867cd6b77/1580981983734/Overenskommelse%20Godoch-nara-vard%202020.pdf (hämtad 20.04.06).
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de medel som avsätts för olika typer av kompetensstärkande insatser
används för att stärka kapaciteten och de långsiktiga förutsättningarna
liksom hälso- och sjukvårdskompetensen i RSS.
Uppdrag till Socialstyrelsen
Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till regeringen årligen samlat
rapportera om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en samlad bild av insatser och utmaningar. Rapporteringen bör inkludera en tydlig redovisning av insatser till stöd för kunskapsstyrning i den kommunala hälso- och
sjukvården. Syftet med rapporteringen är att få en samlad bild av de
statliga insatser som görs för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård
oavsett huvudman samt dess relation till socialtjänsten, vilket kan
bidra till förbättrade beslutsunderlag inför nya beslut om statligt
agerande på området. En väl avvägd ambitionsnivå i rapporteringen
tar hänsyn både till regeringens behov av samlad överblick och vikten
av att inte belasta de organ som rapporteringen avser med onödig
rapporteringsbörda.
Det Nationella vårdkompetensrådet bör stödja professionernas
praktiska förutsättningar för livslångt lärande
Regioner och kommuner har ett ansvar för kunskapsstyrning och lokalt
förbättringsarbete i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvården. Samtidigt har hälso- och sjukvårdspersonalen ett personligt
ansvar för att de utför sitt arbete enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. Det finns med andra ord både ett arbetsgivar- och ett
arbetstagaransvar relaterat till att aktuell vetenskap och beprövad
erfarenhet tillämpas. Oavsett om det finns någon kommitté som kan
ge stöd till lokalt implementerings- och förbättringsarbete eller inte
– och oaktat namn på denna – så är det till syvende och sist i den
operativa verksamheten som ny kunskap implementeras och förbättringsarbete sker. Det innebär också att oavsett hur bra det
externa stödet till verksamheten är utformat så kommer det faktiska
förbättringsarbetet aldrig bli bättre än de praktiska förutsättningarna
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som arbetsplatsen medger. Det finns därför en naturlig gräns för hur
stor effekt ett externt stöd kan generera.
Att få de praktiska förutsättningarna på plats på ett optimalt sätt
är komplext. Frågan handlar både om sjukvårdshuvudmännens och
hälso- och sjukvårdspersonalens förutsättningar att leva upp till sina
respektive ansvar. Från sjukvårdshuvudmännens perspektiv kan det
till exempel röra arbetsmarknadens utbud av legitimerad personal,
arbetsgivarens attraktivitet, tillgängliga ekonomiska resurser, behovet av prioriteringar i relation till andra offentliga åtaganden etc.
Från hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv rör det bl.a. tillgång
till kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag samt tid att
hålla sig uppdaterad på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet i
form av fort- eller vidareutbildning, kompetensutveckling på arbetsplatsen eller liknande.
Vi bedömer att den problematik avseende bristande förutsättningar som professionsföreträdare beskriver är reell och den oro för
situationen som flera professionsföreträdare ger uttryck för därför
är legitim. Konsekvenserna av utebliven eller alltför begränsad möjlighet att hålla sig à jour med aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet
är potentiellt stora. Först och främst är det en patientsäkerhetsfråga.
Vi menar att professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt
arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet måste
uppmärksammas mer än de gör i dag. Sannolikt krävs insatser från
flera håll. Både individen, staten och vårdgivarna/sjukvårdshuvudmännen behöver samverka för att åstadkomma resultat. Det nyligen
inrättade Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna,
kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av
personal inom vården.3 Vi menar att hälso- och sjukvårdspersonalens
praktiska förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet är ett grundläggande behov för att
tillförsäkra kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. Därför
bör frågan behandlas inom det Nationella vårdkompetensråd som
nyligen har inrättats och som kommer att arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna löpande under en längre tid framöver.

3

www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/nationellavardkompetensradet/ (hämtad 20.03.31).
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Regeringen bör låta utreda frågan om obligatorisk MAR
Det har till utredningen framförts att det borde läggas ett förslag på
en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för
kommunerna att ha en MAR på motsvarande sätt som kommunernas skyldighet att ha en MAS. I dialogen har bl.a. lyfts att tillgången
till rehabiliterande kompetens inom den kommunala hälso- och
sjukvården, och därmed individers tillgång till rehabiliterande insatser, varierar över landet samt att det finns större möjligheter att
säkerställa de hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande insatserna i en verksamhet om också MAR, inte enbart
MAS, finns i verksamheten. Centralt i dialogen om förslaget har också
varit sambandet mellan tidiga förebyggande och rehabiliterande insatser till sköra personer, exempelvis äldre, och behovet av sociala
omsorgsinsatser.
Utredningens bedömning är att det är angeläget att rehabiliterande, liksom medicinsk, kompetens finns i alla kommuner och att
personal med den kompetensen har goda förutsättningar att utföra
sitt arbete. En god vård förutsätter tillgång till och samarbete mellan
samtliga professioner inom hälso- och sjukvården. Behovet av rehabiliterande kompetens blir särskilt viktig i ljuset av den demografiska
utvecklingen samt omställningen mot en nära vård där kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar hamnar allt mer i fokus. Vi ser att det
i detta sammanhang finns potentiellt stora vinster med ett välfungerande rehabiliteringsarbete både från individens perspektiv då
denne längre eller i större utsträckning klarar att leva ett självständigt
liv och från ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnaderna för
social omsorg kan minska.
Inom ramen för utredningen har vi, utifrån vårt direktiv, tittat på
frågan utifrån frågeställningen om detta vore ett effektivt sätt att
stärka vårdens förbättringsarbete. Vårt fokus har vidare särskilt varit
att titta på strukturella åtgärder för att stärka det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. Vi bedömer det som möjligt att en
obligatorisk MAR-funktion skulle kunna bidra till ett stärkt sådant
arbete i kommunerna. Samtidigt menar vi att frågan om en sådan
eventuell reglering bör belysas ur ett bredare perspektiv än lokalt
implementerings- och förbättringsarbete. Den behöver också analyseras på djupet.
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I ljuset av vårt direktiv har vi valt att inte analysera en eventuell
MAR-reglering på djupet. Detta gör vi utifrån två skäl. Den första är
att en sådan eventuell reglering berör många fler aspekter av hälsooch sjukvården än det lokala implementerings- och förbättringsarbetet. Den andra är att vi bedömer att det finns andra åtgärder som
skulle ha större strukturell effekt på just detta arbete.
Vi menar dock att regeringen bör låta utreda förslaget om en
rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för kommunerna att ha en MAR. Ändamålsenligheten bör analyseras ur ett
bredare perspektiv än ramarna för vår utredning tillåter. Analysen
bör göras utifrån ett brett perspektiv och i ljuset av den demografiska
utvecklingen samt omställningen mot en mer nära vård. Det breda
perspektivet bör bl.a. ta sig uttryck i beaktande av värdet av personcentrering, kommunernas ansvar för både hälso- och sjukvård och
socialtjänst samt av hälsoekonomiska analyser som belyser effekter
på såväl individer som välfärdssystem.
Regioner och kommuner bör – med ömsesidigt ansvar – fortsätta att
utveckla sitt samarbete och samverkan avseende kunskapsstyrning
Som sjukvårdshuvudmän har såväl regioner som kommuner ett ansvar
att arbeta med kunskapsstyrning, inklusive lokalt förbättringsarbete.
Inom flera sakområden har regioner och kommuner samma behov
av kunskapsstöd men utifrån olika praktiska förutsättningar och
roller. Exempel på sådana områden är barn och unga, äldre, psykisk
ohälsa, avancerad sjukvård i hemmen etc. Regionerna håller på att
etablera ett mellan regionerna gemensamt system för kunskapsstyrning (se kapitel 7). Kommunerna har en egen struktur för samarbete kommunerna emellan i kunskapsstyrningsfrågor (se kapitel 8).
Vi ser i dag ett visst samarbete regioner och kommuner emellan. Exempelvis har kommunala representanter inkluderats i några av de nationella programområdena inom regionernas gemensamma system. Det
finns också flera exempel på lokala samarbeten mellan kommuner
och regioner ute i landet. Vi menar att det samarbetet behöver utvecklas och förstärkas. Det behövs ett fortsatt arbete med att identifiera ytterligare områden som är relevanta för samarbete/samverkan.
Dessa områden kan förändras över tid. För att samarbetet inom
dessa områden ska bli till gagn inte bara på övergripande nivå utan
även för det lokala förbättringsarbetet behöver samarbete tillför372
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säkras i hela kedjan från nationell till lokal nivå. Det innebär att
regioner och kommuner behöver hitta samarbetsformer såväl nationellt, regionalt som lokalt. Som sjukvårdshuvudmän med eget ansvar
för sin kunskapsstyrning bör regioner och kommuner ta ett ömsesidigt ansvar att tillförsäkra etableringen av ett sådant samarbete.
Enligt utredningens bedömning är det inte problematiskt att regioner och kommuner bygger upp och verkar i olika grundläggande
strukturer för kunskapsstyrning så länge dessa strukturer kan kroka
arm och samarbeta i de frågor som är av gemensamt intresse.
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Långsiktiga förutsättningar för ett
nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

Utredningens förslag:
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ska en 10-årig överenskommelse slutas mellan staten, regionerna och kommunerna. Det
yttersta syftet är att nå målen med hälso- och sjukvården och därmed ett ökat värde för patienterna.
Överenskommelsen ska inkludera några centrala utgångspunkter avseende målbild och prioriterings- och arbetsprocesser.
I överenskommelsen kan också centrala, gemensamma utmaningar
att arbeta med slås fast. Strukturerad samverkan mellan aktörerna
i syftet att skapa en strategi för ömsesidigt nyttjande av data bör
utgöra en sådan gemensam utmaning att arbeta med. Den bör
inkluderas i överenskommelsen.
Redan när överenskommelsen formuleras beaktas utvärderingsperspektivet och den följs sedan upp av den myndighet som regeringen beslutar.
Utredningens bedömning:
Regeringen bör genom sin myndighetsstyrning bättre stödja en
utveckling mot ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Centralt i detta är
– att utgå från helheten, exempelvis att beakta att både regioner
och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård,
– att styrningen är långsiktig och strategisk,
– att styrningen är samordnad, samt

375

Långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system ...

SOU 2020:36

– att styrningen är balanserad och ger myndigheterna utrymme
att verka inom ramen för sina instruktioner.
Utredningen anser att våra huvuduppdrag rör viktiga delar av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Utredningen använder en bred definition av ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård och avser med det att hälso- och
sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Om
detta system som helhet fungerar väl ökar förutsättningarna för att
de insatser som görs – baserat på den nationella uppföljningen eller
i syfte att stärka vårdens förbättringsarbete – får bästa möjliga effekt.
Utredningen ser att det görs mycket viktigt utvecklingsarbete inom
staten, regionerna och kommunerna. Om aktörerna i högre grad skulle
driva utvecklingen tillsammans som ett sammanhållet system är vår
bedömning att värdet för patienters skulle öka och resurser skulle
frigöras. I ett sådant system ökar förutsättningarna för att säkerställa
att aktörerna totalt sett arbetar med de viktigaste frågorna för att nå
målen med hälso- och sjukvården och att de olika aktörernas kompetens och resurser används på ett ändamålsenligt sätts, samtidigt som
dubbelarbete undviks.
Som beskrivs i utredningens analys (se kapitel 14) ser vi några centrala faktorer som aktörerna behöver enas omkring för att systemet
ska bli sammanhållet och arbeta mot målen i hälso- och sjukvården
på ett resurseffektivt sätt. Faktorerna rör målbild samt prioriteringsoch arbetsprocesser. Aktörerna i systemet – staten, regionerna och
kommunerna – arbetar alla redan på olika sätt med dessa frågor. Just
nu befinner vi oss i ett skede där regionerna sedan några år tillbaka
har formerat sig i ett gemensamt system för kunskapsstyrning, staten
har genom Rådet för styrning med kunskap inlett ett närmare samarbete om dessa frågor och kommunerna utvecklar sitt samarbete
genom bl.a. de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Därutöver finns initiativ till samarbeten på nationell nivå mellan aktörerna
såsom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten. Om utvecklingen inte sker samordnat riskerar dock systemet att inte fungera optimalt totalt sett. Vi menar därför att det finns
ett värde i att förstärka och utveckla detta arbete till en helhet.
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För att få detta att ske anser utredningen att det krävs en långsiktig inramning av systemet där ett samspel mellan aktörerna främjas
för att skapa en helhet som hänger ihop och får möjlighet att utvecklas över tid. Utredningen föreslår att detta skapas genom en överenskommelse mellan staten, regionerna och kommunerna. Utredningen
anser även att regeringens styrning av myndigheterna skulle kunna
utvecklas för att bättre stödja en utveckling mot ett mer sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.

17.1

Långsiktiga förutsättningar genom
en överenskommelse

För att skapa långsiktiga förutsättningar för att utveckla ett nationellt sammanhållet system som på ett effektivt sätt arbetar mot
målen med hälso- och sjukvården föreslår utredningen att inriktningen bör stadfästas i en överenskommelse. Det rimmar väl med de
skrivningar som finns i överenskommelser mellan regeringen och
SKR för 2019 där det bl.a. framgår att en strävan under de kommande åren är att stärka samverkan mellan regioner och kommuner
i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. Det rimmar
också med skrivningarna i budgetpropositionen för 20201, där regeringen gör bedömningen att det kommer att krävas ett hållbart och
långsiktigt engagemang från alla ingående aktörer för att garantera
en mer kunskapsbaserad och jämlik vård för patienterna.
En 10-årig överenskommelse bör slutas mellan staten, regionerna
och kommunerna. Att överenskommelsen föreslås vara 10-årig ska
ses som en signal att detta är ett långsiktigt arbete och att berörda
parter kan känna tillit till varandra att alla arbetar åt samma håll. Efter
tio år bör en rimlig målbild vara att man har kommit så långt att detta
är ett naturligt sätt att arbeta på. Avsikten är att överenskommelsen
följs upp kontinuerligt under de 10 åren så att man successivt kan
dra lärdom av det man har gjort. Överenskommelsen bör bygga på
några värden och principer som parterna kommer överens om att
eftersträva. Det handlar i stort om att utgångspunkten är att alla
arbetar i ett gemensamt system, mot målen med hälso- och sjukvården. Dialog ser vi också som en viktig del för att åstadkomma ett
sammanhållet system. Hur samarbetsformer och dialog ska se ut bör
1

Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020. Utgiftsområden 9. Hälso- och sjukvårdspolitik.
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också slås fast i överenskommelsen. Vi menar att det är angeläget att
dialogformer skapas för överenskommelsen som på ett ändamålsenligt sätt ger utrymme för både politisk dialog mellan regeringen
och sjukvårdshuvudmännen och dialog på tjänstemannanivå. Det
primära med överenskommelsen är att slå fast förutsättningar och
principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. För att
överenskommelsen ska bli verkningsfull och upplevas som ett stöd
är det också viktigt att andra överenskommelser förhåller sig till det
som läggs fast i den. Annars riskerar överenskommelserna att ge splittrade signaler.
Vi bedömer att en överenskommelse som stödjer ett nationellt
sammanhållet system kan bidra till att förutsättningarna ökar för att
de beslut som fattas på alla nivåer – från mötet mellan patienter och
professioner till regeringsnivå – blir kunskapsbaserade.
Faktorer som föreslås ingå i överenskommelsen
1. Den gemensamma målbilden, dvs. en formulering av vad de
gemensamma målen med hälso- och sjukvården innebär för de
olika aktörernas ansvar, roller och verksamheter.
2. Processer och strukturer för hur frågor och behov ska prioriteras
i systemet som helhet för att nå målen. Man måste exempelvis
säkerställa att den kommunala kontexten adresseras i högre utsträckning än i dag.
3. Former för hur resurser och kompetens kan användas på ett ändamålsenligt sätt i systemet, vilket innefattar
• att se över hur man kan skapa en gemensam strategi för ömsesidigt nyttjande av data.
• att utforma processer där man använder myndigheternas specialiserade metodkompetens och huvudmännens sakkunskap
på ett mer integrerat sätt än i dag när kunskap genereras, tilllämpas och följs upp.
Att komma överens om dessa former är enligt utredningen centralt
för att systemet ska bli sammanhållet och arbeta effektivt mot målen.
Att formerna stadfästs i en överenskommelse ger en tydlig signal om
inriktningen till alla aktörer i systemet och skapar långsiktiga förut378
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sättningar för aktörerna att arbeta och utveckla sin verksamhet enligt
dem, då man kan vara trygg med att övriga aktörer gör detsamma.
Det ger även en riktning för fortsatt arbete i olika samverkansarenor
såsom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård samt gör att drivkraften för arbetet blir mindre personberoende.
Redan när överenskommelsen formuleras bör utvärderingsperspektivet beaktas. Den bör följas upp av den myndighet som regeringen beslutar. Utredningen menar att Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys är en lämplig myndighet, i enligt med utredningens
förslag i kapitel 15.

17.2

Myndighetsstyrning som stödjer
ett sammanhållet system

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 slagit fast att det är
angeläget att regeringens styrning av statsförvaltningen även fortsättningsvis är långsiktig, strategisk, helhetsinriktad, sammanhållen,
verksamhetsanpassad och tillitsbaserad. Utredningen instämmer i
den bedömningen och anser att den rimmar väl med hur myndighetsstyrningen bör fungera för att stödja såväl helheten som delarna
i ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Vi vill understryka några aspekter som vi ser som särskilt viktiga.
Den första är helhetsperspektivet, exempelvis att hälso- och sjukvården bedrivs av både regioner och kommuner som sjukvårdshuvudmän
och där staten har ett övergripande ansvar. Utgångpunkten i regeringens styrning måste vara att beakta denna helhet, t.ex. i utformandet av överenskommelser och i uppdrag till myndigheter. Den yttersta
anledningen till att detta perspektiv är så viktigt är att hälso- och sjukvården ska fungera för patienterna. Patienter, och då särskilt den
stora mycket utsatta gruppen av sköra äldre, rör sig ofta mellan dessa
huvudmän. Hälso- och sjukvården behöver fungera i hela kedjan.
Styrningen bör eftersträva att vara långsiktig och strategisk. Detaljstyrning bör undvikas, såvida det inte finns tydliga skäl till detta. Det
handlar om att ge förutsättningar att verka som en del i en helhet.
Vidare är det av vikt att styrningen är samordnad, så att det inte
ges motsägelsefulla eller överlappande signaler från staten. Samordning behöver bl.a. ske för att staten ska vara en tydlig part gentemot
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regioner och kommuner och för att verksamheten ska vara effektiv
och ändamålsenlig. Det illustreras t.ex. i förordning om statlig styrning med kunskap i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.2 Där
ställs det krav på behovsanpassning, samordning och effektivitet.
Perspektivet för den statliga kunskapsstyrningen är hela tiden att
förenkla för att på den lokala nivån, i patientmötet, kunna ta del av
och tillämpa den bästa tillgängliga kunskapen. Samordning är särskilt
viktigt när myndigheterna vänder sig mot samma målgrupper.
Den del av vårt uppdrag som handlar om nationell uppföljning
har ett tydligt fokus på samordningen i staten. Baserat på vad vår kartläggning visar menar vi att det i det här sammanhanget också är viktigt att regeringen mer samlat ser över sina behov av uppföljning och
de styrsignaler som regeringen sänder till sina myndigheter. Vi menar
därför att regeringen behöver se över sin styrning i samband med att
ett förnyat grepp tas om en mer samordnad uppföljning. Det handlar
också om att styrningen ska vara balanserad och ge myndigheterna
utrymme att verka inom ramen för sina instruktioner och inte försvåras av en för stor mängd regeringsuppdrag.
Dialogen mellan myndigheterna och regeringen ser vi som en viktig del i styrningen. Det kan bl.a. handla om att använda dialoginstrumentet på ett delvis nytt sätt. Vårt förslag om en strategisk myndighetsgemensam dialog ser vi som ett delvis nytt sätt att använda dialogen, som också kan bidra till ökad samordning. En annan aspekt som
flera myndigheter har gett uttryck för är behovet av att bättre förstå
vad regeringen vill åstadkomma. I den förvaltningspolitiska propositionen från 2010 kan man läsa att kontakter mellan Regeringskansliet och andra myndigheter är viktiga inslag i en effektiv förvaltning och bör syfta till informations- och kunskapsutbyte samt förtydliganden av regeringens styrning. Vi vill understryka vikten av detta.

2

Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
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Ikraftträdande

Utredningens förslag:
Den ändrade bestämmelsen i 3 § förordningen (2010:1385) med
instruktion för Myndigheten för vård och omsorgsanalys föreslås
träda i kraft den 1 april 2021.
Förslaget att i 6 a § i förordningen (2015:284) med instruktion
för Socialstyrelsen upphäva kravet att myndigheten ska lämna en
årlig lägesrapport till regeringen avseende tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård, föreslås träda
i kraft den 1 januari 2022.
Den nya bestämmelsen i 4 a § förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen föreslås träda i kraft den 1 januari
2025.
De ändrade bestämmelserna i förordningarna med instruktioner för berörda myndigheter föreslås träda i kraft den 1 januari
2025.

Skälen för utredningens förslag:
Utredningen föreslår att instruktionen för Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys fr.o.m. den 1 april 2021 kompletteras med uppgiften att myndigheten inom sitt verksamhetsområde kontinuerligt
ska utveckla uppföljning och utvärdering av statliga reformer och
andra statliga initiativ. Vi bedömer att detta är tidigast möjliga datum
för ikraftträdande.
Utredningen föreslår vidare att Socialstyrelsens uppdrag att årligen lämna en lägesrapport till regeringen avseende tillståndet och
utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård ska upphöra
fr.o.m. den 1 januari 2022. Vi bedömer att detta är tidigast möjliga
årsskifte för ikraftträdande.
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Mot bakgrund av att utredningen föreslår att funktionen inledningsvis, under 4 år, ska regleras genom regeringsuppdrag så bedömer
utredningen att det inte krävs något ytterligare förberedelsearbete
när verksamheten därefter övergår till permanenta uppdrag. Uppdraget ska efter dessa inledande 4 år regleras i berörda myndigheters
instruktioner. Det utrednings- och förberedelsearbete som Socialstyrelsen behöver göra när det gäller att bemanna kansliet och hitta
former för arbetet tillsammans med arbetsgruppen bedömer utredningen kan ske inom ramen för regeringsuppdraget. Mot bakgrund
av att regeringsuppdraget föreslås omfatta fyra år föreslår utredningen
att bestämmelserna relaterade till att permanenta detta uppdrag ska
träda i kraft den 1 januari 2025. Bestämmelserna relaterade till att permanenta uppdraget är dels den nya bestämmelsen i 4 a § förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen, dels ändrade
bestämmelser i förordningarna med instruktioner för berörda myndigheter. Med berörda myndigheter avses här E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Förslagen bedöms inte kräva någon övergångsreglering.
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19.1

Jämlik vård av god kvalitet och ett effektivt
resursutnyttjande

Utredningens överväganden och förslag har primärt två syften.
I fortsättningen benämner vi dessa förslag. Förslagen syftar dels till
att öka förutsättningarna för staten att göra de insatser som mest
effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås, dels till
att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att
arbeta kunskapsbaserat. Om staten och de båda sjukvårdshuvudmännen arbetar tillsammans, i enlighet med utredningens förslag om
ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, kan
också förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande och en
långsiktig utveckling mot en jämlik vård av god kvalitet optimeras.
Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer
bidrar på så sätt till att nå målen med hälso- och sjukvården och
därmed skapa värde för patienten.
Utredningens förslag innebär ingen grundläggande förändring i
statens, regionernas eller kommunernas ansvar eller uppgifter. Däremot syftar utredningens förslag till att stärka samarbetet och samverkan aktörerna emellan. I utredningens förslag om en statlig funktion för nationell uppföljning ligger en styrning mot ett mer effektivt
och ändamålsenligt samarbete de statliga myndigheterna emellan. I utredningens förslag om att stärka förutsättningarna att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå finns tydliga signaler om vikten av samverkan regioner och kommuner emellan, men även vikten av att
staten är lyhörd för skiftande behov i regioner och kommuner och
anpassar sitt agerande därefter. I utredningens förslag om ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård betonas vikten av att alla
aktörer i hälso-och sjukvårdssystemet, och på alla nivåer, arbetar tillsammans mot en gemensam målbild, de i hälso- och sjukvårdslagen
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stadgade målen. Det handlar i korthet om att nå en mer jämlik vård
av god kvalitet och samtidigt uppnå ett mer effektivt resursutnyttjande.
Samhällsekonomiska konsekvenser
Genom ett mer samordnat agerande, såväl inom staten som mellan
de olika aktörerna, och bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdens professioner att arbeta kunskapsbaserat kommer ökad jämlikhet och ökad kvalitet bättre kunna uppnås utan att nya resurser
tillförs. Det handlar om att använda resurserna smartare. I hälso- och
sjukvårdens verksamhet bör det bl.a. medföra bättre behandlingsresultat, färre vårdskador och mer effektiv läkemedelsanvändning.
På nationell nivå handlar det bl.a. om att rätt aktör gör rätt insats vid
rätt tid, vilket minskar dubbelarbete och onödigt utdragna utvecklingsprocesser. Att rätt kompetens används på rätt ställe och i rätt
tid optimerar användningen av befintliga resurser. Sammantaget bedömer utredningen att förslagen kommer att ha en positiv effekt på
samhällsekonomin.
Olika aspekter av jämlik vård
Utredningens förslag bedöms, som nämnts ovan, på olika sätt bidra
till en mer jämlik vård. Jämlik vård inkluderar flera aspekter av jämlikhet, såsom geografisk jämlikhet (likvärdigt över landet, givet behov),
jämlikhet mellan befolkningsgrupper (likvärdigt mellan kön, ålder,
socioekonomi etc., givet behov) och att de med störst behov ska
prioriteras. På så sätt har förslagen också en positiv effekt på hälsooch sjukvårdsrelaterade aspekter av jämställdhet mellan kvinnor,
män, flickor och pojkar. Det har på samma sätt en sådan positiv effekt
på hälso- och sjukvårdsrelaterade aspekter av integration. Till exempel kan den föreslagna funktionen i sitt arbete med uppföljning och
analys av hälso- och sjukvården fördjupa och förfina analysen avseende olika delar av landet samt patienters bakgrundsfaktorer såsom
kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. Regeringen får då bättre
möjligheter att vidta relevanta åtgärder för att komma tillrätta med
omotiverade skillnader. Likaså kan bättre förutsättningar att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå leda till anpassade implementeringsstrategier för särskilda grupper. Genom att skapa långsiktiga förut-
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sättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ökar möjligheterna att prioritera de frågor som är viktigast för att nå målen. Genom utredningens förslag ökar förutsättningarna för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat
och långsiktigt hållbart. Staten får bättre beslutsunderlag inför ställningstaganden avseende var behovet av statliga insatser är som störst
för att nå en god vård.
Inga konsekvenser på flera områden
Utredningens förslag innebär inte att regioner och kommuner får
några nya uppdrag eller något nytt ansvarsområde. Inte heller föreslås detaljreglering på något område som tidigare gett utrymme för
flexibilitet utifrån lokala eller regionala förutsättningar. Utredningen
menar därmed att förslagen inte medför några konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen.
Utredningen ser inte heller att utredningens förslag kommer att
påverka brottslighet eller det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning, offentlig service eller små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag.
Inte heller ser utredningen att förslagen har några konsekvenser för
miljön eller EU-rätten.

19.2

Kostnadskonsekvenser för staten

En statlig funktion för nationell uppföljning och analys
Utredningens förslag avseende en statlig funktion för nationell uppföljning innehåller flera olika delar. Alla delar medför inte kostnadskonsekvenser. I det följande beskriver vi vilka kostnadskonsekvenser vi bedömer att de olika delarna av förslaget innebär. Vi ser ingen
påverkan på statens eller myndigheternas intäkter. I samband med
beskrivningen av kostnadskonsekvenser lämnar vi även förslag avseende hur dessa kan finansieras.
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Vårdanalys ska följa regeringens satsningar och reformer
Följa regeringens reformer och satsningar på området. Uppgiften att
följa upp regeringens satsningar och reformer samlas på en myndighet – Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Myndigheten
får också i uppgift att utveckla uppföljning och analys av statliga
initiativ, vilket regleras i instruktionen, samt bidra med ett lärande
när det gäller utformning och utveckling av fortsatta initiativ.
Utredningens förslag i denna del innebär resursmässigt att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) får två uppgifter
som påverkar resursbehovet
1. följa upp fler av regeringens satsningar och reformer än i dag samt
2. utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ och bidra med
lärande när det gäller utformning och utveckling av fortsatta
initiativ.
Tabell 19.1

Kostnadsbedömningar Vårdanalys

Förslag
1. Följa upp fler av regeringens satsningar
och reformer än i dag.
2. Utveckla uppföljning och analys samt
bidra med lärande.

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
Kostnadsneutralt för staten.
Finansiering till Vårdanalys i
regeringsuppdrag och på sakanslag.
2 årsarbetskrafter permanent förstärkning
och 1 extra årsarbetskraft för uppstartsarbete under år ett.

Följa upp fler av regeringens satsningar och reformer än i dag
Myndigheten gör redan i dag denna typ av uppdrag. De har i sin
instruktion uppgiften att på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga
reformer och andra statliga initiativ. Utredningens förslag handlar
om att regeringen mer konsekvent ska lägga denna typ av uppdrag
på Vårdanalys i stället för att sprida uppdragen på flera myndigheter.
I dag ges denna typ av uppdrag i regel i form av regeringsuppdrag där
särskilda medel avsätts för ändamålet. Eftersom utredningens förslag
handlar om vilken myndighet som ska utföra uppdraget men inte i
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sig innebär att fler uppföljningar ska göras så är denna del av utredningens förslag kostnadsneutralt för staten. För Vårdanalys blir det
dock i praktiken en resursförstärkning. Resursförstärkningen tilldelas
i respektive regeringsuppdrag. Utredningen menar att resurser kan
tilldelas Vårdanalys enligt samma princip som i dag, dvs. via sakanslag inom ramen för medel som avsatts för initiativet. Vi vill dock
understryka vikten av att regeringsuppdragen ges med full kostnadstäckning så att den egeninitierade verksamhet som myndigheten också
enligt sin instruktion ska bedriva inte trängs undan av de nya uppdragen. Det är angeläget att regeringen motverkar en sådan potentiell undanträngningseffekt som annars kan inverka negativt på myndighetens nuvarande arbete, som vi från utredningens sida ser behov
av att bibehålla.
Utredningen är medveten om att resurstilldelning som sker för
specifika regeringsuppdrag skapar en betydande utmaning för myndigheterna avseende deras möjligheter att tillförsäkra en långsiktig
och strategisk kompetensförsörjning då medel för regeringsuppdrag
tilldelas för specifika kalenderår. Mot bakgrund av detta anser utredningen att regeringen på sikt också bör överväga ett mer permanent
uppdrag med permanent finansiering till myndigheten att ansvara
för uppföljning av statliga initiativ i form av överenskommelser. Det
är sådana initiativ som vi ser är mest frekventa och som återkommer
regelbundet. Andra statliga initiativ bedömer vi även fortsättningsvis
bör ges som särskilda regeringsuppdrag.
Utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ samt bidra med
lärande när det gäller utformning och utveckling av fortsatta initiativ
Utredningen bedömer att Vårdanalys bör ges en permanent resursförstärkning på två årsarbetskrafter för de delar av utredningens förslag som innebär att Vårdanalys ska stärka sitt arbete med att utveckla uppföljning och analys av statliga initiativ samt bidra med
lärande när det gäller utformning av fortsatta initiativ. Vi anser vidare
att Vårdanalys bör ges en extra resursförstärkning på en extra årsarbetskraft under det första året. Denna extra resursförstärkning ser
vi motiveras ur behovet av ett uppbyggnadsarbete där verksamhet,
metoder och arbetssätt anpassas och utvecklas för att stödja det nya
uppdraget. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
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Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom
ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. För anslag 1:6
Bidrag till folkhälsa och sjukvård är ändamålet att anslaget får användas för många olika syften inom folkhälsa och hälso- och sjukvård,
bl.a. för utgifter för bidrag och statsbidrag för att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt. Därtill får
anslaget användas för att förbättra förutsättningarna för att kunskap
och erfarenheter tas tillvara för att förbättra hälso- och sjukvården
liksom för en god och mer jämlik vård.
Myndighetsgemensamt arbete att analysera var behoven
av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård
Analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård. Uppgiften att analysera var behoven av statliga insatser är som störst föreslås utföras av en myndighetsgemensam
arbetsgrupp och ett kansli vid Socialstyrelsen. Kansliet blir motor
i arbetet. Till detta kansli kopplas en operativ arbetsgrupp med
ledamöter från myndigheter med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Dialog med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och andra
aktörer kommer att vara centralt i arbetet.
Utredningens förslag i denna del innebär resursmässigt två uppgifter:
1. Socialstyrelsen ges i uppdrag att inrätta och bemanna ett kansli
2. Nio myndigheter ges i uppdrag att ingå i ett gemensamt arbete,
organiserat i en myndighetsgemensam arbetsgrupp. Ingående myndigheter är E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och hälsa (Forte), Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), Socialstyrelsen, Statens
beredning för medicinska och social utvärdering (SBU) och
Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
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Kostnadsbedömningar kansli och arbetsgrupp

Förslag
1. Inrättande av kansli på Socialstyrelsen.
2. Nio myndigheters deltagande i
myndighetsgemensam arbetsgrupp.

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
5 årsarbetskrafter
Inom ram för berörda myndigheters
förvaltningsanslag.

Inrättande av kansli på Socialstyrelsen
Utredningen föreslår att ett kansli ska inrättas på Socialstyrelsen.
Vår bedömning är att kansliet kommer att behöva fem årsarbetskrafter för att kunna genomföra det arbete utredningen föreslår som
inledande ambitionsnivå. Detta under den period som utredningen
förslår att uppdraget regleras via regeringsuppdrag, dvs. 2021–2025.
Om ytterligare uppgifter tillförs kansliet i ett senare utvecklingsskede behöver särskilda resurser tillföras för detta. Vi bedömer att
det inte finns särskilda uppstartskostnader. De kompetensprofiler vi
bedömer behövs i kansliet är en person som leder arbetet (kanslichef
eller motsvarande), tre analytiker och en årsarbetskraft som arbetar
med administration och kommunikation. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader. Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom
utgiftsområde 9.
Nio myndigheters deltagande i myndighetsgemensam arbetsgrupp
Nio myndigheter får i utredningens förslag i uppdrag att ingå i en
myndighetsgemensam arbetsgrupp. Mot bakgrund av att dessa myndigheter redan i dag har många medarbetare som arbetar med uppföljning och analys och att kansliet genom sitt operativa ansvar kommer att bära en stor del av arbetsbördan i det gemensamma arbetet
menar utredningen att de nio myndigheternas deltagande i den gemensamma arbetsgruppen bör finansieras inom ramen för berörda myndigheters förvaltningsanslag.
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Förstärkt analyskapacitet på Socialdepartementet
Socialdepartementets analyskapacitet bör förstärkas i syfte att stärka
Regeringskansliets beställar- och mottagarkapacitet.
Tabell 19.3

Kostnadsbedömning Socialdepartementet

Förslag
Förstärkt analyskapacitet på
Socialdepartementet

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
2 årsarbetskrafter

Utredningen har konstaterat att för att få en verkningsfull nationell
uppföljning behöver en förstärkning ske i hela kedjan. Socialdepartementet föreslås få en förstärkt analyskapacitet motsvarande två årsarbetskrafter. Kompetensprofilen bör vara senior analytiker. Skälet är
att departementet behöver förstärka sin analyskapacitet på hälsooch sjukvårdsområdet. Nationell uppföljning och analys är en viktig
källa till kunskap för regeringen. Inte minst mot bakgrund av nu
rådande situation är det än viktigare att det sker en adekvat uppföljning av hela hälso- och sjukvården och att regeringen får ändamålsenliga beslutsunderlag för ställningstaganden avseende fortsatt statligt agerande. Utredningen har visat på behov av utvecklad beställaroch mottagarkapacitet i Regeringskansliet, vilket vi med detta förslag vill förändra. En förstärkt analyskapacitet kan bidra med stöd
till Socialdepartementet i dessa frågor. En sådan ekonomisk förstärkning ryms inom ändamålet för anslag 4.1 Regeringskansliet m.m. och
utredningen föreslår att förstärkningen finansieras genom omfördelning inom ramen för detta anslag. Se tabell 19.6 för beräkning av
årliga kostnader.
Förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Även utredningens förslag avseende förutsättningar för att arbeta
kunskapsbaserat på lokal nivå innehåller flera olika delar. Alla delar
medför inte kostnadskonsekvenser. I det följande beskriver vi vilka
kostnadskonsekvenser vi bedömer att de olika delarna innebär. Vi
ser ingen påverkan på statens eller myndigheternas intäkter. I sam-
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band med beskrivningen av kostnadskonsekvenser lämnar vi även
förslag avseende hur dessa kan finansieras.
Tabell 19.4

Kostnadsbedömningar avseende förutsättningar för
kunskapsbaserat arbete på lokal nivå

Förslag
Lag om vårdkommittéer bör inte inrättas
Staten ska fortsätta stödja och utveckla
sitt stöd till lokalt implementerings- och
förbättringsarbete i regioner och kommuner
Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att till
regeringen årligen rapportera samlat om
arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna
RSS m.fl.
Staten bör stödja kommunernas
implementerings- och förbättringsarbete
bl.a. genom att bidra till att förstärka de
regionala samverkans- och
stödstrukturerna (RSS).
Regeringen bör låta utreda frågan om
en rättslig reglering som innebär en
obligatorisk skyldighet för kommunerna
att ha funktionen medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR).

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6
Kostnadsneutralt
Kostnadsneutralt

0,2 årsarbetskrafter

Medel avsätts för ändamålet inom ramen för
överenskommelser om en god och nära vård.

2 årsarbetskrafter under ett års tid

Lag om vårdkommittéer bör inte inrättas
Utredningens förslag avseende förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå relaterar till utredningens uppdrag att vidareanalysera Kunskapsstödsutredningens förslag om hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas. Utredningens bedömning är att den lag
om vårdkommittéer som Kunskapsstödsutredningen förslog inte
bör inrättas och att befintlig lag om läkemedelskommittéer bör bibehållas. Utredningens bedömning har därmed inga kostnadskonsekvenser.

391

Konsekvensbeskrivning

SOU 2020:36

Staten ska fortsätta stödja och utveckla sitt stöd till lokalt
implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner
Som utredningen har konstaterat arbetar staten redan i dag på olika
sätt med att stödja lokalt implementerings- och förbättringsarbete i
regioner och kommuner. Stödet går dock under många olika etiketter.
Se särskilt avsnitt 13.3. Vi föreslår att staten ska fortsätta att stödja,
och även utveckla sitt stöd, med inriktning på att förbättra förutsättningarna för arbetet. Vi menar också att staten bör bygga
vidare på befintliga strukturer. Ett viktigt budskap är dock att mer
fokus än i dag bör läggas på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården. Det är också en central princip vi lyfter fram i vårt förslag,
att staten vid fördelning av riktade medel behöver beakta både
regioners och kommuners ansvar som sjukvårdshuvudmän.
Tillämpandet av dessa principer kräver i sig inga ytterligare resurser. Detta kan förbättras ytterligare inom ramen för pågående arbete
eller i framtida satsningar. Principerna behöver dock återspeglas i den
förda politiken och i inriktningen på myndigheternas arbete. I en
situation där riktade statliga medel ska avsättas, t.ex. inom ramen för
en överenskommelse, är det viktigt att beakta behoven hos både
regioner och kommuner som sjukvårdshuvudmän innan beslut om
hur medel ska fördelas fattas.
Utredningen har även utvecklat tankegångar avseende nya åtgärder staten bör vidta för att fortsätta stödja och utveckla stödet till
lokalt implementerings- och förbättringsarbete i regioner och kommuner. Vi ser att dessa åtgärder är lämpliga som komplement till
myndigheternas i övrigt pågående arbete på området. En sådan åtgärd är att staten i högre utsträckning än i dag bör utforma kunskapsstöd med utgångspunkt i den kommunala hälso- och sjukvårdens behov och i nära samarbete med denna. Att göra detta inom
ramen för myndigheternas redan befintliga uppdrag kan t.ex. handla
om hur man prioriterar arbete med olika kunskapsstödjande vägledningar till hälso- och sjukvården. Hur behöver en viss vägledning
utformas och arbetas fram för att bli relevant för den kommunala
hälso- och sjukvården likväl som för den hälso- och sjukvård som
bedrivs i regionerna? Ett ytterligare exempel på arbete som vi menar
ska bedrivas inom ramen för redan befintliga strukturer och pågående uppdrag är utredningens bedömning att det Nationella vårdkompetensrådet på sin dagordning bör ta upp och söka tillfreds-
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ställande lösningar avseende professionernas praktiska förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet i syfte att stödja ett livslångt lärande. Det Nationella vårdkompetensrådet har redan i uppdrag att titta på denna typ av frågor
och behöver därför inte tillföras ytterligare resurser för just detta.
Utkomsten av en sådan diskussion kan i nästa led medföra merkostnader. Dessa får då beräknas och beredas vid det aktuella tillfället.
Åtgärder som kan innebära merkostnader
Några av de åtgärder som utredningen lyfter fram som lämpliga
komplement till övrigt pågående arbete kommer att medföra kostnader. Utredningen menar bl.a. att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag
att till regeringen årligen rapportera samlat om arbetet i kunskapsstyrningsstrukturerna RSS, Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten samt Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Rapporteringen bör ge en
samlad bild av insatser och utmaningar. I all rapportering krävs att
en rimlig ambitionsnivå sätts. Vi menar att en väl avvägd ambitionsnivå i rapporteringen tar hänsyn både till regeringens behov av samlad överblick och vikten av att inte belasta de organ som rapporteringen avser med onödig rapporteringsbörda. Vår bedömning är
att rapporteringen tar omkring 0,2 årsarbetskrafter i anspråk. Utredningen föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för
ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Utredningen menar också att staten bör stödja kommunernas
implementerings- och förbättringsarbete bland annat genom att bidra
till att förstärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS).
Vi menar att detta bör göras genom att medel avsätts för ändamålet
inom ramen för överenskommelser om en god och nära vård. Vi
bedömer det som sannolikt att överenskommelser med denna inriktning och med riktade statliga bidrag kommer att ingås mellan regeringen och SKR även ett antal år framöver. Mot bakgrund av den
kommunala hälso- och sjukvårdens behov och betydelse samt vikten
av att kommunerna klarar sin kompetensförsörjning och sitt löpande
systematiska kvalitets- och förbättringsarbete menar vi att det finns
all anledning att beakta kommunernas behov särskilt i fördelningen
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av de medel som avsätts inom ramen för överenskommelserna. Om
en andel av dessa medel kan kanaliseras till eller via de regionala samverkans- och stödstrukturerna på ett sätt som stärker dessa långsiktigt i struktur och i hälso- och sjukvårdskompetens så kan detta
gynna grundläggande förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat i
kommunerna. Vi anser inte att det är meningsfullt att ange exakt
andel av medlen som bör avsättas för ändamålet. Detta måste sättas
i relation till hela överenskommelsens omfattning och mer precisa
delsyften.
Utredningen menar vidare att regeringen bör låta utreda frågan
om en rättslig reglering som innebär en obligatorisk skyldighet för
kommunerna att ha funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Detta uppdrag bör ges som del av ett större utredningsuppdrag för att kunna nyttja synergieffekter och stordriftsfördelar i
arbetet. Vi bedömer att arbetet kan ta två årsarbetskrafter i anspråk
under ett års tid. Detta kan finansieras genom utredningsmedel. Se
tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Tabell 19.5

Kostnadsbedömning nationellt sammanhållet system

Förslag

Kostnadsbedömning
För beräkningar se tabell 19.6

En 10-årig överenskommelse sluts mellan
staten, regionerna och kommunerna

Överenskommelse kan slutas utan medel.
Medel till särskilda utvecklingsarbeten om
parterna önskar.
4 miljoner per år

Uppföljning av överenskommelsen

För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och
kommunerna. Det primära med överenskommelsen är att slå fast
förutsättningar och principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. Utredningens menar därför att överenskommelsen kan
slutas utan statsbidrag/medel. Med denna ansats medför utredningens
förslag inte några direkta kostnader vare sig för staten, regionerna eller
kommunerna. Parterna kan dock välja att avsätta medel till särskilda
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utvecklingsarbeten inom ramen för överenskommelsen. Storleken
på detta måste anpassas efter karaktären och ambitionsnivån av utvecklingsarbetet.
Redan när överenskommelsen formuleras beaktas utvärderingsperspektivet och den följs sedan upp av den myndighet som regeringen beslutar. Vi menar att det finns en fördel i att uppföljningen
sker kontinuerligt under tioårsperioden och avrapporteras vid några
olika tillfällen för att bidra till ett lärande i arbetet, varför medel bör
budgeteras årligen för ändamålet. En sådan uppföljning ges i ett regeringsuppdrag. Kostnaden för en sådan uppföljning beror på vald ambitionsnivå. Vi uppskattar att en rimlig ambitionsnivå kan vara att
avsätta i storleksordningen 4 miljoner kronor per år. Utredningen
föreslår att resursförstärkningen finanserias inom ramen för ändamålet för anslag 1:6 inom utgiftsområde 9. Se tabell 19.6 för beräkning av årliga kostnader.
Utredningen bedömer vidare att regeringen genom sin myndighetsstyrning bättre bör stödja en utveckling mot ett mer sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård. Inte heller detta ställningstagande
medför några konsekvenser för statens kostnader eller intäkter.
Kommentarer till kostnadsberäkningar
Beräkningarna i tabell 19.6 är gjorda utifrån Socialstyrelsens beräkningsmodell och avser kostnad per årsarbetskraft. Lönenivån har
uppskattats utifrån aktuella kompetensprofiler. Av tabellen framgår
även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av lön och
lönebikostnad respektive overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader. Lönebikostnaden inkluderar arbetsgivaravgifter och arbetsgivarens pensionspremier. Beräkningsmodellen har använts för samtliga beräkningar avseende årsarbetskrafter utom för Socialdepartementet. I beräkningen av förstärkningen av Socialdepartementet
ingår endast lön och lönebikostnad och beräkningen är gjord utifrån
genomsnittlig lön för en senior analytiker på departementet.
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Tabell 19.6

Beräknade kostnader för respektive förslag, staten,
2021–2024, tusental kronor
2021

2022

2023

2024

Vårdanalys permanent förstärkning*
Varav löner och lönebikostnad

4 460
2 790

2 964
1 860

2 964
1 860

2 964
1 860

Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Kansli på Socialstyrelsen**
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Socialdepartementet***
endast lön och lönebikostnad
Arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Socialstyrelsen årlig rapport****
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
MAR-utredning****
Varav löner och lönebikostnad
Varav overhead och verksamhetsnära indirekta
kostnader
Nationellt sammanhållet system
Uppföljning av överenskommelse

1 656

1 104

1 104

1 104

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

7 412
4 652
2 761

2 280

2 280

2 280

2 280

296
186
110

296
186
110

296
186
110

296
186
110

2 964
1 860
1 104

-

-

-

4 000

4 000

4 000

4 000

Nationell uppföljning och analys

*Två årsarbetskrafter och en extra årsarbetskraft år ett, analytiker.
**Fem årsarbetskrafter, en kanslichef, tre analytiker, en administration/kommunikation.
***Två årsarbetskrafter, senior analytiker.
****Beräknat utifrån samma lönenivå som analytiker.

19.3

Kostnadskonsekvenser för regioner
och kommuner

En statlig funktion för nationell uppföljning och analys
Utredningens förslag handlar om ett mer effektivt och ändamålsenligt samarbete inom staten. Utredningens bedömning är att detta
inte medför några nya kostnader eller förlorade intäkter för regioner
och kommuner.
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Förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå
Utredningen riktar två rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen i denna del av utredningens uppdrag. Rekommendationerna handlar dels om att varje region i reglementet till sin läkemedelskommitté
bör fastställa arbetsformer, samverkansformer samt sammansättning av ledamöter som tillförsäkrar att läkemedelskommittén utgör
en integrerad del av regionens lokala kunskapsstyrningsorganisation,
dels om att regioner och kommuner bör fortsätta att utveckla sitt
samarbete och samverkan avseende kunskapsstyrning.
Utredningens rekommendationer innebär inga nya åtaganden
eller skyldigheter för sjukvårdshuvudmännen. Utredningen menar
därför att dessa inte medför några nya kostnader eller förlorade intäkter för regioner och kommuner.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
För att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård föreslår utredningen att en
10-årig överenskommelse ska slutas mellan staten, regionerna och
kommunerna. Det primära med överenskommelsen är att slå fast
förutsättningar och principer för ett gemensamt arbete, inte att tillföra medel. Utredningens menar därför att överenskommelsen kan
slutas utan statsbidrag/medel. Med denna ansats medför utredningens
förslag inte några direkta kostnader vare sig för staten, regionerna
eller kommunerna. Parterna kan dock välja att avsätta medel till särskilda utvecklingsarbeten inom ramen för överenskommelsen. Storleken på detta måste anpassas efter karaktären och ambitionsnivån
av utvecklingsarbetet.

397

BILAGOR

399

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2018:95

Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018
Sammanfattning
En särskild utredare ska utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) stödja utformandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där statens
och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte. Utredarens arbete kommer därför dels bestå
av dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade
analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Utredaren ska bl.a.
– stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
– stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen
– stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården
– ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.
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Viktiga steg mot en mer kunskapsbaserad vård
Patienterna ska få en kunskapsbaserad vård
Att varje patientmöte baseras på bästa kunskap är en grundförutsättning för en jämlik vård. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården under tio års tid visar dock att oönskade variationer inte
minskat i den omfattning som krävs för att uppnå målsättningarna
om god vård på lika villkor. I uppföljning efter uppföljning ses en
bristande och varierande följsamhet till nationella riktlinjer och
behandlingsrekommendationer. Det är en utmaning att nå ut med
ny kunskap och förändra praxis i hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvården behöver vara ett lärande system som tar till sig och skapar
ny kunskap, ständigt förbättrar verksamheten och skapar förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte.
Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv verksamhet
Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är snabb. Den
medicinska databasen Pubmed innehåller över 26 miljoner referenser till biomedicinsk litteratur och varje år tillkommer drygt 1,4 miljoner medicinska artiklar. Som enskild yrkesutövare kan det vara
utmanande att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen. Det
är också väl känt att det är svårt att nå ut med forskningsresultat så
att de påverkar klinisk praxis och det finns ofta en diskrepans mellan
vad forskningen har visat fungerar och vad som faktiskt görs i
vården.
Ett första steg i att underlätta för yrkesutövarna att ta till sig ny
kunskap kan vara att värdera och sammanställa forskningsresultaten
i olika typer av kunskapsstöd som standardiserade vårdplaner eller
riktlinjer. Sammantaget finns ett stort antal kunskapsstöd som riktar
sig till många delar av hälso- och sjukvården. Det finns undantag,
exempelvis saknas kunskapsstöd ofta inom områden där evidens saknas. Vissa professionsgrupper har också sämre tillgång till kunskapsstöd. Många olika aktörer tar emellertid fram kunskapsstöd, t.ex.
myndigheter, professionsorganisationer och landsting. Det finns
risk för att kunskapsstöden dubblerar och överlappar varandra i detta
stora utbud.

402

SOU 2020:36

Bilaga 1

Rådet för styrning med kunskap arbetar för samordning av myndigheternas kunskapsstyrning. I en delrapport från Socialstyrelsen
2016 till Rådet för styrning med kunskap konstateras att myndigheterna på vårdområdet gemensamt gav ut cirka 600 kunskapsstödjande publikationer under 2015. Följsamhet till rekommendationer i
riktlinjer och standardiserade vårdplaner har visat sig ge positiva
resultat för patienten. I teorin är det rimligt att tänka sig att rekommendationerna alltså i normalfallet borde följas av hälso- och sjukvårdspersonal. Följsamhet har emellertid visat sig svårt att uppnå och
det finns många förklaringar till det. Att enbart sammanställa och
sprida skriftligt material, t.ex. riktlinjer, är inte tillräckligt för att
förändra klinisk praxis.
I Kunskapsstödsutredningens betänkande (SOU 2017:48) presenterades olika undersökningar av vilka kunskapsstöd som används
i hälso- och sjukvårdens vardag och vilka förutsättningar som finns
för en kunskapsbaserad vård och kontinuerligt lärande. Utredningen
genomförde också egna enkätundersökningar i samarbete med några
professionsföreningar. Gemensamt för de olika studierna och utredningens enkäter var att respondenterna ansåg sig ha begränsade förutsättningar för ett kontinuerligt lärande.
Socialstyrelsens utvärderingar har visat att det finns brister i följsamheten till de nationella riktlinjerna och att det finns relativt stora
skillnader mellan landstingen i den vård patienterna får vilket är en
bild som bekräftas av Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys i
rapporten Lång väg till patientnytta – en uppföljning av nationella
riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system. Kunskapsstödsutredningen anger i sitt betänkande att de nationella riktlinjerna inte bör göras bindande utan att en bredare ansats har bättre
förutsättningar att leda till en kunskapsbaserad och jämlik vård för
patienterna viket också beskrivs närmare nedan.
Förbättringsarbete i vården är viktigt
Socialstyrelsen listar i sin skrift Om implementering från 2012 fem
vanliga missförstånd om förändringsarbete. Det första är att effektiva metoder sprider sig själva. Det andra är att information räcker
för att åstadkomma förändring. Det tredje är att utbildning leder till
användning, det fjärde att förändring sker snabbt och det femte att
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det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra. Forskare
menar att hälso- och sjukvården inte kommer att nå sin fulla potential om inte förändringsarbete blir en integrerad del av allas arbete
varje dag och i alla delar av systemet. Man behöver också vara uppmärksam på om förändringarna verkligen innebär förbättringar. För
att åstadkomma förändringar som genererar förbättringar kan man
söka stöd i förbättringskunskap.
Verksamheternas förbättringsarbete på den lokala nivån är viktigt
i strävan att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik vård. Det krävs
en kombination av professionell kunskap och förbättringskunskap
för att förbättringar ska ske i hälso- och sjukvården. Medan hälsooch sjukvårdens personal genom sina utbildningar får med sig gedigen
professionell kunskap är användningen och tillämpningen av förbättrings- och analyskunskap mer begränsad. Förbättringsarbete kan
behöva ske, och sker, på många olika sätt både på nationell, regional
och lokal nivå. Kunskap som skapas i det dagliga arbetet är en viktig
del i förbättringsarbete, liksom att ta till sig och förbättra verksamheten utifrån nya forskningsrön. Det är också viktigt att den kultur
som råder uppmuntrar till lärande, innovation och utveckling och att
verksamheten har tillgång till sina egna data för uppföljning.
Kvaliteten i verksamheterna ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras (5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]).
Enligt 18 kap. 2 § samma lag ska landsting och kommuner medverka
vid finansiering, planering och genomförande av dels kliniskt forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdens område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) följer att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
samt att patienterna ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
sjukvård som uppfyller dessa krav. Enligt 6 kap. 4 § samma lag är
hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
anger att vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem
för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det
finns mot denna bakgrund uttalade krav på utveckling av kvalitet i
hälso- och sjukvården i dag.
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En central faktor för att göra vården mer kunskapsbaserad är en
utvecklad uppföljning och ett aktivt förbättringsarbete på lokal nivå.
Läkemedelskommittéernas och Stramas (Samverkan mot antibiotikaresistens) arbete med datadriven och lokalt förankrad kunskapsstyrning i form av återkoppling till förskrivare av förskrivningsdata
i relation till rekommenderad behandling är värt att lyftas fram i
detta sammanhang.
Uppföljning är viktigt på flera olika sätt
För att följa upp om bästa tillgängliga kunskap används, och för att
utvärdera hur tillämpade metoder och behandlingar fungerar, behöver såväl vårdprofessioner som beslutsfattare och patienter kunna ta
del av underlag om vilka behandlingar som används, hur de upplevs
och vilka resultaten blir. Uppföljning och transparens är också viktigt ur demokratisk synpunkt för medborgarens rätt till insyn och
information. De olika aktörerna har behov av data av olika detaljeringsgrad, olika ofta och vid olika tidpunkter för sina respektive syften.
Staten kan förväntas vara intresserad av aggregerad information med
generella och översiktliga mått, och ju närmare verksamheten man
kommer desto intressant blir det med mer detaljerade data. Den
enskilda yrkesutövaren eller teamet inom vården behöver tillgång till
information om det egna arbetet och de egna patienterna för att själv
kunna analysera och förbättra sitt arbete, men även för att sprida
goda lärdomar vidare.
Vården samlar in data på olika sätt. För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra
patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts om
patientens vård och behandling. Journalsystemen används vanligtvis
inte för att exempelvis göra jämförelser mellan patienter eller enheter,
även om det i dag finns undantag.
För detta ändamål används i stället främst registerdata. I Sverige
finns många olika typer av register för att följa vårdens processer och
utfall. På nationell nivå finns både nationella hälsodataregister och
kvalitetsregister. Dessa ger förutsättningar för att följa och jämföra
vad som sker i vården i hela landet. En viktig grundläggande skillnad
mellan hälsodataregister och kvalitetsregister är att det är obligatoriskt enligt lag för vården att tillhandahålla uppgifter till hälso-
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dataregister (6 § lagen [1998:543] om hälsodataregister), medan
kvalitetsregistren bygger på frivillighet för vården och patienten.
Täckningsgrad och datakvalitet kan variera stort: nationellt, mellan
register och lokalt och är en viktig aspekt för registrens användbarhet.
I dagsläget finns många kvalitetsregister inom den specialiserade
vården medan det varken finns något heltäckande hälsodataregister
eller kvalitetsregister inom primärvården. Fler och fler vårdcentraler
använder sig emellertid av ett system för kvalitetsdata i primärvården
kallat Primärvårdskvalitet. Det introducerades 2016 och har tagits
fram som ett stöd för vårdcentralernas förbättringsarbete. Projektet
drivs från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan
med andra aktörer och med medel från satsningen på nationella
kvalitetsregister.
Data från hälso- och sjukvården samlas också in inom ramen för
forskningsprojekt och kliniska prövningar. Dessutom finns ett flertal enkätundersökningar som samlar in data om patienters och medborgares uppfattning om hälso- och sjukvården. Även vissa nationella
kvalitetsregister innehåller patientrapporterade utfalls- och upplevelsemått.
Trots ett stort antal datakällor och omfattande inrapportering av
data finns det områden inom hälso- och sjukvården där datatillgången eller kvaliteten brister och uppföljning på nationell nivå är en
stor utmaning. Det kanske tydligaste exemplet i dagsläget är den
bristande uppföljningen av primärvården. Det gäller också stora sjukdomsgrupper som psykisk ohälsa, hjärtsvikt och kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL).
Nationell uppföljning som stöd för styrning
Svensk hälso- och sjukvård beskrivs av Palmberg med kollegor i
skriften Att leda kunskapsbaserad utveckling – Ett kunskapsunderlag (2014) som ett komplext adaptivt system bestående av olika nätverk där de ingående aktörerna inte kan styras på samma sätt som i
en klassisk hierarkisk linjeorganisation. Även Calltorp med kollegor
anger i rapporten Kunskapsbaserad ledning, styrning och utveckling
inom hälso- och sjukvården (2006) att man kan få en mer tydlig bild
av styrningens möjligheter och begränsningar inom hälso- och sjukvården genom att utgå från ett nätverksperspektiv. I en väv av kon-
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takter och relationer hanteras stora och komplexa utbyten både
mellan kommunernas och landstingens egna enheter och med externa
intressenter. Många medicinska ställningstaganden görs exempelvis
inom ramen för olika professionella nätverk som ofta är uppbyggda
specialitetsvis och överskrider både sjukhus- och landstingsgränser.
Systemledningen i komplexa system bör enligt Palmberg med kollegor
begränsa sitt fokus till att
– sätta upp mål och resultatkrav
– följa upp utfallet i systemet som helhet och för respektive aktör
– hur går det?
– förfina målen och systemet när resultaten visar vad som behöver
”skruvas på”.
Däremot bör valet av angreppssätt och hur det tillämpas lämnas till
aktörerna i systemet att bestämma. De olika aktörerna kan välja att
göra på många olika sätt, och ändå nå målen. Det är viktigt, och lite
av poängen, att i komplexa system lämna stor frihet för detta.
Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård lämnades i juni 2017
Regeringen beslutade den 3 december 2015 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att överväga och lämna förslag till hur en ökad
följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan
uppnås. Syftet med uppdraget var att säkerställa att den hälso- och
sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik
och ges på samma villkor till kvinnor och män. I uppdraget ingick
även att kartlägga de olika initiativ och samarbeten kring ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd som pågår på olika nivåer inom
hälso- och sjukvården, att utreda förutsättningarna för samt behovet
och lämpligheten av att göra nationella riktlinjer inom hälso- och
sjukvård i någon form obligatoriska eller mer bindande, samt att
lämna de förslag som bedömdes vara ändamålsenliga för att uppnå en
ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd (dir. 2015:127). Utredningen antog namnet Kunskapsstödsutredningen (S 2015:07).
Kunskapsstödsutredningen lämnade i juni 2017 betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård (SOU 2017:48). Betänkandet har remissbehandlats.
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Många remissinstanser uttryckte stöd för, och välkomnade, betänkandets kartläggning, lägesbeskrivning och problemanalys. Mottagandet av förslagen var mer blandat.
Sedan Kunskapsstödsutredningen lämnade sitt betänkande har
både staten och sjukvårdshuvudmännen tagit, och står inför att ta,
en rad viktiga steg för att förbättra det nationella arbetet för en kunskapsbaserad vård.
Ett nytt landstingsgemensamt kunskapsstyrningssystem
Landstingen bygger just nu upp ett gemensamt nationellt kunskapsstyrningssystem i syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Bland annat ska behov identifieras och kunskapsstöd tas fram och
utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare
att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.
Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys,
stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet. I dagsläget
omfattar kunskapsstyrningen landsting och regioner, men målet är
att hitta former för arbete med kommunerna också. Kunskapsstyrningssystemet leds av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan
(SKS).
Rådet för styrning med kunskap
Förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende
hälso- och sjukvård och socialtjänst trädde i kraft vid halvårsskiftet
2015. I förordningen används begreppet styrning med kunskap.
Förordningen tydliggör att syftet med den statliga styrningen med
kunskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är att utgöra ett
stöd för huvudmännen i arbetet med att ge patienter och brukare en
god vård och insatser av god kvalitet och bidra till att hälso- och
sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Styrningen med kunskap ska enligt förordningen
vara samordnad, effektiv och anpassad till de behov olika professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt huvudmän har.
Styrningen med kunskap ska även bidra till en ökad jämställdhet.
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För att möjliggöra en utvecklad samverkan med ett stort antal
aktörer inrättades två nya strategiska forum, Rådet för styrning
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst samt
Huvudmannagruppen. I Rådet för styrning med kunskap samverkar
de statliga myndigheter som har i uppdrag att styra med kunskap
eller som har centrala roller för att bidra till framtagandet av underlag
för sådan styrning. I Huvudmannagruppen erbjuds representanter
för huvudmännen att delta i ett rådgivande organ. I myndigheternas
instruktioner är det angivet att de ska samverka i enlighet med förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst.
Statskontoret har regeringens uppdrag att utvärdera om syftet
med förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälsooch sjukvård och socialtjänst uppnås. Statskontoret ska även utvärdera om innehållet i myndigheternas arbete med att styra med
kunskap motsvarar syftet. I utvärderingen ska Statskontoret så långt
som möjligt belysa resultaten av förändringarna även på regional och
lokal nivå. Statskontoret ska lämna förslag till åtgärder för hur
berörda myndigheter effektivare kan utföra sina uppgifter beträffande
styrning med kunskap. Statskontoret ska belysa hur samverkan
mellan de myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap
har utformats samt vilka resultat denna samverkan får för myndigheterna och för deras arbete med att styra med kunskap. Reformens
resultat för berörda aktörer på regional och lokal nivå samt för professionerna ska också belysas. Slutrapporten ska lämnas senast den
1 november 2018.
Vissa myndigheter har fått ändrade uppdrag för att minska risken
för dubbelarbete och underlätta samverkan. Statskontoret ska även
utvärdera dessa förändringar. Statskontoret redovisade en delrapport
den 27 april 2016. I delrapporten anger Statskontoret att myndigheterna har tagit ett inledande steg mot en samlad kunskapsstyrning.
Samverkan mellan myndigheterna har etablerats och myndigheterna
har tagit hänsyn till huvudmännens övergripande prioritering. Statskontoret anser dock i delrapporten att det är långt kvar innan målen
är uppfyllda. Arbetet med att anpassa kunskapsstyrningen till mottagarnas behov ansågs till exempel fortfarande vara i ett inledande
skede.
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Partnerskap mellan myndigheter och landstingens
kunskapsstyrningssystem
Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) och närmast
berörda myndigheter i Rådet för statlig styrning med kunskap har
under våren 2018 tecknat en överenskommelse om att ingå ett partnerskap. Myndigheterna och SKS ska tillsammans utveckla och pröva
en modell för en långsiktig samverkan på nationell nivå i frågor som
rör kunskapsstyrning på hälso- och sjukvårdsområdet. Partnerskapet ska bl.a. bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av
initiativ som kan bidra till en behovsanpassad kunskapsutveckling.
Huvudsyftet är att bidra till att resurserna i vården ska användas på
bästa sätt och att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid
varje möte mellan vårdpersonal och patient för att uppnå en effektiv
och jämlik vård med hög kvalitet. Fyra myndigheter ingår för närvarande i partnerskapet.
Utveckling av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdssystemet
och för att befolkningen får en hälso- och sjukvård på lika villkor.
En grundförutsättning för detta är att hälso- och sjukvården är
baserad på den bästa tillgängliga kunskapen. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en skyldighet att verka enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. För att varje patientmöte ska vara baserat på den bästa
kunskapen krävs också att hälso- och sjukvården är en lärande organisation. För detta krävs tillgång till aktuell kunskap genom till exempel
kunskapsstöd. Det krävs också att verksamheterna kan följa upp och
lära av egna resultat relaterat till andra verksamheters resultat. För
att ständigt förbättra verksamheten krävs en tillitsfull miljö där
förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. För att detta ska bli
verklighet behöver alla aktörer bidra utifrån sina kompetenser och
förutsättningar och samverka för att patienten ska få den bästa möjliga vården baserat på den bästa tillgängliga kunskapen.
Det behövs ett nära samarbete mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, patient- och professionsföreningar och andra berörda
aktörer för att uppnå ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård där de olika aktörernas ansvar och roller är tydliga
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och insatserna gemensamt förstärker varandra. I takt med att landstingen tar ett allt större ansvar för att uppnå en kunskapsbaserad och
jämlik vård genom det landstingsgemensamma kunskapsstyrningssystemet behöver staten på motsvarande sätt utveckla sin styrning
med kunskap så att staten och sjukvårdshuvudmännen tillsammans
kan skapa ett sammanhållet nationellt system för en kunskapsbaserad och jämlik vård. Ett sådant nationellt system håller i dagsläget på att bildas genom en rad viktiga initiativ från olika aktörer.
Det kommer att vara en dynamisk process där ingående aktörer, inte
minst staten och sjukvårdshuvudmännen, behöver definiera sina
respektive roller, uppgifter och ansvar. Systemet är under utveckling
men viktiga komponenter är de kunskapsstödjande insatser som görs
av regeringen och dess myndigheter, landstingen och landstingens
gemensamma kunskapsstyrningssystem, patient- och professionsföreningar och i förlängningen med nödvändighet även kommunal
hälso- och sjukvård. Staten bör, främst genom utvecklad nationell
uppföljning, bidra till ett nationellt sammanhållet system där statens
och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans skapar förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska
användas i varje patientmöte.
Ett väl fungerande samarbete kommer att krävas
Varje aktör som arbetar för en kunskapsbaserad vård behöver ta
ansvar för att arbetet är värdeskapande och av god kvalitet. Delarna
i systemet måste emellertid också hänga ihop och sträva efter att
ömsesidigt förstärka varandra för att patienten i slutändan ska få en
kunskapsbaserad vård av god kvalitet. I dag förekommer det att olika
aktörers produkter eller initiativ dubblerar eller rent av motsäger
varandra och att vägen till nytta för patienten är onödigt lång. Myndigheternas arbete behöver ta ytterligare steg för att uppfylla intentionen med förordningen om statlig styrning med kunskap nämligen
att myndigheternas arbete ska vara behovsanpassat, effektivt och
samordnat. Partnerskapet och arbetet i Rådet för styrning med kunskap är viktiga steg i denna riktning. Regeringen bedömer att det
dessutom krävs en sammanhållande kraft som verkar för att de olika
delarna i systemet hänger ihop och tillsammans skapar en fungerande helhet. En stödjande kraft i form av en särskild utredare med
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ett genomförandeuppdrag kan enligt regeringens bedömning spela
en viktig roll i utformandet av ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård. Utredarens arbete kommer därför dels
bestå av dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Uppdraget att stödja ett nationellt sammanhållet system
Utredaren ska stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte.
Stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan
regeringen och sjukvårdshuvudmännen
Regeringen konstaterar att styrningen med kunskap inte i tillräcklig
utsträckning har lyckats skapa förutsättningar för vården att vara en
lärande organisation och att vidta systematiska förbättringsåtgärder
för att varje patientmöte ska vara baserat på bästa tillgängliga kunskap. Regeringen bedömer att regeringen och sjukvårdshuvudmännen därför bör ha nära och regelbundna samråd för kunskapsbaserad
och jämlik vård. Syftet är att föra en strukturerad dialog om behov,
utmaningar och insatser på området. Detta förutsätter att det finns
tillgång till en väl utvecklad uppföljning som underlag för samråden
(se vidare nedan). Uppföljningen behöver kunna påvisa oönskade
variationer och peka ut både goda och mindre goda exempel. Det är
också viktigt att i nästa steg, i enlighet med etablerade beslutsprocesser, komma överens om vad som ska ske som en följd av vad uppföljningarna visar.
En övergripande konsekvens av samråden är att den statliga styrningen har förutsättningar att bli tydligare. Regeringen ser att en mer
strukturerad dialog kan bidra till att förbättra förutsättningarna för
en lärande hälso- och sjukvård. Det lämnar även utrymme för ett
tillitsfullt utformat ansvarsutkrävande gentemot huvudmännen vid
brister gällande kunskapsbaserad och jämlik vård. Samråden bör

412

SOU 2020:36

Bilaga 1

framöver utvecklas vidare i takt med att bättre underlag successivt
finns tillgängligt från den nationella uppföljningen. Inom ramen för
samråden bör dialoger föras med professionsföreträdare samt företrädare för patienter. Samråden är en viktig pusselbit i det sammanhållna nationella kunskapsstödssystemet. Även kommunerna bör
som sjukvårdshuvudmän ingå i samråden med regeringen och formerna för detta ska ses över inom ramen för denna utredning. Samråden baseras resultaten från en förbättrad nationell uppföljning som
beskrivs vidare nedan. Samråden förutsätter att landstingen och
kommunerna samverkar i frågor om kunskapsbaserad vård.
– Utredaren ska aktivt stödja utvecklingen av samråden för kunskapsbaserad och jämlik vård mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen.
– Utredaren ska beakta det partnerskap som inrättats mellan några
myndigheter och Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan
(SKS) och bedöma hur detta bör förhålla sig till samråden.
– Utredaren ska se över och lämna förslag på hur kommunerna som
sjukvårdshuvudmän på ett ändamålsenligt sätt kan ingå i samråden.
Stödja utveckling av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården
Regeringen gav den 28 juni 2018 Socialstyrelsen respektive Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att var och en lämna
förslag på hur nationell uppföljning av hälso- och sjukvården kan
utvecklas för att ge regeringen bättre möjlighet att löpande följa vårdens kvalitet och jämlikhet. Uppdragen motiveras av att den nationella uppföljningen behöver förbättras så att den tydligare kan visa
på omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, samt ge förutsättningar för att analysera vad dessa beror på. En
utgångspunkt är att den samlade nationella uppföljningen ska förbättras men inte öka i omfattning eller kostnad. I ovan nämnda uppdrag ingår därför också att föreslå vilka befintliga utfallsmått eller
indikatorer som inte längre bör användas för nationell uppföljning.
– Utredaren ska övergripande följa och stödja utvecklingen av en
förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården och i
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utredningen särskilt beakta de ovan beskrivna uppdragen till Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys.
Uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Ett antal remissinstanser pekar på att vissa av förslagen och bedömningarna i betänkandet från Kunskapsstödsutredningen kräver mer
analys innan de kan förverkligas. Regeringen delar den bedömningen.
Utredaren ska därför ytterligare analysera de frågor som anges nedan.
Regeringen anser att dessa kan komma att utgöra viktiga delar i
utvecklingen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård efter ytterligare analys. Utredaren har även möjlighet
att analysera andra förslag och bedömningar i betänkandet som inte
anges nedan om det är relevant.
Vidareanalysera hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas
Kunskapsstödsutredningen gjorde bedömningen att vården bör få
stöd i att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med ett vetenskapligt förhållningssätt. Både förbättringskunskap och professionell kunskap behövs för att förbättra medicinska, funktionella och
upplevda resultat. Kunskapsstödsutredningen föreslog att lagen
(1996:1157) om läkemedelskommittéer upphävs och ersätts av en ny
lag om vårdkommittéer. Vårdkommittéerna ska enligt förslaget verka
för att nationella kunskapsstöd används och att vårdens resultat följs
upp samt på annat sätt stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att
nå en kunskapsbaserad och jämlik vård. Vårdkommittéerna ska enligt
förslaget inte utfärda egna rekommendationer om det finns nationella rekommendationer eller ställningstaganden. Kunskapsstödsutredningen anför i betänkandet att en central faktor för att göra vården
mer kunskapsbaserad är att uppföljningen på lokal nivå utvecklas.
Användningen av data från uppföljning på lokal nivå har varit en
framgångsfaktor för läkemedelskommittéernas stöd till förbättringsarbete för förskrivare. Regeringen delar Kunskapsstödsutredningens
bedömning. Utredaren ska därför särskilt beakta denna aspekt. En
växande del av sjukvården sker inom ett kommunalt huvudmannaskap.
Kunskapsstödsutredningen bedömer att en huvudsaklig del av kun-
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skapsstödet till kommunerna bör ske via vårdkommittéerna. Utredaren ska beakta den kommunala hälso- och sjukvården i sin analys och
sina förslag.
– Utredaren ska analysera förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att eventuellt införa vårdkommittéer eller motsvarande.
Alternativa handlingsvägar bör också ses över, bl.a. mot bakgrund
av att flera landsting i sina remissvar bedömer att ett eventuellt
lagkrav på att införa vårdkommittéer bör göras först efter ytterligare analys.
– Utredaren ska också analysera Kunskapsstödsutredningens förslag om att avveckla lagkravet om läkemedelskommittéer särskilt
med avseende på konsekvenserna för läkemedelskommittéernas
nuvarande arbete. Utredaren ska samråda med Läkemedelsutredningen (S 2016:07) i denna fråga.
– Utredaren ska, efter vidare analys enligt ovan, lämna förslag till
hur vårdens förbättringsarbete kan stärkas, särskilt på lokal nivå.
Detta kan även komma att inkludera författningsförslag.
Utveckla förslaget om en nationell digital kunskapstjänst
De ekonomiska resurser som i dag går till olika utvecklingsprojekt
för att ta fram digitala kunskapsstöd till vården föreslås i Kunskapsstödsutredningens betänkande samlas och användas till att ta fram
en samlad digital kunskapstjänst.
– Utredaren ska närmare klargöra förutsättningarna för och utarbeta ett detaljerat förslag till en nationell kunskapstjänst till
exempel i form av en databas, där kvalitetssäkrade kunskapsstöd
och vetenskapliga artiklar görs tillgängliga. Utredaren ska beakta
Kunskapsstödsutredningens förslag men är även fri att pröva
andra lösningar.
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Analysera de statliga myndigheterna roll i ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård
Sedan betänkandet presenterades har, som nämnts ovan, några myndigheter inom Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst etablerat ett partnerskap med styrgruppen
för landstingens nya nationella system för kunskapsstyrning.
Statskontoret har regeringens uppdrag att utvärdera om syftet
med Rådet för styrning med kunskap uppnås och även belysa resultaten av förändringarna på regional och lokal nivå. I Statskontorets
uppdrag ingår också att ta fram förslag till åtgärder för hur myndigheterna effektivare kan utföra sina uppgifter inom området och
bedöma hur samverkan mellan myndigheterna fungerar. Statskontoret ska lämna en slutrapport senast den 1 november 2018.
– Utredaren ska samråda med Statskontoret och inom ramen för
sitt uppdrag följa hur de statliga myndigheternas roller i arbetet
för en kunskapsbaserad vård utvecklas. Utredningen ska också
vid behov lämna förslag till hur rollerna fortsatt bör utvecklas,
inklusive eventuella författningsförslag.
Vidare utreda förslaget om ett strukturerat stöd till samråden
I Kunskapsstödsutredningens betänkande föreslås ett nationellt kansli
för att bl.a. bistå regeringen med insatser för att säkerställa att det
föreslagna samrådet mellan regeringen och landstingen successivt
utvecklas och ger önskade effekter. Regeringen delar bedömningen
att det kan komma att behövas ett strukturerat stöd till samråd
mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen över tid. Formen för
detta behöver emellertid utredas närmare.
– Utredaren ska se över om det finns ett behov av ett strukturerat
stöd till regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen och hur ett sådant stöd i så fall bör utformas och
ha sin hemvist.

416

SOU 2020:36

Bilaga 1

Föreslå hur den kommunala hälso- och sjukvården ska inkluderas
Den kommunala hälso- och sjukvården växer i betydelse och kraven
på att den ska vara kunskapsbaserad är lika stora som för hälso- och
sjukvård där landstinget är huvudman.
• Utredaren ska därför lämna förslag på hur den kommunala hälsooch sjukvården bör inkluderas i det nationella sammanhållna
systemet för en kunskapsbaserad vård.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) och i det sammanhanget särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda aktörer. Utredaren ska särskilt
redovisa konsekvenser och kostnader för staten, landsting och kommuner samt föreslå hur dessa ska finansieras. I synnerhet ska konsekvenserna för kvinnor, män och flickor och pojkar, samt hälso- och
sjukvårdens och berörda myndigheters uppgifter beskrivas. Även
konsekvenserna för en jämlik vård ska beskrivas, både vad gäller jämlik vård mellan olika grupper och kön samt jämlik vård över landet.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter som berör uppdraget, Rådet för
styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer så
som patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. I den mån det bedöms lämpligt ska utredaren även föra dialog
med andra pågående utredningar, bl.a. Samordnad utveckling för god
och nära vård (S 2017:01), Läkemedelsutredningen (S 2016:07) och
Framtidens socialtjänst (S 2017:03).
Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2019:78

Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen
kunskapsstyrning (S 2018:12)
Beslut vid regeringssammanträde den 7 november 2019
Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiven Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård (dir. 2018:95).
Landstingen har inlett ett gemensamt arbete med att etablera en
gemensam struktur för kunskapsstyrning, med syfte att bästa möjliga kunskap används i varje patientmöte. Kunskapsstyrningsstrukturen är under uppbyggnad och regeringen följer arbetet noga.
Regeringen ser att det även finns anledning att analysera hur den
statliga strukturen på ett ändamålsenligt sätt kan bidra till att bästa
möjliga kunskap används i varje patientmöte och därmed underbygga landstingens pågående utvecklingsarbete.
I dagsläget finns det flera myndigheter som tar fram kunskapsstöd till olika delar av såväl den landstingskommunala som den kommunala hälso- och sjukvården. Regeringen ser behov av att analysera
hur staten kan agera mer sammanhållet i frågor om uppföljning och
kunskapsstöd m.m. för att bättre svara upp mot den önskade utvecklingen.
Mot bakgrund av att landstingens kunskapsstyrningsstruktur är
under uppbyggnad, att andra kunskapsstyrningsstrukturer som berör
kommunal hälso- och sjukvård, till exempel partnerskapet, har
etablerats och att statens arbetssätt behöver analyseras och utvecklas
bedöms det i nuläget inte ändamålsenligt att utredaren ska stödja ut419
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formandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Det innebär också att utredningen inte ska fokusera på hur
själva genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsstyrning sett ut.
Utredaren ska i stället fokusera på hur staten kan agera på ett mer
sammanhållet sätt genom att bättre förutsättningar skapas för en
nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården.
Utredaren ska i sammanhanget i möjligaste mån beakta de förutsättningar som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården. Därigenom ökar möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och
långsiktigt hållbar styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
Mot bakgrund av detta ändras utredningens direktiv.
Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast
den 30 juni 2020.
Uppdraget att stödja utformandet av ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredaren inom ramen för
uppdraget att stödja ett nationellt sammanhållet system bl.a.
– stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
– stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen
– stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälsooch sjukvården.
Dessa uppdrag ersätts med att utredaren ska
– analysera och lämna förslag på en funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom ramen för den befintliga
myndighetsstrukturen, med syfte att följa regeringens reformer
och satsningar på området samt analysera var behoven av statliga
insatser är som störst för att säkerställa god vård
– analysera hur en sådan funktion kan samverka med hälso- och
sjukvårdens huvudmän, till exempel inom ramen för landstingens
gemensamma kunskapsstyrningsstruktur
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– lämna förslag på hur en sådan funktion kan regleras.
Uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar
i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredaren inom ramen för
uppdraget att vidareutveckla valda förslag och bedömningar i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård bl.a.
– ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar
i det betänkandet.
Av direktiven framgår att utredaren ska klargöra förutsättningarna
för och utarbeta ett detaljerat förslag till en nationell kunskapstjänst.
Detta bedöms vara för omfattande för att genomföras inom ramen
för denna utredning och ska därför inte analyseras eller utredas
vidare.
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med företrädare för sjukvårdshuvudmännen,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med samtliga myndigheter med centrala uppgifter som berör uppdraget, Rådet för
styrning med kunskap, partnerskapet samt andra berörda aktörer så
som patient- och professionsföreningar samt läkemedelskommittéerna. I den mån det bedöms lämpligt ska utredaren även föra dialog
med andra pågående utredningar, bl.a. Samordnad utveckling för god
och nära vård (S 2017:01), Framtidens socialtjänst (S 2017:03) och
Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01).
Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet.
Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast
den 30 juni 2020.
(Socialdepartementet)
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Statliga myndigheter med ansvar
för hälso- och sjukvårdsfrågor

Denna bilaga innehåller en beskrivning av uppdragen för de myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap samt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Beskrivningarna tar sin utgångpunkt i respektive myndighets instruktion.
E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten ansvarar enligt sin instruktion1 för register och
it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. I myndighetens uppdrag ingår också att samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utvecklingen på
e-hälsoområdet. Myndigheten har bl.a. ett särskilt ansvar för de
register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister och lagen
(2005:258) om läkemedelsförteckning samt för att utfärda intyg om
tillstånd för den som vill bedriva detaljhandel med läkemedel till
konsument. Myndigheten ska förvalta, framställa och tillhandahålla
nationell läkemedelsstatistik, ansvara för ett antal register såsom
nationellt register över elektroniska recept för djur, nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel, förbrukningsartiklar och
livsmedel samt ansvara för ett nationellt register över sortimentsoch leveransinformation avseende dosdispenserade läkemedel.
E-hälsomyndigheten har också ett kunskapsstödjande uppdrag.
Enligt instruktionen ska myndigheten tillhandahålla ett elektroniskt
expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte att öka säkerheten vid
expediering av läkemedelsrecept. Det system som tillhandahålls
1

Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten.
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heter EES och är att kategoriseras som ett beslutsstöd. Myndigheten
erbjuder även ett beslutsstöd som heter Min förskrivning. Förskrivare av läkemedel kan med stöd av receptregisterlagen ta del av
den egna statistiken över sin läkemedelsförskrivning. Statistiken kan
även användas till medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, dock inte på patientnivå.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten ska enligt sin instruktion2 verka för god
folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. I uppdraget ingår att genom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning bl.a. främja hälsa och förebygga sjukdomar och
skador. Myndigheten ska vidare svara för kunskapsuppbyggnad inom
sitt ansvarsområde och förse regeringen och statliga myndigheter
med kunskaps- och beslutsunderlag. Folkhälsomyndigheten ska också
identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till berörda i kommuner, regioner och andra berörda samhällssektorer. Exempelvis ska myndigheten verka för att förskrivare, övriga
berörda yrkesgrupper och allmänheten tillämpar de kunskaper som
finns om antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens.
Folkhälsomyndigheten har också i uppdrag att ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer, att bidra
med metoder för att beakta folkhälsoaspekter i uppföljningar samt
att ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.
Myndigheten har ett övergripande nationellt ansvar för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. Vidare får myndigheten bedriva sådan
forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras. Folkhälsomyndigheten tar också
fram föreskrifter, rekommendationer och vägledningar till hälso- och
sjukvårdspersonal. Även det nationella arbetet med antibiotikaresistens
och vårdhygien samordnas av myndigheten. Några andra av myndighetens ansvarsområden är vaccinationer, beredskapsplanering inför
2

Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.
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utbrott av smittsamma sjukdomar samt nationella beredskapslager
av smittskyddsläkemedel.
Folkhälsomyndigheten producerar en relativt stor mängd publikationer som finns tillgängliga på myndighetens hemsida.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har enligt sin
instruktion3 i uppdrag att finansiera och utvärdera forskning inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Resultaten av forskning finansierad av Forte ska ligga till grund för behovs- och problemanalyser,
kunskapssammanställningar och beslutsunderlag. Forte bidrar även
genom att stödja implementering och användning av forskning i
praktik. Forte förmedlade 2019 cirka 685 miljoner kronor i stöd till
forskning. I myndighetens regleringsbrev återfinns ett antal uppdrag
rörande särskilda områden som myndigheten ska utvärdera eller
bedriva forskning inom.
Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt sin instruktion4
i uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Syftet med tillsynen är att granska
att befolkningen får hälso- och sjukvård samt omsorg som är säker,
har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Den lagstiftning som styr verksamheten är i huvudsak hälsooch sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Varje år ska IVO lämna en särskild rapport
till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn,
klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och tillståndsprövning under det gångna verksamhetsåret.
IVO:s tillsyn inom hälso- och sjukvårdsområdet omfattar hälsooch sjukvården och dess personal. Tillsynen ska främst inriktas på
granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter, dvs. att vård3
4

Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.
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givaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt
som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen
uppfylls. Vidare ska IVO efter anmälan pröva klagomål mot hälsooch sjukvården och dess personal.
Av propositionen Inspektionen för vård och omsorg – en ny
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (prop.
2012/13:20), som ligger till grund för bildandet av myndigheten,
framgår att utöver det löpande arbetet med tillsyn ska IVO bidra till
sektorns löpande utveckling genom att med stöd av sina iakttagelser
bidra till ett successivt lärande. Vidare framgår det av propositionen
att i de fall myndigheten observerar problem eller frågeställningar
som har betydelse för sektorns utveckling bör inspektionen samverka med Socialstyrelsen så att iakttagelserna tillvaratas på bästa
möjliga sätt. Propositionen anger också att IVO bör bygga lämpliga
samarbetsformer med huvudmännen så att inspektionens arbete på
bästa möjliga sätt samspelar med huvudmännens kvalitetsansvar.
Läkemedelsverket
Av Läkemedelsverkets instruktion5 följer att myndigheten ansvarar
för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotika och vissa andra produkter som står läkemedel nära. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, tatueringsfärger och vissa varor som är avsedda för kosmetiska och hygieniska
ändamål. Kontrollen och tillsynen är till stor del lagreglerad. Läkemedelsverket ska enligt sin instruktion svara för föreskrifter och
allmänna råd i fråga om läkemedel och andra produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn, svara för information
inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda, svara
för forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn
som myndigheten ska bedriva, tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten m.m.
Genom Giftinformationscentralen har myndigheten till uppgift
att lämna giftinformation och behandlingsråd till hälso- och sjukvården och allmänheten avseende akuta förgiftningar med läkemedel,
kemikalier och andra produkter samt biologiska toxiner. Läkemedelsverket har sedan 2013 haft i uppdrag att samordna och följa upp
5

Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket.
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arbetet med att genomföra den nationella läkemedelsstrategin genom
det s.k. Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL).
Myndigheten producerar kunskapssammanställningar, behandlingsrekommendationer, säkerhetsinformation och svarar på enskilda
frågor.
Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med specialister från hälso- och sjukvården
och även i samverkan med andra myndigheter såsom Socialstyrelsen
och Folkhälsomyndigheten. Ämnesvalet görs bl.a. utifrån önskemål
från hälso- och sjukvården, nya läkemedel och vid större förändringar inom terapiområden. Läkemedelsverkets rekommendationer
publiceras på myndighetens hemsida.
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet (MFD) ska enligt sin instruktion6 främja
ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället. I instruktionen betonas bl.a. att
myndigheten ska ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till
stöd för arbetet med tillgänglighet och delaktighet, men även arbeta
med uppföljningar och analyser. Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning, välfärdsteknologi, miljö, levnadsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår det
också att sprida kunskap. Vidare ska myndigheten följa och initiera
forskning inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten arbetar också
med att följa upp, utvärdera och analysera utvecklingen inom funktionshinderspolitiken. Vid myndigheten finns ett kunskapsråd som
bl.a. ska identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys och bistå myndigheten med kunskap och
erfarenhet i frågor som avser rättigheter för personer med funktionsnedsättning och genomförandet av funktionshinderspolitiken.
I rådet finns bl.a. företrädare för intresseorganisationer och näringsliv samt personer med vetenskaplig erfarenhet.

6

Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet.
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Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Av instruktionen7 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
(Vårdanalys) framgår att myndigheten ur ett patient-, brukar-, och
medborgarperspektiv ska följa upp och analysera verksamheter och
förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.
Myndigheten ska följa upp och analysera vårdens och omsorgens
funktionssätt, effektivitetsgranska statliga åtaganden och verksamheter, samt (inom ramen för sitt verksamhetsområde) bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av
statlig verksamhet och styrning. Vårdanalys har också till uppgift att
utvärdera sådan information om hälso- och sjukvården och omsorgen
som lämnas till den enskilde gällande informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet. Myndigheten ska bistå
med utvärderingar och uppföljningar av statliga reformer och initiativ samt bedriva omvärldsbevakning och göra internationella jämförelser. Patient- och brukarperspektivet ska bl.a. tillgodoses genom
det patient- och brukarråd som finns vid myndigheten. Av instruktionen framgår att rådet särskilt ska identifiera och lämna förslag på
lämpliga områden för analys och granskning samt bistå i arbetet med
att identifiera patienters, brukares och medborgares behov av information. Myndigheten har ett särskilt uppdrag att bistå regeringen
med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig
verksamhet och styrning. Myndigheten har under flera år haft i uppdrag
att ansvara för genomförandet av den svenska delen i en internationell
undersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. International
Health Policy Survey.
Socialstyrelsen
Av Socialstyrelsens instruktion8 följer att myndigheten är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör bl.a. hälso- och sjukvård,
tandvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ska genomföra sitt uppdrag genom regler (föreskrifter), kunskap och statsbidrag. Socialstyrelsen ska också ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verksamhetsområde samt ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska genom
7
8

Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorganalys.
Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
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kunskapsstöd eller föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården
bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Häri ingår uppgifter som att inventera kunskapsläget och utveckla ny kunskap samt
sammanställa och analysera denna kunskap. Myndigheten ska också
följa upp och utvärdera utvecklingen av hälso- och sjukvården och
omsorgen, utveckla och förvalta nationella indikatorer för god hälsa,
vård och omsorg samt redovisa analyser av verksamheternas processer, resultat och kostnader.
Socialstyrelsen ansvarar vidare för hälso- och socialtjänstregister
och övriga statistikdatabaser. Myndigheten ska särskilt ansvara för
officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken och hälsodataregister. Myndigheten ansvarar också för
att skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer inom sitt verksamhetsområde. Socialstyrelsen ansvarar för en
rad förvaltningsärenden bl.a. när det gäller beslut om behörigheter
för olika professioner samt statsbidrag. Myndigheten har också ett
särskilt uppdrag när det gäller kurser för specialistläkare.
Socialstyrelsen har en central roll när det gäller statens kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och i förhållande till övriga
myndigheter. I budgetpropositionen för 2015 skrev regeringen att
Socialstyrelsen ska ha en tydlig roll som ett nav för den statliga kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att
myndighetens stabsliknande roll ska betonas. Sedan den 1 juli 2015
är Socialstyrelsen ordförande i Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten samordnar
det löpande arbetet i rådet.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS) är bindande regler som
sjukvården har att följa. Reglerna kan vara direkt styrande på hur
vården inom ett visst sjukdomsområde ska utföras. Socialstyrelsen
har även gett ut en stor mängd föreskrifter som huvudsakligen är
inriktade på styrning, organisation, ledning och administration av
hälso- och sjukvården.
Utöver de uppgifter som Socialstyrelsen har att utföra i enlighet
med instruktionen, präglas verksamheten av en stor mängd regeringsuppdrag, bl.a. om uppföljning och utvärdering av hälso- och
sjukvårdens strukturer, processer och resultat.
Inom Socialstyrelsen finns också särskilda rådgivande och beslutande organ för vissa frågor. Ett exempel är att det inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för
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nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen har ett utpekat ansvar för den högspecialiserade vården.
Socialstyrelsen har en särskild kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser där det finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.
Socialstyrelsen ansvarar för den nationella webbplatsen Kunskapsguiden.se. Webbplatsen riktas till personer som arbetar med hälsa,
vård och omsorg med syfte att underlätta spridning av nationellt
samlad kunskap.
Socialstyrelsen tillhandahåller ett beslutsstöd benämnt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB). Tjänsten avser att utgöra ett stöd
för de frågor som läkare, Försäkringskassan och andra aktörer stöter
på i samband med sjukskrivning. Syftet med FMB ska vara att höja
kvaliteten på sjukskrivningarna och därigenom bidra till en kvalitetssäker, effektiv och likvärdig sjukskrivningsprocess.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har i
uppdrag att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder i
hälso- och sjukvården och i den verksamhet som bedrivs med stöd
av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (1993:387) ur ett medicinskt perspektiv där
så är tillämpligt, samt ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. I SBU:s instruktion9 framhålls att myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt och
sprida dem så att sjukvårdshuvudmän (regioner och kommuner),
vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. SBU ska
kontinuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så
att dessa tillämpas i praktiken och leder till önskade förändringar
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vidare har SBU bl.a.
i uppdrag att systematiskt identifiera, aktivt föra ut kunskap om
samt utvärdera behandlingsmetoder i vården vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om. Förutom SBU:s allsidiga vetenskapliga utvärderingar som innefattar systematiska översikter, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter,
9

Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering.
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gör SBU en rad andra produkttyper. Bland annat kommenterar SBU
systematiska översikter från andra internationella aktörer samt utför
mindre omfattande litteraturgenomgångar där sjukvården och socialtjänsten kan få svar på avgränsade frågor. SBU bereder även frågor
för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut,
exempelvis genom att ta fram kunskapsunderlag till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer. SBU identifierar kontinuerligt vetenskapliga
kunskapsluckor och publicerar dem på SBU:s webbplats som stöd
för forskare och forskningsfinansiärer i deras prioritering av områden för ny forskning.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Av instruktionen10 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) följer att myndigheten ska medverka till en ändamålsenlig
och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och tandvård samt till
en god tillgänglighet till läkemedel i samhället och en väl fungerande
apoteksmarknad. I myndighetens uppdrag ingår att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet samt att fastställa försäljningspriser. Myndigheten avgör
även vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet
och fastställer produktens försäljningspris. TLV har också ett tillsynsuppdrag genom att de utövar tillsyn över de aktörer som ska
följa förmånslagen, det vill säga främst läkemedelsföretag och apotek.
I myndighetens uppdrag ingår att fatta beslut om vilka tillstånd och
tandvårdsåtgärder som ska ingå i det statliga högkostnadsskyddet
för tandvård samt att fastställa referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Vidare ansvarar TLV för beslut om beloppsgränser och
ersättningsgrader för tandvårdsstödets högkostnadsskydd. Myndigheten ska också följa och analysera utvecklingen på läkemedels-,
apoteks- och tandvårdsområdena. Vidare ska myndigheten bl.a. följa
upp och utvärdera sina beslut och de föreskrifter som myndigheten
beslutar och informera berörda om sin verksamhet och om sina
beslut. TLV genomför hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel
och medicintekniska produkter som används inom slutenvården. De
hälsoekonomiska bedömningarna tas fram till regioner på efterfrågan av dessa via regionernas gemensamma grupp, Rådet för nya
10

Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
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terapier (NT-rådet). TLV publicerar en handbok om tandvårdsstödet där TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd presenteras på ett mer lättillgängligt sätt, oftast med kliniska
exempel. Därutöver har myndigheten tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd, KUSP, för dem som arbetar i tandvården. TLV tillhandahåller även uppgifter om prisnivåer för utförd tandvård.
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Teori – Ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård

• Med ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård menar utredningen att hälso- och sjukvårdssystemets
olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer.
• Syftet med systemet är att skapa förutsättningar för att nå
målen med hälso- och sjukvården, att öka kvaliteten, jämlikheten och effektiviteten.
• För patientmötet finns utarbetade processer för hur bästa
tillgängliga forskningsbaserade eller systematiskt framtagna
kunskap kan integreras med den individuella patientens situation, önskemål och erfarenheter samt den professionelles bedömning och kliniska expertis (evidensbaserad praktik).
• För beslut inom hälso- och sjukvården som fattas på andra
nivåer, utanför det enskilda patientmötet, finns processer för
hur man kan integrera den bästa tillgängliga forskningsbaserade eller systematiskt framtagna kunskapen med politiska
perspektiv/intentioner, sakkunnigas expertis, eller medborgares och patienters perspektiv.
• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
ska säkerställa att de viktigaste frågorna kontinuerligt identifieras och prioriteras samt att ny relevant och tillförlitlig kunskap genereras och tillgängliggörs på hälso- och sjukvårdens
samtliga nivåer. Systemet ska också erbjuda en infrastruktur
som stimulerar att bästa tillgängliga kunskap tillämpas och att
användandet följs upp och analyseras.
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I den här bilagan fördjupar vi utredningens definitioner och användning av centrala begrepp såsom sammanhållet system för kunskapsbaserad vård samt hur man kan se på ett sådant system både utifrån
det enskilda patientmötet och på andra organisatoriska nivåer i hälsooch sjukvården. Vidare presenteras systemets huvudsakliga delar samt
hur de länkas samman.

Centrala begrepp för utredningen
Utredningen arbetar efter kommittédirektiv med titeln Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad
vård. Utredningens bedömning är att ”ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård” avser en sammanhängande helhet
där hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för
att åstadkomma en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla
nivåer, som bidrar till hälso- och sjukvårdens övergripande mål. På
den lokala nivån, i mötet med patienten eller medborgaren – definieras kunskapsbaserad vård som att beslut inom hälso- och sjukvården ska vila på sammanvägningen av (i) patienten/medborgarens
situation, önskemål och erfarenheter; (ii) forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap samt (iii) den professionelles bedömning
och kliniska expertis. Denna definition är överensstämmande med
principerna för evidensbaserad praktik (EBP) (se nedan och Box 1).
På högre organisatoriska nivåer i hälsosystemet, dvs. på regional
och nationell nivå – definieras kunskapsbaserad vård som att beslut
angående hälso- och sjukvårdssystemet ska vara så välinformerade
som möjligt och informeras av såväl forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap som andra källor såsom politiska perspektiv/intentioner, sakkunnigas expertis samt medborgares och patienters
perspektiv. Denna definition är överensstämmande med evidensbaserad hälso- och sjukvård samt evidensinformerad hälsopolicy
(presenteras närmare nedan).
Forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap kan baseras på både vetenskap och annan systematiskt genererad kunskap
såsom uppföljningar och analyser eller av systematiska metoder för
att nå konsensus av till exempel beprövad erfarenhet. Vilken fråga
som ställts, tillgång till forskning/data samt var och i vilket samman-
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hang i hälsosystemet beslutet ska tas, avgör vilken typ av underlag
som utgör bästa tillgängliga kunskap. I det följande kommer begreppet forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap förenklat
benämnas som forskningsbaserad kunskap.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ska
säkerställa att de viktigaste frågorna identifieras och prioriteras samt
att ny relevant och tillförlitlig kunskap genereras och tillgängliggörs
hälso- och sjukvårdens samtliga nivåer. Systemet ska så långt det är
möjligt skapa förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap tilllämpas och följs upp.
Figur 19

De tre källor som vägs samman i patientmötet
i en evidensbaserad praktik

En evidensbaserad praktik – en beslutsmodell för patientmötet
Evidensbaserad praktik (EBP) är en beslutsmodell rörande insatser i
hälso- och sjukvård och socialtjänst (för historik, se Box 1). EBP
innebär att tre källor transparent och systematiskt vägs samman i de
beslut som sker mellan patient och vårdens professioner. Källorna
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utgörs av patientens situation, önskemål och erfarenheter, den professionelles bedömning och kliniska expertis samt forskningsbaserad och systematiskt genererad kunskap (figur 1).
Patientens situation, önskemål och erfarenheter utgör en viktig källa
i ett beslut om insats eller behandling. Det är av vikt att patienten får
insikt i vad den forskningsbaserade kunskapen (se ovan) säger och
vad den professionella bedömningen är. Detta för att patienten ska
ha möjlighet att formulera en informerad önskan i beslutet om den
egna behandlingen. Det kan t.ex. handla om vilka effekter av en
behandling som upplevs viktiga och vilken tyngd man lägger på olika
typer av biverkningar. De valmöjligheter som patienten har styrs
bl.a. av behov och vad som anses vara vetenskap och beprövad erfarenhet (se vidare avsnitt 4.1).
Den professionelles bedömning avser de slutsatser som kan dras
baserat på den aktuella patientens symtom och prognos sammanvägt
med den professionsspecifika expertisen och den erfarenhet som den
professionelle har själv (eller som förmedlas från handledare eller
mer erfaren kollega). Hälso- och sjukvårdens professioner behöver
kontinuerligt ges möjlighet att ta till sig och omsätta aktuell forskningsbaserad kunskap i patientmötet. Den professionelle behöver
även hitta former och arbetssätt för att väga samman forskningsbaserad kunskap med den egna erfarenheten och kliniska expertisen
samt inkludera patientens situation, önskemål och erfarenheter i
beslutet. För att en evidensbaserad praktik ska kunna äga rum i mötet
med patienten behöver hälso- och sjukvårdsorganisationen och hälsooch sjukvårdens beslutsfattare skapa förutsättningar för detta, exempelvis genom kontinuerliga utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdens alla professioner samt genom att man har en beredskap för
att systematiskt ta emot, anpassa och realisera evidensbaserade kunskapsunderlag (t.ex. nationella riktlinjer).
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Box 1 Evidensbaserad praktik
Forskningen om evidensbaserad praktik tog bl.a. avsprång i
epidemiologen John Wennbergs serie av registerstudier som på
1970-talet visade på stora lokala och omotiverade variationer i
Amerikas hälso- och sjukvård (1). Wennbergs studier visade
också på medicinskt omotiverade skillnader i hälsoutfall mellan
olika vårdgivare. Synliggörandet av lokala variationerna ledde till
en strävan att likrikta beslutsprocessen för att minska omotiverade skillnader i såväl praktik som hälsoutfall. Dessa tankegångar
utvecklades av bland andra David Sackett (2) för att under 1990talet presenteras som evidensbaserad medicin (EBM). EBM var
initialt en pedagogisk modell för medicinskt beslutsfattande som
användes på läkarutbildningar i Kanada och USA.
När EBM kom att appliceras på fler områden än medicin inom
välfärdsystemen vidgades begreppet till evidensbaserad praktik
(EBP). Inom hälso- och sjukvården inkluderar EBP i dag samtliga
kunskapsområden, såsom exempelvis omvårdnad, fysioterapi och
psykologisk behandling.

En evidensbaserad hälso- och sjukvård – en beslutsmodell
för hela hälso- och sjukvårdssystemet
Slutsatsen att målen med hälso- och sjukvården har större sannolikhet att uppnås om beslut på alla nivåer äger rum i transparenta
beslutsprocesser samt vilar på systematiskt utvecklade underlag, har
fastslagits i Sverige och i många andra länder (3, 4). Forskningsbaserad kunskap har i detta sammanhang lyfts fram som viktig och
underanvänd. Under det senaste kvartsseklet har det svenska hälsosystemet verkat för att hälso- och sjukvårdens beslut på lokal, regional
och nationell nivå ska informeras av bästa tillgängliga kunskap (5).
Denna utgångspunkt vilar på det faktum att evidensbaserad praktik i patientmötet inte sker i ett vakuum, utan att dess yttersta förutsättningar är avhängigt av att hälso- och sjukvården som helhet
och på samtliga nivåer verkar i denna riktning. Det gäller således även
för politiska och administrativa nivåer och förutsätter att hälsosystemet förses med forskningsbaserad kunskap som en källa även
vid politiska och administrativa beslut på lokal, regional och nationell nivå.
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Evidensinformerad hälsopolicy
Hälsopolicy är en stats uttalade intention och ageranden, som
vilar på i förväg fastlagda principer och som riktar sig till hälsosystemet i vid bemärkelse. Hälsopolicy uttrycks i lagar, förordningar, reformer och riktlinjer som riktar sig till hälsosystemets
delar eller systemet i sin helhet (6).
Evidensbasering inom hälso- och sjukvårdssystemet har beforskats
inom fältet evidensinformerad hälsopolicy (6). Policys kan vara av
bindande (exempelvis lagstiftning) eller mer frivillig eller vägledande
karaktär (exempelvis riktlinjer).
Vad avses med evidensinformerad hälsopolicy? Begreppet rymmer två dimensioner:
– dels att policyns innehåll i någon utsträckning bygger på forskningsbaserad kunskap när sådan finns att tillgå,
– dels att proceduren att formulera, implementera, följa upp och
analysera hälsopolicyn bygger på vetenskapliga principer, dvs. på
ett systematiskt och transparent sätt och där eventuella felkällor
aktivt söks och adresseras.
Även om man inom EBP väger in flera källor i beslut om behandling
så inkluderar evidensinformerad hälsopolicy ofta en ännu bredare
arsenal av perspektiv och typer av källor i policybesluten. Detta har
förklarats av policyfrågornas närhet till den politiska sfären men
också för att de problem man söker lösa på systemnivå med hälsopolicys ofta rymmer en större komplexitet (7). Evidensinformerad
hälsopolicy behöver – liksom EBP – såväl innehållsligt som procedurmässigt väga in fler källor – såsom sakkunnigas, professionellas, patienters eller politikers perspektiv och bedömningar (8).
Evidensinformerade hälsopolicys kan klassificeras i tre olika typer praktiska policys, tjänstepolicys och styrningspolicys (8):
1. Praktiska policys tar sikte på den praktiska verksamheten i hälsosystemet, exempelvis i form av rutiner för förskrivning av antibiotika.
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2. Servicepolicys fokuserar på hur service och tjänster inom hälsoområdet ska organiseras, exempelvis utformning av digitala vårdtjänster.
3. Styrningspolicys reglerar hur organisatoriska och finansiella strukturer ska ordnas i hälsosystemet, exempelvis den nationella modellen för öppna prioriteringar via finansiella ersättningssystem i primärvården.
I praktiken är denna indelning mindre tydlig och policys rymmer i
många fall flera av dessa policytyper. Exempelvis kan nationella riktlinjer definieras som styrningspolicy men har också drag av praktisk
policy när specifika behandlingsmetoder rekommenderas.
Policyutveckling kan ses som en cyklisk process som löper över
faserna idé/behov, formulering, implementering och uppföljning.
Centrala komponenter i en hälsopolicyprocess har ansetts vara aktörer, innehåll, kontext och process, se figur 2 som illustrerar hälsopolicytriangeln (9).
Figur 2

Hälsopolicyns centrala komponenter

Policykontext är den samhälleliga, juridiska, ekonomiska, sociala
och kulturella omgivning som omger policyn. Policyaktörerna utgörs av de nätverk av individer, organisationer eller aktörer som initierat, drivit, medverkat eller påverkat policyns formulering och imple-
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mentering. Bland policyaktörerna finns också de individer, grupper
och organisationer som direkt eller indirekt berörs av policyn. Policyns innehåll och intention är de uttalade åtgärder eller förändringar
som är policyns huvudsakliga riktning eller budskap.
Vilken typ av forskningsbaserad kunskap som är användbar och i
vilket skede denna typ av underlag kan komma in i policyprocessen
beror i stort på vilka aktörer som är involverade, vilket uppdrag dessa
har samt vilka hälsoområden policyn rör.
Figur 3

De huvudsakliga komponenterna i ett sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård. Systemet skapar förutsättningar för en
evidensbaserad praktik (illustrerad med EBP-modellen i centrum)
genom en evidensbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer

Systemet och dess komponenter
System för kunskapsbaserad vård har beskrivits på olika sätt både
nationellt och internationellt (10, 11). Utredningen har valt att i
denna bilaga beskriva systemet och dess olika komponenter utan att
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ta ställning till specifika modeller. I detta avsnitt beskrivs de enskilda
komponenterna i systemet – identifiering och prioritering av frågor
och behov, generering av forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap, generering av vägledning eller ställningstagande, tilllämpning och förutsättning för tillämpning samt systematisk
uppföljning och analys (figur 3). Vi börjar dock med att beskriva hur
komponenterna i systemet påverkar varandra.
Komponenterna i systemet påverkar varandra
Ett sammanhållet system behöver ta i beaktande att komponenterna
i systemet påverkar och påverkas ömsesidigt. Det innebär att utformningen av de distinkta komponenterna behöver beakta komponenterna samt helheten. Det sker även återkoppling mellan komponenterna, till exempel kan arbetet med vägledningar belysa aspekter av
vad ny forskningsbaserad kunskap bör adressera. Likaså kan man vid
tillämpning återkoppla till vad som kan behöva justeras vad gäller
vägledningar, och uppföljning och analys kan återkoppla till verksamhetens tillämpning.
Det har visat sig att, trots att metodiken för varje enskild komponent i systemet har utvecklats och förfinats över åren återstår
stora utmaningar i hälso- och sjukvården vad gäller till exempel både
överdiagnostik och överbehandling som underbehandling med effektiva interventioner (åtgärder för att förbättra eller skydda hälsan)
(11). Detta trots den exponentiella ökningen av publicerad forskning, samt ett stort antal systematiska översikter, riktlinjer och uppföljningar. Det finns med andra ord stor potential att öka värdet och
minska resursslöseri i hela systemet.
Hur effektivt systemet kan skapa förutsättningar för en ökad
kvalitet, jämlikhet och effektivitet i vården beror också på de val och
prioriteringar som görs i systemet. Det finns en rad aspekter som
påverkar detta i hela kedjan från vilka aspekter av vården som följs
upp, vilka frågor som prioriteras, vilken forskning som bedrivs, hur
den är upplagd, hur och om man väljer att sammanställa den, och
vilka faktorer man adresserar vid utformningen av riktlinjer och
rekommendationer samt vid implementering. Några exempel på ansatser att göra strukturerade prioriteringar i de olika leden beskrivs
under respektive del nedan.
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Identifiering och prioritering av frågor och behov
Frågor kan vara problem eller kunskapsbehov av många olika slag
både vad gäller kliniska frågeställningar eller policyfrågor. Frågor
och behov kan identifieras av olika aktörer såsom patienter,
befolkning, professioner i vården, kommuner och regioner, eller
departement och myndigheter.
Frågor kan vara problem eller kunskapsbehov av många olika slag både
vad gäller kliniska frågeställningar eller policyfrågor. Frågor kan identifieras av olika aktörer såsom patienter, befolkning, professioner i
vården, kommuner och regioner, eller departement och myndigheter. Uppföljning och analys är ett centralt verktyg för att identifiera
viktiga frågor att besvara.
En identifierad och prioriterad fråga kan behöva adresseras och
besvaras i olika delar av systemet, beroende på vad som redan är gjort
och var problemet ligger. I vissa fall finns redan den forskningsbaserade kunskapen som behövs. Det kanske snarare behövs vägledning i hur kunskapen ska kunna tillämpas i praxis, eller hur man
kan tänka kring prioriteringar i frågan. I andra fall kanske det i stället
är förutsättningar för att kunna tillämpa kunskapen som inte är på
plats. Andra frågor kan behöva lösas genom förändringar i uppföljningar för att man bättre ska kunna förstå och förbättra aspekter av
vården. Det innebär att identifiering av frågor kan leda till åtgärder
eller förändringar var som helst i systemet.
Generering av forskningsbaserad eller systematiskt
utvecklad kunskap
Denna del handlar om att utifrån lämplig metodik bedriva och
sammanställa forskningsbaserad eller systematiskt utvecklad kunskap. Genereringen är beroende av vilken fråga den ska adressera.
Upplägg och metodik för generering av forskningsbaserad och systematiskt utvecklad kunskap är beroende av vilken fråga den ska adressera. Det kan till exempel handla om behandlingseffekter, hur patienter
värderar ett visst utfall, upplevelser av ett tillstånd, samt hälsoekonomiska-, process-, organisations- och policyaspekter etc.
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Generering av forskningsbaserad kunskap görs i två steg: 1) enskilda forskningsstudier (primärforskning) och 2) sammanvägning
och bedömning av forskning (exempelvis systematiska översikter
eller HTA-rapporter). Om det saknas forskning kan systematiska
metoder för insamling av till exempel patienterfarenheter eller professionens beprövade erfarenhet användas (systematiskt genererad
kunskap).
Metodik för forskning och sammanvägning av forskning samt
systematiskt genererad kunskap utvecklas kontinuerligt för att öka
tillförlitligheten och relevansen av den kunskap som genereras. För
att kunskapsgenereringen på ett effektivt sätt ska gynna kvalitet,
jämlikhet och effektivitet i vården krävs medvetna val och prioriteringar i flera steg samt att underlagen är utformade på ett vis som
gynnar tillämpning.
Upplägg av forskningsstudie baseras på frågan
Det finns en mängd olika sätt att utforma forskningsstudier på. Som
nämnts ovan, kommer olika upplägg och metodik att behöva tilllämpas beroende på vad det är för fråga som ska besvaras. Till exempel kan behandlingseffekter bäst besvaras med randomiserade studier,
medan frågor rörande prognos bäst besvaras med observationsstudier och frågor som rör upplevelser, erfarenheter eller attityder
kan förstås bäst genom kvalitativa studier.
Frågeställningar som rör hälsopolicy och hälsosystem, exempelvis formulering, implementering och uppföljning av policy eller
studier av förbättringsprocesser eller principer för prioritering i sjukvården utforskas multidisciplinärt inom såväl hälsovetenskap, teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. För dessa frågeställningar används ofta hela spannet av forskningsmetoder, dvs. såväl
kvalitativa, kvantitativa som mixade ansatser.
Tillvägagångsätt för identifiering och prioritering
av forskningsfrågor
För att man ska prioritera den forskning som har störst möjlighet
att ge förutsättningar för högre kvalitet i vården är det centralt att
utgå ifrån vad patienter, profession och i vissa fall medborgare bedö-
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mer som viktigast att få kunskap om. En metod för att prioritera
forskningsbehov har tagits fram av den brittiska organisationen James
Lind Alliance där brukare och profession i strukturerade former
gemensamt prioriterar forskningsfrågor (12). En anpassad variant av
denna metodik har använts av Forte vid bland annat framtagandet av
sin strategiska forskningsagenda för det nationella programmet om
tillämpad välfärdsforskning (13).
I arbetet med systematiska översikter (se nedan) kan även kunskapsluckor identifieras, det vill säga frågor där nya forskningsstudier
behövs. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) har beskrivit hur identifierade kunskapsluckor kan ligga till
grund för prioritering av ny relevant forskning (14), se figur 4.
Figur 4

Steg för att fylla vetenskapliga kunskapsluckor i bland annat
hälso- och sjukvården
Dessa steg omfattar systematisk översikt, identifiering av
vetenskapliga kunskapsluckor, prioritering av forskningsfrågor och
finansiering och utförande av praktiknära forskning. I centrum av
hjulet finns de som bäst kan visa var både praktiknära forskning och
systematiska översikter behövs, nämligen brukare, profession och
närstående. De är även nyckelpersoner när det gäller att prioritera
forskningsfrågor, medverka i utformningen av forskningen samt vid
implementering av den kunskap som tas fram

Från SBU:s rapport Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering (14).
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Metodik för sammanvägning av forskningsbaserad
och systematiskt utvecklad kunskap.
Precis som vid utförandet av enskilda forskningsstudier behöver
man tillämpa en systematik och transparens vid sammanvägning av
forskning. Metodiken för detta är i sig ett forskningsområde och den
kunskap som genereras vid sammanvägningen publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Ett etablerat system för metodiken är det internationella GRADE-systemet (15) som har utvecklats som en fortsättning på utvecklingen av den evidensbaserade praktiken. Två centrala
aspekter av GRADE är att utfallen som mäts ska vara betydelsefulla
för patienter och att alla bedömningar som görs ska vara transparenta. Då detta system är så pass etablerat både internationellt och
i Sverige1, utgår utredningen från mycket av den forskning som gjorts
inom GRADE i de följande avsnitten.
Som nämnts behöver de enskilda forskningsstudierna vägas samman och resultatens tillförlitlighet bedömas för att generera generaliserbar kunskap. Detta kräver en strukturerad arbetsprocess som
inkluderar formulering av fråga, litteratursökning, granskning, sammanvägning och evidensgradering.
Vid användningen av GRADE bedöms och graderas tillförlitligheten till de sammanvägda resultaten från de vetenskapliga studierna.
Graderingen baseras i huvudsak på en bedömning av fem faktorer:
1. den övergripande risken för systematiska fel i de ingående studierna,
2. om studierna motsäger varandra,
3. i vilken grad de studerade förhållandena skiljer sig från den
aktuella frågan,
4. om det finns brister i precision (t.ex. om det totala antalet studiedeltagare eller händelser är för få) samt
5. hur stor risken är för snedvriden publicering.
GRADE metodiken utvecklas kontinuerligt och anpassas till bl.a.
utvecklingen av nya studiemetoder. Inom GRADE-samarbetet har
man till exempel arbetat med utvecklingen av evidensgraderingen vid
komplexa interventioner.
1

GRADE används av ett 100 tal organisationer världen över bl.a. av WHO och Cochrane,
samt i Sverige av SBU, Socialstyrelsen och regionala HTA-enheter.
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Resultat från kvalitativ forskning har under senare år blivit en del
av den evidensbaserade praktiken där det bl.a. används för att avgöra
vilka utfallsmått som är viktigast för patienterna och för att t.ex.
undersöka hur accepterbar en intervention är. Tillförlitligheten av
resultat från sammanställd kvalitativ forskning bedöms med en
anpassad variant av GRADE, GRADE-CERQual (16).
Systematisk konsensus av erfarenheter – ett exempel på systematiskt
utvecklad kunskap
I de fall då forskningsbaserad kunskap inte finns eller bedöms som
alltför otillförlitlig, kan bästa möjliga kunskap innebära systematiskt
insamlade erfarenheter. Ett exempel på detta är formulär för att inhämta information om patienters upplevelser och erfarenheter av
behandlingar som tagits fram av den internationella organisationen
för utvärdering av medicinska metoder, Health Technology Assessment International (HTAi) som bland annat använts i anpassade
former av SBU (17). Ett annat exempel är Socialstyrelsens strukturerade process för att inhämta professionens beprövade erfarenhet,
vilken innefattar enkäter till yrkesverksamma i vården med relevant
erfarenhet och ett konsensusförfarande för att bedöma om det finns
rimlig konsensus kring en metods effekter och risker (18). Inom
GRADE redovisas alla kunskapsunderlag som ligger till grund för en
rekommendation samt hur tillförlitliga resultaten är. Tillförlitligheten
av systematiskt genererad kunskap, om den inte är utförd med forskningsmetodik för att undvika snedvridna resultat, bedöms ofta vara
mycket låg. Denna osäkerhet beaktas vid formulering av rekommendationen t.ex. genom att man lägger större vikt vid behandlarens
bedömning och patientens önskemål samt att uppföljning och analys
blir än mer viktigt.
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Generering av vägledning eller ställningstagande
Vägledningar är ett samlingsnamn för exempelvis riktlinjer, rekommendationer, vårdprogram, eller beslutsstöd i olika former. De
kan vara av olika karaktär och rikta sig till olika målgrupper och
beslutsnivåer i hälso- och sjukvården. På policynivå är det mer
relevant att tala om ställningstaganden hur man ska möta ett visst
behov, t.ex. i form av en ny lag.
Vägledningar för hälso- och sjukvården kan vara av olika karaktär
och rikta sig till olika målgrupper och beslutsnivåer i hälso- och
sjukvården. Det innefattar exempelvis riktlinjer, rekommendationer,
vårdprogram, eller beslutsstöd i olika former. Sammanställningarna
av forskningsresultat eller annan strukturerat inhämtad kunskap ska
ligga till grund för vägledningarna, men man kan även behöva ta
hänsyn till ytterligare aspekter samt göra olika typer av värderande
ställningstaganden. Exempelvis väger man för- och nackdelar mot
varandra och gör olika typer av prioriteringar inom eller mellan sjukdomsområden.
Inom GRADE (se ovan) har man tagit fram ramverk för hur man
kan gå från den forskningsbaserade kunskapen till en vägledning
eller ett ställningstagande på ett systematiskt och transparent vis.
Syftet är att säkerställa att man tar hänsyn till alla relevanta aspekter
vid ett beslut, och att bästa tillgängliga forskningsbaserade eller
systematiskt framtagna kunskap används i beslutsprocessen (19–23).
Det finns olika varianter på ramverk för till exempel kliniska rekommendationer, folkhälsofrågor eller hälsosystemfrågor. Ramverken
inkluderar frågor såsom vad man vet om effekter och ekonomiska
konsekvenser av en insats, vad en intervention kan få för konsekvenser på jämlikhet samt hur godtagbar och genomförbar den är.
Detta kan utgöra ett stöd i beslut om en insats ska genomföras och
i så fall hur.
Insatser som rör folkhälsofrågor eller hälsosystemfrågor är ofta
komplexa vilket gör att mer detaljerade ställningstaganden kring
implementeringsstrategier kan behövas. Komplexa frågor kan vara
svårare att beforska och passar sällan för randomiserade och kontrollerade studieupplägg, därför har den forskningsbaserade kunskapen
för denna typ av frågor ofta låg eller mycket låg tillförlitlighet. Detta
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gör att man kan behöva ta extra hänsyn till hur uppföljning och utvärdering av insatsen ska utföras (23).
Det är väl belagt att vägledningar i för stor utsträckning inte tilllämpas i sjukvården (5, 24). Flera av de faktorer som har betydelse
för hur lyckosam tillämpningen av en vägledning blir, grundläggs
redan när vägledningen genereras och formuleras (25, 26). Bland
annat har karaktären på vägledningen relativt stor roll för implementeringen. Detta beskrivs närmare nedan.
Tillämpning och förutsättningar för tillämpning
Att tillämpa kunskap handlar både om att omsätta bästa möjliga
kunskap i praktiken (implementering) och om att arbeta löpande
med systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete).
När en ny intervention genom forskning bedömts vara effektiv, ha
tydliga fördelar gentemot rådande praxis och vara kostnadseffektiv
så kan det anses naturligt att en sådan metod kommer att börja
användas relativt omgående och rutinmässigt i hälso- och sjukvården
till nytta för patienten och samhället. Det är dock väl belagt att så är
sällan fallet. Fördröjningen mellan en metods bevisade effekt och
rutinmässig användning har uppskattats till 15–20 år (27). Det finns
en stor mängd studier som belägger att forskningsresultat har svårt
att få ett jämnt och rutinmässigt genomslag i hälso- och sjukvårdens
praktik (28–30). Genom historien har nyttan med otaliga medicinska
innovationer fördröjts och därmed orsakat höga humanitära och
ekonomiska kostnader (Box 2).
Box 2 Exempel på fördröjd implementering av kunskap
Ett klassiskt exempel är förlossningsläkaren och forskaren Ignaz
Semmelweis (1818–1865) som 1847 upptäckte effekterna av bristfällig handtvätt. Genom systematiska kartläggningar, kunde
Semmelweis slå fast att handtvätt avsevärt reducerade risken för
den dödliga barnfebern som drabbade nyförlösta kvinnor. Upptäckten togs emot med stor skepsis av samtiden och rutiner för
handtvätt inom hälso- och sjukvården fick sitt genomslag först
många decennier senare.
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Ett modernare exempel ser vi vid tillstånd som depression och
ångest där psykologiska behandlingsmetoder – decennier efter att
dess effekt belagts vetenskapligt – inte rutinmässigt har nyttiggjorts i vårdens praktik (31).
Att stimulera tillämpningen av forskningsbaserad kunskap i hälsooch sjukvårdens praktik och policybeslut är angeläget av flera skäl,
där strävan efter en jämlik och högkvalitativ vård kan lyftas fram som
de främsta och mest centrala. Utvärderingar och studier visar att
graden av följsamhet till exempelvis nationella riktlinjer skiljer sig
mellan olika regioner, mellan olika professioner och för olika hälsotillstånd.
Frågor som rör tillämpning av kunskap adresseras av flera forskningsfält, såsom kunskapsöversättning (knowledge translation),
translationell forskning (translational research), kunskapsöverföring
(knowledge transfer), förbättringsvetenskap (improvement science),
policyimplementering (policy implementation) samt implementeringsvetenskap (implementation science) (32). Dessa kunskapsfält är
delvis överlappande, men varierar exempelvis ifråga om var i hälsosystemet fokus läggs eller vilken typ av kunskap som avses. I det följande beskrivs de faktorer som visat sig påverka processen att omsätta
evidensbaserade interventioner i rutinmässig praktik inom hälsooch sjukvård – barriärer och underlättande faktorer. Främst kommer
teorier från fältet implementeringsvetenskap att presenteras här då
det området explicit fokuserar på tillämpningen av evidensbaserade
interventioner. Därefter presenteras relevanta delar av forskningsområdet policy implementation som genererat kunskap kring hur
styr- och förvaltningssystem kan utvecklas för att skapa förutsättningar för att en evidensbaserad praktik kan realiseras. För vetenskaplig teori om förbättringsarbete, se kapitel 10, avsnitt 10.3.
Faktorer som påverkar tillämpning av kunskap i hälsooch sjukvårdens sammanhang
Som tidigare nämnts så är svårigheterna att omsätta kunskap med
vetenskaplig bas i praktisk verksamhet inom hälso- och sjukvården väl
belagda (33, 34). Samtidigt finns det exempel på effektiv spridning
där ”unga” behandlingsmetoder snabbt och rutinmässigt implemen-
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terats i hälso- och sjukvårdens praktik, såsom utvecklade metoder att
behandla diabetes eller ny telemedicinsk teknik som implementerats
i samband med covid-19 pandemin (35).
Dessa skillnader i spridning och tillämpning av evidensbaserade
metoder, har väckt frågan om de bakomliggande faktorer som förklarar variationen, samt hur en jämnare och mer effektiv tillämpning
av nya metoder kan uppnås (25, 36).
Fem faktorer har identifierats av särskild betydelse för att förstå
och förklara implementeringsutfall, se figur 5. Faktorerna utgörs av
1. Egenskaper hos interventionen
2. Egenskaper i den miljön där interventionen ska användas
3. Egenskaper hos målgrupperna
4. Egenskaper i den yttre miljön
5. Implementeringsprocessen och de implementeringsstrategier
som används
Dessa faktorer kan anses utgöra byggstenar för att analysera och
stödja implementeringsprocesser på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorerna kan också användas för att, till en betydande del, beskriva vad som kännetecknar framgångsrik implementering. Man bör dock beakta att implementeringsprocesser i hälsosystem rymmer en stor komplexitet och ofta spänner över ett tidsspann på 2–5 år (eller längre), vilket innebär utmaningar för såväl
implementeringsforskning som dess tillämpning. Faktorerna bör
således inte förstås som isolerade, utan ska ses som samverkande och
gemensamt bidragande till ett implementeringsutfall.
Nedan följer fördjupade beskrivningar av faktorerna Egenskaper
hos interventionen, Egenskaper i den inre miljön samt Implementeringsprocessen, då dessa anses ha särskild bäring på utredningens område. Egenskaper i den yttre miljön och egenskaper hos målgruppen
utelämnas i denna beskrivning.
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Faktorer som förklarar implementeringsutfall

Anpassad från Damschroder et al. 2009 (25).

Egenskaper hos interventionen
Intervention i detta sammanhang kan utgöras av en enskild metod,
exempelvis en ny metod för diagnostik eller behandling. Interventionen kan också vara en samling metoder eller rekommendationer
såsom i nationella riktlinjer.
Hur lyckosam införandet av en ny intervention blir beror delvis
på egenskaper hos själva metoden eller interventionen. Interventioner bär alltid ett antal karaktäristika eller attribut, exempelvis grad
av komplexitet, evidensstyrka, matchning med målorganisationen
och anpassningsbarhet (26). En distinktion är dock att det är målanvändarnas uppfattning om interventionens karaktäristika som har
betydelse. Dessa karaktäristiska har visat sig ha samband med interventionens potential att omsättas i rutinmässig praktik i hälso- och
sjukvård (25, 37).
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– Uppfattas ha relativ fördel. I de fall målanvändaren uppfattar att
införandet av interventionen innebär en relativ fördel jämfört
med befintlig praxis eller jämfört med en alternativ lösning, så
kommer det i många fall verka till implementeringens fördel.
– Kostnad. Kostnaden för att implementera och använda interventionen på kort och lång sikt påverkar målanvändarens värdering
och användning av interventionen. När kostnaden för införandet
av en intervention på kort sikt överstiger den relativa fördelen,
utgör detta i många fall en barriär för implementering.
– Anpassningsbarhet. I vilken utsträckning en intervention eller
delkomponenter kan anpassas eller skräddarsys för att passa målanvändaren eller målorganisationen utan att dess effekt går förlorad, har betydelse. En högre grad av anpassningsbarhet kan
påtagligt gynna implementeringsprocessen.
– Förtroende för interventionens avsändare. Avsändare av en intervention är den organisation som av målanvändarna uppfattas ha
ansvar för interventionens ursprung. Avsändaren kan vara intern
eller extern i relation till målanvändaren. (Exempelvis Socialstyrelsen betraktas ofta som nationella riktlinjers externa avsändare av målgruppen beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.)
När målanvändarna och andra viktiga intressenters förtroende för
interventionens avsändare är hög, så ökar det i många fall sannolikheten för en framgångsrik implementering (36). Det finns studier
som visar att målanvändare ofta har högre förtroende för interna
avsändare men att kvaliteten ofta skattas högre när avsändaren är
extern (38).
– Evidensstyrka och kvalitet. Målanvändarnas värdering av kvaliteten och validiteten på den kunskap/evidens som interventionen vilar på samt den process genom vilken interventionen
utvecklats har visat sig har betydelse för deras benägenhet att
använda objektet (39). Även kvalitet i fråga om hur interventionen ”förpackas” har visat sig ha betydelse. När målanvändaren
uppfattar att exempelvis ett utbildnings- eller vägledningsmaterial är sammansatt och presenterat på ett tillgängligt och välstrukturerat sätt, ökar det sannolikheten att materialet används.
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– Komplexitet. Komplexiteten i relation till interventionen rör målanvändarens uppfattning om komplexiteten som interventionen
rymmer (t.ex. en svårbegriplig behandlingsmetod eller en metod
som vänder sig till flera huvudmän eller nivåer i hälsosystemet),
men också huruvida man förväntar sig att implementeringsprocessen kommer att bli svår (t.ex. långvarig eller resurskrävande).
– Observerbarhet/mätbarhet. Interventioner vars utfall, effekt eller
nytta är enkla att uppfatta och följa upp genom mätningar har
visat sig vara en framgångsfaktor för implementering. Det kan
handla om att utfallet av interventionen är lätt att definiera och
att indikatorer och datakällor för uppföljning är relativt enkla att
formulera och upprätta eller kanske redan finns på plats (36).
Egenskaper i den inre miljön – vårdorganisationen
där vägledningen ska användas
– Organisationens kunskap om och fokus på patienters/medborgares behov. Många teorier om implementering betonar betydelsen av att förändringsprocessen på alla plan bör ta patientens
egenskaper, behov och situation i beaktande (40, 41). Vårdorganisationer som känner till sina patienters och medborgares behov,
inklusive de barriärer som kan finnas för att möta dessa har visat
sig vara framgångsrika ifråga om implementering. Denna kunskap
om patienten är ofta kännetecknade för organisationer som betecknar sig som patientcentrerade (42, 43).
– Ledarskapets beredskap för implementering. När ledare tydligt
deklarerar sin intention att varaktigt implementera (inklusive att
följa upp) en intervention råder ofta ett gott utgångsläge för att
lyckas med implementeringen (44). Utöver en sådan deklaration
behöver implementeringens organisatoriska och ekonomiska
konsekvenser bedömas och tillräckliga resurser tillgängliggöras
för processen (45). Detta kan handla om utbildning/träning,
lokaler och tid som bidrar till att vårdens medarbetare upplever
att det finns utrymme och trygghet för att fasa in nya metoder
(45, 46). Därtill behöver nödvändig kunskap göras lättillgänglig.
Detta rör exempelvis kunskap om interventionen och hur den ska
sammanlänkas med andra arbetsuppgifter (36, 47).
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– Ett gynnsamt implementerings- och lärandeklimat. Ett organisationsklimat som stimulerar implementerings- och lärandeprocesser har en koppling till framgångsrik och effektiv implementering. Ledarskap har även i detta sammanhang visat sig
kunna ha en betydande roll (25). Det kan handla om att mål och
incitament är kopplade till kontinuerlig infasning av evidensbaserade interventioner samt utfasning av interventioner av lågt
värde (48). Det handlar också om att etablera en psykologisk
trygghet i organisationen där medarbetare ges förutsättningar för
lärande, reflektion och för att nya arbetssätt ska kunna etablera sig.
– Uppföljning och återkoppling kopplas till implementeringen.
När indikatorer på implementeringsutfall kan formuleras i system
för uppföljning så kan det stimulera effektiv implementering
(49, 50).
– Upplevt behov av förändring – ”Tension for change”. I vårdorganisationer där ledning, personal, patienter och andra intressenter upplever att den befintliga vårdpraktiken är i faktiskt
behov av eller har intresse för utveckling och förbättring är utgångsläget för implementering av nya arbetssätt och metoder mer
gynnsamt (36, 51).
– Kompabilitet med befintliga värderingar och arbetsprocesser.
Om interventionen matchar rådande värderingar och passar in i
rådande arbetsflöden och system i organisationen så underlättar
detta implementeringen (36, 51).
Process och strategi för spridning och implementering
Efter att en intervention utvärderats som effektiv är det brukligt att
den kommuniceras på något av följande sätt:
– Passiv diffusion: ett passivt tillgängliggörande av en intervention
genom att t.ex. publicera en rapport på en webbsida.
– Aktiv spridning/disseminering: initiativ att uppmuntra användning, t.ex. att anordna spridningskonferenser, utbildningsevenemang eller workshopar.
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– Implementering: ett aktivt, planerat och långsiktigt initiativ för
att stödja användning med målgruppen i åtanke, t.ex. att tillsammans med målgruppen planera för en långsiktig läro- och förändringsprocess som kontinuerligt utvärderas.
Interventioner som följs av aktiva, planerade och evidensbaserade
strategier för spridning och implementering har större chans att
omsättas till rutinmässig praktik i hälsosystemet. I det följande summeras den kunskap som finns rörande effektivitet i fråga om implementeringsstrategier.
Implementeringsprocessen kan övergripande sägas ske i fyra aktiviteter eller steg – planera, engagera, genomföra samt uppföljning
och analys (25), se figur 6. De fyra stegen har en normgivande karaktär, dvs. de anger en ideal process som i utvärderingar har visat bära
visst förklaringsvärde för framgångsrika implementeringsprojekt.
Figur 6

Implementeringsprocessens fyra steg

Uppföljning
och analys

Planera

Genomföra

Engagera

Det första steget, att planera implementeringsprocessen – är ett steg
av särskild betydelse då steget visat sig känneteckna framgångsrika
implementeringsprojekt samt att det i många andra fall ägnas liten
eller ingen uppmärksamhet (45). Planering av en implementeringsprocess bör ta målgruppen och andra relevanta intressenters perspektiv och behov i beaktande. I detta steg görs analyser av hur interventionen behöver och kan anpassas till målorganisationen. Vidare
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är det av betydelse att barriärer för implementering identifieras och
att implementeringsstrategier anpassas till implementeringsobjektets olika målgrupper och dessas behov. Passande kanaler och nätverk för kommunikation och samverkan behöver även identifieras
eller etableras. En plan för vilka implementeringsstrategier som bör
användas i olika skeden bör upprättas. (Implementeringsstrategier
beskrivs närmare nedan). Avslutningsvis har identifieringen eller
etablerandet av metoder för monitorering och utvärdering framträtt
som en central aspekt av planeringsfasen i implementeringsprocessen.
Det andra steget – engagera – innebär att etablera samverkan med
passande individer, grupper och organisationer som kan bli de tidiga
användarna av implementeringsobjektet. Implementeringsprocessen
stimuleras i avsevärd utsträckning av att opinionsledare eller implementeringsledare, i en organisation sprider information om interventionen och också fungerar som förebild (52, 53). Implementeringsprocessens tredje steg innebär att de steg som planerats i tidigare
faser genomförs i enlighet med planen. Det sista steget – uppföljning
och analys – innebär att implementeringsprocessen regelbundet
bedöms – såväl kvantitativt som kvalitativt med avseende på progress
och kvalitet.
Med implementeringsstrategier avses ansträngningar, metoder
eller tekniker som används för att stimulera ett hållbart införlivande
av en intervention i en specifik kontext (54). Det finns ett stort antal
implementeringsstrategier som påverkar implementeringsprocesser
och deras utfall. Strategierna kan delas in i fyra övergripande kategorier – i) strategier inriktade mot utbildning och/eller uppföljning,
ii) organisatoriska strategier, iii) finansiella strategier, eller
iv) regulatoriska strategier.
När implementeringsstrategier utvärderats tyder mycket på att
strategier som är mångfacetterade, som använder och kombinerar
flera typer av strategier, som anpassats till interventionen och målgruppen och som kontinuerligt utvärderas för att kunna skräddarsys, är mer effektiva än andra strategier (55–57).
För att vara effektiva behöver även implementeringsstrategierna
riktas mot flera nivåer i hälsosystemet – strukturell nivå, organisationsnivå samt på grupp- och individnivå (58–60).

456

SOU 2020:36

Bilaga 4

Systematisk uppföljning och analys
Uppföljning innebär att faktiska skeenden i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras. En uppföljning ger en översiktlig bild,
så värderingsfritt som möjligt av det som man följer upp. Analys
handlar om att närmare granska och förstå det man har följt upp,
inte bara konstatera t.ex. genom värdering i relation till uppsatta mål.
Uppföljning och analys på lokal, regional och nationell nivå är av vikt
för att kunna göra rätt insatser för en ökad kvalitet, jämlikhet och
effektivitet i hälso- och sjukvården.
Uppföljning innebär att faktiska skeenden och utfall i hälsosystemet kartläggs och dokumenteras lokalt, regionalt och nationellt. En
uppföljning ger en översiktlig bild, så värderingsfritt som möjligt
(61). Uppföljning i hälso- och sjukvården kan röra förekomst av specifika ohälsotillstånd, åtgärder som hälso- och sjukvården erbjudit, hur
samverkan inom och mellan vårdaktörerna skett, väntetider, kostnader etc. Uppföljning kan också röra kartläggning och utfall av åtgärder i hälsosystemet som är av mer strukturell- och systemkaraktär,
exempelvis uppföljning av effekter att statliga initiativ. Uppföljningar av denna typ ger också möjligheter att analysera effekter av
kunskapsstyrningssystemet och dess olika komponenter. En uppföljning i sig behöver inte säga något om vad resultatet betyder, vad
resultaten beror på eller vad som behöver förbättras. För det krävs att
uppföljningen efterföljs av analys och en värdering i relation till uppsatta mål.
Systematisk uppföljning innebär att uppföljningen följer ett organiserat arbetssätt och följer ett antal vedertagna principer som ska
minimera riskerna för att slump eller systematiska fel påverkar resultaten. Centralt i systematisk uppföljning är att formulering av den
fråga som ska följas upp sker på ett strukturerat sätt och att uppföljningsprocessen är transparent och reproducerbar.
Uppföljningar i ett hälsosystem kan ske isolerat på lokal, regional
eller nationell nivå, dvs. att uppföljningen ”stannar” på den nivå där
data är insamlad. I många fall startar dock uppföljningen i någon del
av systemet men kan adderas samman till utfall för regionen eller
landet – och har på så sätt bäring för systemet som helhet. Således
bör uppföljning ses som en genomgående process som följer hälsosystemets nivåer och aktiviteter.
457

Bilaga 4

SOU 2020:36

Exempel på en sådan process är nationella riktlinjers kvalitetsindikatorer som återspeglar centrala rekommendationer. Indikatorerna
kan användas lokalt, regionalt och nationellt för att följa upp vårdens
utveckling av processer, resultat och kostnader, för att jämföra
förändring över tid och för att initiera förbättringar av vårdens
jämlikhet, kvalitet och effektivitet.
På lokal nivå utgör systematisk uppföljning en avgörande aspekt
av förbättringsarbetet och uppföljningsdata belyser verksamhetens
kvalitet och tillgänglighet. När individuella data läggs samman kan
uppföljningsdata analyseras för att belysa mönster och trender i
populationens hälsa, tillgång till hälsoservice och för att utvärdera
effekter av de metoder som används i hälso- och sjukvården. Analyser av systematiska uppföljningar kan således informera besluts- och
prioriteringsprocesser samt möjliggöra kontinuerligt lärande på samtliga nivåer i hälsosystemet.
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Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

1. Översyn av yrket personlig assistent
– ett viktigt yrke som förtjänar bra
villkor. S.
2. Skärpta regler om utländska
månggiften. Ju.
3. Hållbar slamhantering. M.
4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.
5. Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. Fi.
6. En begriplig och trygg sjukförsäkring
med plats för rehabilitering. S.
7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. N.
8. Starkare kommuner – med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget. Fi.
9. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? M.
10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå
målet Ingen övergödning. M.
11. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. Ju.
12. Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. Fi.
13. Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. N.
14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
S.
15. Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. S.
16. Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.
17. Grönt sparande. Fi.
18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.
19. God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.
20. Skatt på modet – för att få bort
skadliga kemikalier. Fi.

21. Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. Ku.
22. Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. Fi.
23. Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till
försvarspolitisk inriktning. S.
24. Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. S.
25. Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. I.
26. En sjukförsäkring anpassad efter
individen. S.
27. Högre växel i minoritetspolitiken.
Stärkt samordning och uppföljning.
Ku.
28. En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. U.
29. En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. Ju.
30. En moderniserad arbetsrätt. A.
31. En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. Fi.
32. Grundpension. Några anslutande
frågor. S.
33. Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. U.
34. Stärkt kvalitet och likvärdighet
i fritidshem och pedagogisk omsorg. U.
35. Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. Fi.

36. Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. S.

Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Kulturdepartementet

En moderniserad arbetsrätt. [30]

Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. [21]

Finansdepartementet
Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. [5]
Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget. [8]
Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. [12]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt
samordning och uppföljning. [27]
Miljödepartementet
Hållbar slamhantering. [3]

Grönt sparande. [17]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Skatt på modet – för att få bort skadliga
kemikalier. [20]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? [9]

Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. [22]
En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. [31]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet
Ingen övergödning. [10]
Näringsdepartementet

Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. [35]

Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Infrastrukturdepartementet

Socialdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll. [18]
Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. [25]

Översyn av yrket personlig assistent – ett
viktigt yrke som förtjänar bra villkor.
[1]

Justitiedepartementet

En begriplig och trygg sjukförsäkring med
plats för rehabilitering. [6]

Skärpta regler om utländska
månggiften. [2]
Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. [11]
Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]
En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. [29]

Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. [13]

Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]
Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. [15]
God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
[19]
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
– underlag till försvarspolitisk
inriktning. [23]

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
[24]
En sjukförsäkring anpassad efter individen.
[26]
Grundpension. Några anslutande frågor.
[32]
Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. [36]
Utbildningsdepartementet
En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och för
bättrad resurstilldelning. [28]
Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. [33]
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. [34]

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 248

Remiss. Nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)

RS 2020/1131

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande betänkandet Ett Nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) överlämnas till Socialdepartementet enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regeringen beslutade i augusti 2018 om ett direktiv med titeln, Genomförandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I november 2019
beslutade regeringen att utredaren i stället främst skulle fokusera på hur staten kan
agera mer sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och
sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. Därigenom, menade regeringen,
ökar möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar
styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
När utredningen nu överlämnar detta betänkande, juni 2020, är utredningens
överväganden och förslag mer relevanta än någonsin. Värdet av att ha strukturer på
plats för att kunna följa läget i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor
samt använda gemensamma resurser och kompetenser på ett ändamålsenligt sätt, blir
än mer tydligt då en akut situation som den pågående Corona pandemin sätter
strukturerna på prövning. Förslagen kan, med relativt enkla medel, stärka dessa
strukturer och kommer att kunna spela en viktig roll på lång sikt, men även i det
närliggande arbetet som nu kommer krävas för att komma ikapp i vården.
Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både i akuta lägen och i det kontinuerliga
arbetet är centralt för att arbeta mot målen i hälso- och sjukvården. Dagens situation
i Sverige och världen har aktualiserat frågan om vad kvalitet, jämlikhet och
effektivitet i vården faktiskt innebär och vad som krävs för att nå dessa mål.
Utredningen definierar ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
där hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma
en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Den nationella uppföljningen
och statens agerande är en del av detta system, där helheten måste fungera för att
man ska kunna öka värdet för patienterna på ett effektivt sätt. Utredningens
bedömningar och förslag är tänkta att kunna tillämpas relativt omgående genom att
de bygger på befintliga strukturer och på hur staten, regionerna och kommunerna
arbetar i dag. Insatserna ska möjliggöra den strategiska, kunskapsbaserade och
långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och sjukvården på nationell nivå som
regeringen strävar efter. Ambitionen är även att insatserna ska leda till en utveckling
som successivt stärker systemet för att nå målen med hälso- och sjukvården.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 248 forts
RS 2020/1131

Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i aktuellt
betänkande stödjer utvecklingen av en kunskapsbaserad vård. I huvudsak står
regionstyrelseförvaltningen bakom framlagda förslag, men några förslag önskar
förvaltningen kommentera varför förslag till remissvar har formulerats. Nedan ges en
summarisk beskrivning av regionstyrelseförvaltningens synpunkter, mer uttömmande
beskrivning av förvaltningens bedömning finns i föreslaget remissvar. Generellt
saknas mer konkreta förslag på hur man ska uppnå de effekter som avses. Förslaget
har mycket fokus på staten och statliga myndigheter och mindre fokus på hur
förändringen ska ske i regioner och kommuner. Det saknas även en beskrivning hur
patienterna kan medverka i omsättningen av kunskap till praktik. Uppdelningen i
kommunal och regional hälso- och sjukvård bidar inte till en helhetssyn av hälso- och
sjukvården. I stället bör man använda begreppet ”nära vård” som i remissen, God och
nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Förslaget riskerar att skapa en icke ändamålsenlig statlig detaljstyrning av vården i
stället för att öka dialogen mellan stat och huvudmän och ett ökat fokus på tillgång till
data riskerar att öka belastningen på sjukvårdshuvudmännen. Utredningen av
funktionen som MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) bör även innefatta SAS
(socialt ansvarig socionom).
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-09

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1396
22 september 2020

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Inrättande respektive modifieringar av verksamhetsområden
för vatten och spillvatten i Bunge, Fårösund, Levide,
Lickershamn, Sanda, Stånga, Tofta, Västerhejde, Burgsvik
samt Klintehamn.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för
beslut om inrättande av ett nytt verksamhetsområde respektive modifieringar av
avgränsningarna för elva andra verksamhetsområden, samtliga förändringar
definierade i tekniska nämndens tolv beslut TN §162−173/2020.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i en serie beslut (TN §162−173/2020) godkänt ett inrättande,
nio utökningar samt två inskränkningar av verksamhetsområden.
De totalt tolv förändringarna omfattar ett varierande antal fastigheter. Detaljer för
samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet respektive
modifieringarna av verksamhetsområdena.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har i en serie beslut (TN §162−173/2020) godkänt ett inrättande,
nio utökningar samt två inskränkningar av verksamhetsområden. Dessa är
Inrättande av verksamhetsområde
Lickershamn, för vatten och spillvatten, 191 fastigheter (TN § 165)
Utökningar av verksamhetsområden
Bunge Stucks, för vatten och spillvatten, 14 fastigheter (TN § 162)
Fårösund/Bunge Utbunge, för vatten och spillvatten, 4 fastigheter, (TN § 163)
Stånga Strömma, för vatten och spillvatten, 25 fastigheter (TN § 167)
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Tofta Krokstäde, för spillvatten, 7 fastigheter (TN § 168)
Västerhejde Hallbros-Botmunds, för vatten och spillvatten, 42 fastigheter (TN § 169)
Västerhejde Kuse, för vatten och spillvatten, 2 fastigheter (TN § 170)
Västerhejde Nygårds, för vatten och spillvatten, 4 fastigheter (TN § 171)
Burgsvik, för vatten och spillvatten, 2 fastigheter (TN § 172)
Klintehamn, för spillvatten, 6 fastigheter (TN § 173)
Inskränkningar av verksamhetsområden
Levide, för vatten, 28 fastigheter (TN § 164)
Sanda Stenhuse, för vatten, 1 fastighet (TN § 166)
Tekniska nämnden överlämnar samtliga ärenden till regionfullmäktige för beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfört ärendena TN 2020/1084−1095 (med
beslut TN §162−173) i föreliggande samlingsärende RS 2020/1396.
Bedömning

Inrättandet av nytt verksamhetsområde i Lickershamn
Enligt Gotlands kommuns första VA-plan skulle utbyggnaden av vatten och
spillvatten i Lickershamn genomföras under åren 2006−2007. På grund av
resursbrist, och senare en dom i dåvarande VA-nämnden (numera Mark- och
miljödomstolen i Nacka) som placerade Irevikens VA-utbyggnad före Lickershamn,
sköts utbyggnaden av ledningsnätet fram i tiden för att till slut färdigställas under
2013.
När ledningsnätet var färdigställt var de volymer/flöden man räknat med inte längre
tillgängliga, dels på grund av utbyggnaden i Ire, dels på grund av att
grundvattentäkterna inte längre hade den kapacitet man tidigare trott eller räknat
med, dels på grund av avsaknaden av ett vattenverk med reservoar.
Fastigheter inom området har från 2013 haft möjlighet att ansluta sig till spillvatten.
Byggnation av en ny vattenreservoar i Lickershamn pågår för närvarande och
komplettering av ledningar har utförts, vilket ger förutsättningar för att kunna
leverera vatten till området. Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde har
Region Gotland fullgjort sitt uppdrag enligt tidigare VA-plan.
Ekonomisk konsekvensanalys. Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av investeringen för utbyggnaden i
Lickershamn. Intäktens storlek är beroende av om alla ansluter sig till
dricksvattennätet, som är frivilligt om fastighetsägaren kan uppvisa godkänt
vattenprov. Det kan även finnas ett antal enskilda avloppsanläggningar som Region
Gotland måste betala ersättning för.
Landsbygdsperspektiv. Positivt för landsbygden att få ingå i ett verksamhetsområde
för VA.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
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Utökningar av verksamhetsområden
De beslutade utökningarna av sammanlagt nio verksamhetsområden i Bunge,
Fårösund, Stånga, Tofta, Västerhejde (tre områden), Burgsvik och Klintehamn gäller
mestadels både vatten och spillvatten. Många av fastigheterna är idag ansluta med
avtal, men ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde, och i samlad
bebyggelse, varför de bör tas in i verksamhetsområdet.
När det gäller Strömma i Stånga fanns området med i Region Gotlands VAutbyggnadsplan 2014 som ett område med ett utpekat behov av kommunalt
spillvatten då många av de enskilda avloppen är undermåliga och området ligger i
anslutning av Strömmaån, en å med hög skyddsklass.
I arbetet med den nya VA-planen, VA-utbyggnadsplan 2018, föll detta område
dessvärre bort då det inte observerades att verksamhetsområde för spillvatten
respektive verksamhetsområde för vatten i Stånga hade olika utbredningsområden.
Då området uppfyller kriterierna för VA-utbyggnadsområde i VA-planen skall
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas.
I Västerhejde Hallbros-Botmunds föreligger ett exploateringsavtal som styr att
området förses med kommunalt VA. Utöver de fastigheter som ingår i
exploateringsområdet finns ytterligare fyra fastigheter som ligger i nära anslutning till
exploateringsområdet och därför får anses ingå i ett större sammanhang.
Ekonomisk konsekvensanalys. Där utökning av verksamhetsområdet gäller
fastigheter idag ansluta med avtal, innebär utökningen inga ytterligare intäkter för
anslutningar till vatten och spillvatten då anläggningsavgift redan erlagts. I de fall
utökningen avser nyanslutna fastigheter genereras intäkter till VA-kollektivet.
Landsbygdsperspektiv. Positivt för landsbygden att få ingå i ett verksamhetsområde
för VA.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Inskränkningar av verksamhetsområden
De inskränkningar av verksamhetsområden som beslutats om, i Levide respektive
Sanda, har lagstöd i form av 9 § vattentjänstlagen (Lag 2006:412). Enligt lagen får ett
verksamhetsområde inskränkas så att det inte omfattar en bebyggelse som
uppenbarligen saknar behov av allmänna vattentjänster om
− det är ett område där utbyggnad inte har skett och inte heller har begärts, eller
om
− fastigheten eller bebyggelsen inte längre omfattas av det större sammanhang
som avses i 6§ vattentjänstlagen (ca 20−30 fastigheter) och fastighetens
behov lämpligen kan ordnas genom enskild anläggning.
I båda fallen har ingen anslutning begärts på 15 respektive 40 år. Förändringen av
verksamhetsområden som föreslås är föranledda av att vattenledningen som passerar
fastigheterna i och med bygget av södra Gotlands nya vattenverk i Kvarnåkershamn
har blivit en överföringsledning för grundvatten. På överföringsledningar medges ej
anslutningar för enskilda fastigheter.
Ekonomisk konsekvensanalys. Möjligheten till framtida intäkter försvinner.
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Landsbygdsperspektiv. Inga påvisbara, fastigheterna har idag enskild
vattenförsörjning.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Detaljer för samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet respektive
modifieringarna av verksamhetsområdena.
Beslutsunderlag



Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Antagen av
regionfullmäktige 2017-12-18, §232.



VA-plan för Region Gotland 2030. Antagen av tekniska nämnden 2018-1121, §271.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §162 Utökning av verksamhetsområde Bunge
Stucks inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §163 Utökning av verksamhetsområde
Fårösund (Bunge Utbunge) inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §164 Inskränkning av verksamhetsområde
Levide inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §165 Inrättande av verksamhetsområde
Lickershamn inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §166 Inskränkning av verksamhetsområde
Sanda Stenhuse inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §167 Utökning av verksamhetsområde
Stånga Strömma inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §168 Utökning av verksamhetsområde Tofta
Krokstäde inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §169 Utökning av verksamhetsområde
Västerhejde Hallbros och Botmunds inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §170 Utökning av verksamhetsområde
Västerhejde Kuse inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §171 Utökning av verksamhetsområde
Västerhejde Nygårds inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §172 Utökning av verksamhetsområde
Burgsvik inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2020-06-18, §173 Utökning av verksamhetsområde
Klintehamn inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2020/1396 Inrättande
respektive modifieringar av verksamhetsområden för vatten och spillvatten i
Bunge, Fårösund, Levide, Lickershamn, Sanda, Stånga, Tofta, Västerhejde,
Burgsvik samt Klintehamn.
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Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN reg
MBN reg
Länsstyrelsen i Gotlands län

Bilaga: Kartor RS 2020/1396
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 249

Inrättande respektive modifieringar av
verksamhetsområden för vatten och
spillvatten i Bunge, Fårösund, Levide,
Lickershamn, Sanda, Stånga, Tofta,
Västerhejde, Burgsvik samt Klintehamn

RS 2020/1396

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Inrättande av ett nytt verksamhetsområde respektive modifieringar av
avgränsningarna för elva andra verksamhetsområden, samtliga förändringar
definierade i tekniska nämndens tolv beslut TN § 162î173/2020 godkänns.

Tekniska nämnden har i en serie beslut (TN § 162î173/2020) godkänt ett inrättande,
nio utökningar samt två inskränkningar av verksamhetsområden. De totalt tolv
förändringarna omfattar ett varierande antal fastigheter. Detaljer för samtliga
verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och bakomliggande
tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet respektive
modifieringarna av verksamhetsområdena.
Inrättandet av nytt verksamhetsområde i Lickershamn
Enligt Gotlands kommuns första VA-plan skulle utbyggnaden av vatten och spillvatten i Lickershamn genomföras under åren 2006î2007. På grund av resursbrist,
och senare en dom i dåvarande VA-nämnden (numera Mark- och miljödomstolen i
Nacka) som placerade Irevikens VA-utbyggnad före Lickershamn, sköts utbyggnaden
av ledningsnätet fram i tiden för att till slut färdigställas under 2013.
När ledningsnätet var färdigställt var de volymer/flöden man räknat med inte längre
tillgängliga, dels på grund av utbyggnaden i Ire, dels på grund av att grundvattentäkterna inte längre hade den kapacitet man tidigare trott eller räknat med, dels på
grund av avsaknaden av ett vattenverk med reservoar.
Fastigheter inom området har från 2013 haft möjlighet att ansluta sig till spillvatten.
Byggnation av en ny vattenreservoar i Lickershamn pågår för närvarande och
komplettering av ledningar har utförts, vilket ger förutsättningar för att kunna
leverera vatten till området. Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde har
Region Gotland fullgjort sitt uppdrag enligt tidigare VA-plan.
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Ekonomisk konsekvensanalys. Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av investeringen för utbyggnaden i
Lickershamn. Intäktens storlek är beroende av om alla ansluter sig till dricksvattennätet, som är frivilligt om fastighetsägaren kan uppvisa godkänt vattenprov. Det kan
även finnas ett antal enskilda avloppsanläggningar som Region Gotland måste betala
ersättning för.
Landsbygdsperspektiv. Positivt för landsbygden att få ingå i ett verksamhetsområde
för VA.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Utökningar av verksamhetsområden
De beslutade utökningarna av sammanlagt nio verksamhetsområden i Bunge,
Fårösund, Stånga, Tofta, Västerhejde (tre områden), Burgsvik och Klintehamn gäller
mestadels både vatten och spillvatten. Många av fastigheterna är idag ansluta med
avtal, men ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde, och i samlad
bebyggelse, varför de bör tas in i verksamhetsområdet.
När det gäller Strömma i Stånga fanns området med i Region Gotlands VAutbyggnadsplan 2014 som ett område med ett utpekat behov av kommunalt
spillvatten då många av de enskilda avloppen är undermåliga och området ligger i
anslutning av Strömmaån, en å med hög skyddsklass.
I arbetet med den nya VA-planen, VA-utbyggnadsplan 2018, föll detta område
dessvärre bort då det inte observerades att verksamhetsområde för spillvatten
respektive verksamhetsområde för vatten i Stånga hade olika utbredningsområden.
Då området uppfyller kriterierna för VA-utbyggnadsområde i VA-planen skall
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas.
I Västerhejde Hallbros-Botmunds föreligger ett exploateringsavtal som styr att
området förses med kommunalt VA. Utöver de fastigheter som ingår i
exploateringsområdet finns ytterligare fyra fastigheter som ligger i nära anslutning till
exploateringsområdet och därför får anses ingå i ett större sammanhang.
Ekonomisk konsekvensanalys. Där utökning av verksamhetsområdet gäller
fastigheter idag ansluta med avtal, innebär utökningen inga ytterligare intäkter för
anslutningar till vatten och spillvatten då anläggningsavgift redan erlagts. I de fall
utökningen avser nyanslutna fastigheter genereras intäkter till VA-kollektivet.
Landsbygdsperspektiv. Positivt för landsbygden att få ingå i ett verksamhetsområde
för VA.
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Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Inskränkningar av verksamhetsområden
De inskränkningar av verksamhetsområden som beslutats om, i Levide respektive
Sanda, har lagstöd i form av 9 § vattentjänstlagen (Lag 2006:412). Enligt lagen får ett
verksamhetsområde inskränkas så att det inte omfattar en bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna vattentjänster om
-

det är ett område där utbyggnad inte har skett och inte heller har begärts, eller
om
fastigheten eller bebyggelsen inte längre omfattas av det större sammanhang som
avses i 6§ vattentjänstlagen (ca 20î30 fastigheter) och fastighetens behov
lämpligen kan ordnas genom enskild anläggning.

I båda fallen har ingen anslutning begärts på 15 respektive 40 år. Förändringen av
verksamhetsområden som föreslås är föranledda av att vattenledningen som passerar
fastigheterna i och med bygget av södra Gotlands nya vattenverk i Kvarnåkershamn
har blivit en överföringsledning för grundvatten. På överföringsledningar medges ej
anslutningar för enskilda fastigheter.
Ekonomisk konsekvensanalys. Möjligheten till framtida intäkter försvinner.
Landsbygdsperspektiv. Inga påvisbara, fastigheterna har idag enskild
vattenförsörjning.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Detaljer för samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet respektive
modifieringarna av verksamhetsområdena.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1250
10 september 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Start-PM Inre hamnen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna upprättat förslag till Start-PM och utvecklingskoncept för
samhällsbyggnadsprojekt inom inre hamnen i Visby.
-

att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 (RS §98): ”Byggnadsnämnden får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till detaljplan för den inre hamnen i Visby i huvudsak utifrån
de planeringsförutsättningar som redovisats i tidigare politiskt beslutade övergripande
plandokument samt utifrån den nyligen framtagna stadsvisionsstudien. Planprocessen
tar sin början i en bred medborgardialog.”
Framtagande av en detaljplan för inre hamnen är ett omfattande arbete som kräver
en förvaltningsövergripande arbetsinsats. Ett genomförande av detaljplanen kräver
regionala investeringar. För att få en bild över möjligheter, hinder samt ekonomiska
förutsättningar föregås detaljplanearbetet av ett Start-PM och ett beslut om att starta
ett samhällsbyggnadsprojekt.
Upprättat Start-PM föreslår att en detaljplan upprättas för inre hamnen och en för
Skeppsbron. Utbyggnaden av exploateringsområdet bör sedan ske etappvis då denna
kräver relativt stora investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse,
hantering av befintlig bebyggelse och i utveckling av allmän plats. Då det är angeläget
för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås att området med
möjlighet för framtida expansion av universitetet prioriteras.
Ärendebeskrivning

Utredningsområdet för inre hamnen omfattar kommunalägd mark. Marken nyttjas i
dagsläget till största delen som parkering och för bebyggelse som ursprungligen varit
kopplad till hamnverksamheten.
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Tidigare utredningar har konstaterat att bostäder inte är aktuellt inom området
framför allt på grund av buller från hamnverksamheten och att hamnens möjlighet
till framtida utveckling och expansion inte får äventyras av andra anspråk.
Start-PM redovisar resultatet av förstudien rörande förutsättningarna för ett
samhällsbyggnadsprojekt som syftar till att ge möjlighet för ny bebyggelse med
kontor och verksamheter samt förnyelse av allmänna platser i inre hamnen. Berörd
fastighet, Visby Innerstaden 1:1, ägs av regionen.
Inom ramen för förstudien har genomförts en medborgardialog som varit
utgångspunkt i det fortsatta arbetet. I medborgardialogen framkom att det är viktigt
att frihetskänslan i hamnen finns kvar, att hamnen blir en plats som ger utrymme för
att röra sig, koppla av eller vara kreativ. Visionen är att stadsutvecklingen ska vara
inkluderande och bidra till att hamnkaraktären bibehålls, eller rent av stärks upp. När
det stora hamngolvet utvecklas och blir mer inbjudande för vistelse och aktivitet sker
det som noder i ett öppet landskap.
En viktig aktör inom området är Uppsala Universitet - Campus Gotland. Tillväxten
vid Campus Gotland fortsätter och närmar sig målet om 1 500 studenter. För
närvarande är det drygt 1 200 studenter. Det tillkommer även nya utbildningar med
större studentgrupper. Detta innebär att universitet lokalmässigt börjar bli riktigt
trångbodda, både avseende kontorsytor och framförallt större undervisningssalar. I
samband med utveckling av inre hamnen skulle universitetet kunna ges möjlighet att
expandera i ändamålsenliga lokaler.
Som en del i förstudien har ett utvecklingskoncept tagits fram. Visionen är att de
allmänna platserna ska präglas av en inkluderande upplevelse och kunna erbjuda
något för alla. Ny bebyggelse i området ska bygga vidare på den kontrastrika
hamnkaraktären. Detaljerad gestaltning vidareutvecklas vid upprättande av
detaljplaner och under markanvisningsprocessen.
Utbyggnaden av exploateringsområdet bör ske etappvis då denna kräver relativt stora
investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse och i utveckling av
allmän plats. Då det är angeläget för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att
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växa föreslås att området med universitetsbyggnaderna prioriteras. Det är viktigt att
även de allmänna platserna och funktionerna i nära anslutning till
universitetsbyggnaderna byggs ut i samma etapp så att delområdet får en ”färdig”
karaktär och inte upplevs som byggarbetsplats.
Området bedöms behöva delas upp i två detaljplaner. En för etapp 1 samt norra
delen av etapp 2, som vid behov kan delas upp i fler detaljplaner efter samråd.
Vågbrytaren bör inte planläggas då inga byggrätter tillskapas där eftersom den
periodvis används av hamnverksamheten. Skeppsbron bör omfattas av en egen
detaljplan.

Budgetmedel kommer att begäras i exploateringsbudgeten efter beslut om och när
samhällsbyggnadsprojektet ska startas.
Den översiktliga ekonomiska redovisningen visar att kostnaderna för genomförandet
exklusive investeringskostnaden för byggnader som ska ägas av regionen kommer att
ligga i nivå med intäkterna. En noggrannare analys av intäkter och kostnader bör
göras inom varje deletapp av utredningsområdet inför utbyggnad i syfte att säkerställa
att förutsättningarna för en planvinst föreligger.
Bedömning

Upprättat Start-PM omfattar ett område som utgör en central del av Visby och en
viktig mötesplats för såväl regioninvånare, studenter som besökare. För
hamnverksamheten är området perifert och de delar som hamnverksamheten har
behov av kan med fördel kombineras med en utveckling av området.
Läget i anslutning till universitetet, Almedalen, hamnen, innerstaden och havet skapar
unika förutsättningar som med dagens utformning inte används på bästa sätt. En
utveckling av området i enlighet med upprättat Start-PM skapar möjlighet för
expansion av Campus Gotland som med detta unika läge kan stärka sin
attraktionskraft. Inom området kan kontorsverksamheter etablera sig och kanske
starta upp samarbeten med universitet. Kultur- och utbildning föreslås dela på en
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gemensam arena. Besöksnäringen förstärks med ett hotell med förutsättningar att
komplettera Gotland med ytterligare en destination. Väl utformade och genomtänkta
allmänna platser och ett nytt kallbadhus skapar unika möjligheter för att stärka Visby
som en attraktiv plats att bo, verka och leva på samt att besöka.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna upprättat
Start-PM och ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande av att utveckla
inre hamnen i Visby.
Beslutsunderlag

Upprättat Start-PM för samhällsbyggnadsprojekt inom inre hamnen i Visby, Region
Gotland
Inre hamnen Visby – Koncept för utveckling

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF – Mark- och trafikavdelningen
SBF – Planavdelningen
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Handlingstyp Start-PM
Datum 2019-09-10

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt inom inre
hamnen i Visby, Region Gotland
Sammanfattning
Startpromemorian (Start-PM) ska utgöra underlag för beslut att påbörja
samhällsbyggnadsprojekt som omfattar framtagande av detaljplaner och utbyggnad
av allmänna platser inom inre hamnen.
I detta Start-PM föreslås att en detaljplan upprättas för inre hamnen och en för
Skeppsbron. Utbyggnaden av exploateringsområdet bör sedan ske etappvis då denna
kräver relativt stora investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse,
hantering av befintlig bebyggelse och i utveckling av allmän plats. Då det är angeläget för
Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås att området med
universitetsbyggnaderna prioriteras.
Utredningsområdet för inre hamnen omfattar kommunalägd mark. Marken nyttjas i
dagsläget till största delen som parkering och för bebyggelse som ursprungligen varit
kopplad till hamnverksamheten.
Ett utvecklingskoncept har tagits fram för inre hamnen. Visionen är att de allmänna
platserna ska präglas av inkluderande och kunna erbjuda något för alla. Ny
bebyggelse i området ska bygga vidare på den kontrastrika hamnkaraktären. Mer
detaljerad gestaltning kommer att vidareutvecklas vid upprättande av detaljplaner och
under markanvisningsprocessen.
Beroende på områdets utsatta läge och speciella förutsättningar bedöms
utvecklingen av Inre hamnen att medföra högre kostnader än normalt för både
regionen och exploatörer. Den översiktliga bedömningen är ändå att kostnaderna,
exklusive investeringskostnaden för byggnader som ska ägas av regionen, kommer
att ligga i nivå med beräknade intäkter förutsatt att antaget pris per bruttoarea

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se
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Webbplats www.gotland.se
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byggrätt uppnås. Utgifterna för utbyggnaden av VA bedöms kunna täckas av
anslutningsavgifter.

Syfte och mål
I detta Start-PM redovisas resultatet av förstudien rörande förutsättningarna för ett
samhällsbyggnadsprojekt som syftar till att ge möjlighet för ny bebyggelse med
kontor och verksamheter samt förnyelse av allmänna platser i inre hamnen. Berörd
fastighet, Visby Innerstaden 1:1, ägs av regionen.
Start-PM ska utgöra underlag för beslut att påbörja samhällsbyggnadsprojekt som
omfattar framtagande av detaljplan och utbyggnad av allmänna platser. Start-PM ska
redovisa områdenas förutsättningar för ett samhällsbyggnadsprojekt med hänsyn
tagen till platsens förutsättningar, Region Gotlands miljöprogram och andra
styrdokument.
I medborgardialogen framkom att flera anser att det är viktigt att frihetskänslan i hamnen
finns kvar, att hamnen blir en plats som ger utrymme för att röra sig, koppla av eller vara
kreativ. Visionen är att stadsutvecklingen ska vara inkluderande och bidra till att
hamnkaraktären bibehålls, eller rent av stärks upp. När det stora hamngolvet utvecklas
och blir mer inbjudande för vistelse och aktivitet sker det som noder i ett öppet landskap.
Dialog har förts och ska fortsätta föras med Uppsala Universitet för att involvera
dem i den kommande processen, inkluderande samordningsformer, för att underlätta
kommande genomförande.

Översiktskarta samhällsbyggnadsprojekt inre hamnen. Utredningsområdet inringat med svart streck.
Området som är aktuellt för detaljplan för ny bebyggelse för kontor, service och undervisning är markerat med
gul färg.
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Bakgrund
I den tidigare planeringen av inre hamnen utreddes möjligheten till bostäder. Ett
planprogram godkändes för området år 2015 och ett start PM för Holmen godkändes år
2016. En av de slutsatser som drogs i dessa arbeten är att det inte är möjligt eller lämpligt
att bygga bostäder inom utredningsområdet, eftersom Visby hamn är en aktiv hamn med
miljötillstånd för störande verksamheter och ska under överskådlig tid fortsätta att vara
det. I Start PM från 2016, som endast omfattade Holmen, drogs slutsatsen att annan
verksamhet än hamnverksamhet inte är möjlig på en stor del av Holmen. Att uppnå en
utveckling av en mindre del av Holmen och intilliggande parkering bedömdes vara möjligt
eftersom det inte påverkar hamnverksamheten på ett menligt sätt. Förutsättningarna för
det inte undersöktes inte 2016, utan rekommenderades att utredas i ett nytt uppdrag.
Under våren 2019 togs en vision fram som visar ett koncept för gestaltning och
programmering av både bebyggelse och allmän plats för ett större område kring inre
hamnen, inklusive en del av Holmen, det arbetet är en del av detta start-PM.
Planuppdrag för inre hamnen

Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 (RS §98): ”Byggnadsnämnden får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till detaljplan för den inre hamnen i Visby i huvudsak utifrån de
planeringsförutsättningar som redovisats i tidigare politiskt beslutade övergripande
plandokument samt utifrån den nyligen framtagna stadsvisionsstudien. Planprocessen tar
sin början i en bred medborgardialog.”
Framtagande av en detaljplan för inre hamnen är ett omfattande arbete som kräver en
förvaltningsövergripande arbetsinsats. Ett genomförande av detaljplanen kräver regionala
investeringar. För att få en bild över möjligheter, hinder samt ekonomiska förutsättningar
bedöms det vara nödvändigt att detaljplanearbetet föregås av ett Start-PM och ett beslut
om att starta ett samhällsbyggnadsprojekt.

Gällande bestämmelser
Gällande översiktsplan:

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: Område med detaljplaner och befintlig fördjupad översiktsplan.
Utredningsområdet omfattas av en fördjupad översiktsplan för Visby Hamn antagen
av kommunfullmäktige (nu regionfullmäktige) 1995-06-12. I FÖP Visby hamn anges mål
för förnyelse av området, bland annat: Gästbåtar och kryssningsfartyg så nära innerstaden
som möjligt. Parkering anges på Skeppsbron, området som vetter mot öppet hav pekas ut
för strandpark, rekreation och parkering anges mot det öppna havet. Ett
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sammanhängande gångstråk längs vattnet genom området byggs ut. (FÖP för Visby
Hamn aktualitetsförklarades av RF 2014-06-16, §97)
Utredningsområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby 2025, (antagen av
KF 2009-12-14) och är där markerat som utredningsområde. Framtida detaljplaner har
därmed inte ett uttryckligt stöd i översiktsplanen, men står inte heller i strid med den.
Gällande detaljplaneprogram:

Ett planprogram finns för området; Hamnen, Kopparsvik, och Holmen. Det godkändes
av Regionstyrelsen 2015-03-04. Planprogrammets avgränsning följer i huvudsak det
utredningsområde i hamnen som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen ”Hela Visby
2025”. Planprogrammet pekar ut området för exploatering där framtida markanvändning
avgörs i samband med kommande detaljplaner. Hamnens verksamheter och utveckling
får inte äventyras. Hamnplan och ett stråk vidare mot havet pekas ut för parkering och
strandpark. Områdena närmast vatten pekas ut för hamnverksamhet.
Gällande detaljplaner:

Skeppsbron omfattas av detaljplan för Visby innerstad. Universitetet, kongresshallen och
en del av havslinjen omfattas av detaljplan för Kanonen och Kasernen. Vågbrytaren
omfattas av detaljplan för nya hamnen och hamnkontoret av detaljplan för Badhusparken.
Holmen och delar av inre hamnen omfattas av 1879 års stadsplan.

1879

Översikt - gällande detaljplaner
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Detaljplan 09-P-186 (Visby innerstad) antagen 2010-02-22. Inom utredningsområdet
anger planen byggnadskvarter, användning ska anpassas till bebyggelsens kulturvärden.
De obebyggda delarna anges som lokalgata.
Detaljplan 0980-A3/1939 (Badhusparken) fastställd 1939-05-26. Anger park och
hamnområde.
Detaljplan 09-P-59 (Kanonen och Kasernen) antagen 1999-06-14. Inom
utredningsområdet anger planen parkering, vändzon och havsbad.
Detaljplan 09-VIS-398 (Nya hamnen) antagen 1982-02-23. Anger Hamnområde. På
piren får uppföras byggnad med en byggnadshöjd på 7,5 meter och med en byggnadsyta
på 500 kvadratmeter.
Strandskydd

Det generella strandskyddet gäller idag inte inom berört område men i och med att en ny
detaljplan upprättas kommer strandskyddet att återinträda. Då naturreservat
Gotlandskusten inte har införts i området är det Region Gotland som ansvarar för att
pröva strandskyddet när ny detaljplan tas fram i området. Enligt 4 kap. 17 § PBL får en
kommun upphäva strandskyddet i ett område om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c–18 g §§miljöbalken ska tillämpas på
detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd.
Tillstånd

Nuvarande hamnverksamhet regleras med tillstånd enligt Miljöbalken. Planförslaget ligger
inom hamnområdet. Det innebär att den planerade markanvändningen måste anpassas till
omgivningen så att hamnverksamhetens tillstånd inte riskerar inskränkningar.
Fornlämningar

Hela Visby innerstad och ringmuren utgör fast fornlämning och skyddas enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen. Det aktuella området ligger i direkt anslutning till fornlämningen. Till
varje fornlämning hör dessutom ett skyddsområde. Länsstyrelsen kommer med stor
sannolikhet bedöma att en arkeologisk undersökning ska utföras för att undersöka om det
finnas kvar medeltida kulturlager och lämningar som bryggor, båt- och kajkonstruktioner.
Riksintressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap. 1 § MB.
Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Visby hamn samt farleden till hamnen utgör riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8 §
MB). Den planerade bebyggelsen i anslutning till hamnverksamheten ska anpassas så att
framtida krav på restriktioner på hamnen undanröjs. Hamnens riksintresse ska skyddas så
att funktionen inte påverkas negativt. Revidering av riksintresset pågår.
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Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, beslut av
Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap. 6 §,MB. Värdet utgörs av Visby innerstad.
Hänsyn till riksintresset och Världsarvet Hansestaden Visby är en av förutsättningarna för
hur bebyggelse i området ska utformas och vilken exploatering som kan tillåtas.
Strandpromenaden fram till kallbadhuset omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv MB 3:6.
Området omfattas av försvarsmaktens stoppyta för höga objekt, område med särskilt
behov av hinderfrihet och influensområde luftrum. Området från Hamnkontoret och
söderut av omfattas av ”övrigt” influensområde.
Klimatanpassning

Klimatet förväntas att förändras med högre temperatur, ökade mängder skyfall i
kombination med torka samt stigande havsnivåer.
Högre temperaturer medför värmeböljor. Det är viktigt att byggnaderna utformas gediget
för att kunna hålla kyla såväl som värme. Rundlar med grönska och träd bryter upp de
hårdgjorda ytorna och förbättrar områdets motståndskraft mot värmeböljor och skyfall.
Det är därför viktigt att sträva efter att tillföra grönska till området, som i nuläget är
mycket hårdgjort.
Marken ligger huvudsakligen ovanför tvåmeterskurvan (två meter över hav). Ett mindre
område vid skeppsbron ligger något under 2 meter. Där måste marken höjas något. Inom
ramen för planarbetet ska höjder mätas in med hög precision.

Planeringsförutsättningar
Under våren 2019 togs ett koncept fram för inre hamnens utveckling. Konceptet utgör ett
översiktligt förslag på placering, programmering och gestaltning av bebyggelse och allmän
plats. Konceptet bygger på dialoger med medborgare, näringsidkare och andra
intressenter samt utredningar. Avsikten är att konceptet ska fungera som en gemensam
riktning för de olika parter som är delaktiga i planeringen av områdets torg, gator och
bebyggelse. Konceptet är avsett att ligga till grund för kommande detaljplanering,
markanvisningar och projektering av allmän plats. I dessa skeden kommer gestaltningen
av byggnader och platser att fördjupas.
Konceptet utgör en del av för förstudien och ligger till grund för beräkningar av intäkter
och utgifter.
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Bebyggelse

Illustrationsplan, ny bebyggelse markerad med vit färg, (A-J)

Kvarter A - Kontorslokaler och dynamisk "hub"
I detta läge föreslås en större kontorsbyggnad i 2-3 våningar. Intentionen är att byggnaden
ska fungera som en mötesplats för akademin och näringslivet. Gestaltningen ska tydligt
associeras med hamn- eller industrikaraktär. Bottenvåningens sidor mot omgivningen ska
så långt möjligt, programmeras och gestaltas så att byggnaden interagerar med staden. Det
kan handla om att delar av bottenplan ska användas för restaurang eller andra lokaler som
besöks av många människor. Byggrättens storlek beräknas uppgå till cirka 8000 m2 (BTA),
varav bottenplan utgör cirka 3300m2.
Kvarter B - Aula med vänner
I detta läge föreslås en solitärbyggnad som omfamnas av mer kvartersmässiga
byggnadskroppar mot nordost och nordväst. Byggnaden ska innehålla kontor och aula
och samspela med silon i sin form. Den mer kvartersmässiga kontorsbebyggelsen utförs i
två-tre våningar. Det ska eftersträvas att aulan kan samutnyttjas av olika aktörer för flera
olika syften, bland annat för musikändamål. Aulans storlek beräknas uppgå till cirka 800
m2 (BTA), storleken på de omfamnande kontorsbyggnaderna beräknas uppgå till cirka
1200 m2 (BTA).
Kvarter C- Torgbyggnad med saluhallsatmosfär
I detta läge föreslås en byggnad i en våning som har en viktig rumskapande funktion i
hamnmiljön. Den delar upp det stora avlånga torget i två mindre delar och definierar
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platsen mot gästhamnen. Byggnaden föreslås inrymma publika funktioner som offentlig
toalett mm. men också kommersiella besöksintensiva verksamheter som café, restaurang,
butik mm. Byggnadsarean beräknas uppgå till cirka 300-400 m2.
Kvarter D – Skulptur
I detta läge skulle en hotellverksamhet vara möjlig för att bidrar till att befolka
hamnmiljön på tider då kontors- och studiemiljöer är mindre aktiva. Byggrättens storlek
(BTA) beräknas uppgå till cirka 3600 m2 , och inrymmer cirka 60 hotellrum. Byggnaden
föreslås sticka upp lite i höjd i en mindre del och få karaktären av en skulptur i hamnen.
Kvarter E – Bebyggelse för den lilla skalan
I detta läge förslås en serie friliggande små byggnader i ett plan. Byggnadernas funktion
för stadsmiljön är att skapa en mer småskalig och inbjudande miljö framför den stora
kontorsbyggnaden i mötet med gästhamnen. Bebyggelsen ska innehålla besöksintensiva
verksamheter som butiker, service och enklare matställen, gärna sådant som är öppet
också under vinterhalvåret. Den totala byggnadsarean beräknas uppgå till högst cirka 350
m2.
Kvarter F, Sockersilon
I medborgardialogen framkom att majoriteten ser att silon fortsatt får användas som
klätterhall. Det är positivt om klätterverksamheten kan kombineras med alternativa
idrotter, kultur, konst och utställningar. Det är också värdefullt om silon kan fortsätta
användas som en ”opolerad”, icke-kommersiell byggnad. På sikt kan standarden på
byggnaden höjas, med avseende på uppvärmning, sanitet och omklädningsmöjligheter.
Kvarter G, Amfiteater
Funktionen ”Kallis” beach club kan finnas kvar men en placering och utformning som är
bättre integrerad med staden och som ger plats för en förlängning av strandpromenaden.
För att uppleva havet, solen och andra nöjen, utformas en ny, enklare byggnad, som en
amfiteater med en gradäng som vänder sig mot väster. Byggnadens storlek beräknas
uppgå till cirka 500 m2.
Kvarter H – Kallbadhus i sin enkelhet.
Visby får ett nytt kallbadhus i den lilla bukten framför Wisby Strand. Byggnaden
integreras med ett antal sol- och badterrasser som kopplas till den befintliga badbryggan
(som upprustas). Det nya kallbadet föreslås utföras som en enkel och relativt anspråkslös
byggnad. Storleken beräknas uppgå till cirka 100 m2. Byggnaden kan antingen placeras
enligt illustrationsplanen, alternativ i anslutning till badbryggan närmare ”Kallis”. Exakt
läge och storlek för ett framtida kallbadhus behöver studeras mer detaljerat.
Kvarter I – Servicehus för gästhamnen
De befintliga längorna med servicefunktioner för gästhamnen flyttas. Nytt läge som
föreslås är lite längre ut på Holmen i en ny eller flyttad byggnadslänga samt i en del av det
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äldre hamnmagasinet utanför sockersilon som inte redan nyttjas. Genom att gästhamnen
planeras att spegelvändas så att bryggorna ansluter västerut mot Holmen, kommer
gångavståndet att minskas jämfört med idag. Byggnadsarean för den nya byggnaden
beräknas uppgå till cirka 400 m2 och kan utökas något i storlek om behov finns.
Kvarter J – Komplettering längs Skeppsbron
Längs Skeppsbron finns ett antal ”gluggar” som är lämpade för 3-4 byggnader med
kompletterande bebyggelse med liknande skala som den omgivande bebyggelsen i cirka
1,5 till 2,5 våningar. Nya byggnader ska utföras i enlighet med Visbys gällande
byggnadsordning. Sammanlagd BTA beräknas uppgå till cirka 1000-1500 m2.
Allmänna platser

Inre hamnen är en unik plats i Visby, ett så kallat ”AA-läge”. En god stadsbyggnad
innebär att byggnader och rummen mellan byggnaderna utvecklas tillsammans. Att
utveckla de allmänna platserna i samband med att området byggs ut är en förutsättning
för att skapa en attraktiv och trygg stad för medborgare, besökare och näringsidkare. En
omhändertagen utemiljö genererar värden, både ur socialt och ekonomiskt perspektiv.
Konceptet utgår ifrån nio platser med olika innehåll och aktiviteter. Platserna utformas
utifrån de olika aktiviteterna och behoven, men gestaltning av karaktären som genomsyrar
området är enkelhet och känslan av industriell hamn. Utformningen gör så att det finns
ytor som är flexibla olika aktiviteter och behov.
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Allmänna platser – hamnens ”nio liv”

1. Kajplatsen, här föreslås ett stort runt golv med en upplyft rundel en plats som skapar
rörelse i olika riktningar. En startpunkt och slutpunkt för hamnen.
2. Bryggan, här föreslås en platsbildning med ett golv av trä. Mot vattnet skapas
sittgradänger och trämöbler, likt en läktare för att uppleva båtlivet
3. Hamnplan, här föreslås ett nytt torg med speciell industriprägel genom ett golv av
platsgjuten betong och element av glänsande stål. Stålet minner om den forna
industrijärnvägen. På torget finns ytor för tillfälliga evenemang och aktiviteter.
4. Havsbadet föreslås bestå av en serie trappande trädäck i anslutning till badbrygga
och nya Kallbadhuset. Här finns utomhusduschar, omklädningsbås mm. En ramp
integreras i trädäcken som gör badbryggan tillgänglig.
5. Vind- och vågplatsen föreslås lyfta fram naturkrafterna i mötet med havet.
Skulpturala element tillåts bli isskulpturer vintertid. Vågorna bildar ljud i en platsunik
vågorgel.
6. Byggeriplatsen får utvecklas till en tillåtande gör-det-självyta. Här finns enklare skjul
med redskap och material som administreras av lämplig lokalförening. Härifrån utgår
byggprojekt till hamnen i övrigt, som element för skejt och parkour.
7. Silotorget förslås bli en mixad mötesplats. Här finns uteserveringar, klättervägg,
boulderingblock och parkourelement.
8. Konstnavet, ute på piren föreslås en publik plats som kretsar kring konst och
utsikten mot hav, hamn och stad. Den höga muren i betong och marken ovanför kan
nyttjas som ytor för tillfälliga konsthändelser.
9. Fiskescenen Platsen föreslås utrustas med en sydvänd sittgradäng. Fiskescenen kan
enkelt ställas om till utomhusscen sommartid för evenemang som konserter och
teater.
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Grönstruktur och markbeläggning

Grönskan i hamnen föreslås gestaltas som rundlar i marken med grupper av vind- och
salttåliga, uppstammade träd. Rundlarna utformas som nedsänkta “urtag” i asfalten och
fylls med krossad sten, betong och asfalt. Ytorna i rundlarna hyser fältskikt av Gotländska
karaktärsväxter. Fältskiktet driftas som ängsmark, men där substratet “rörs om” på årlig
basis.
Ett industriellt hamngolv föreslås, som sätter karaktären för inre hamnen. De olika
platserna blir varianter av detta golv, men där målning av ytan eller nya markmaterial
hjälper till att understödja utvecklingen av platserna.
Gator, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, parkering

Målbilden är att det ska blir lättare och tryggare att gå och röra sig i området. Cykeln ska
bli det naturliga valet att ta sig till området vilket även är en förutsättning för att öka
cykeltrafiken, vilket gynnar såväl miljö som människors hälsa och i dess förlängning
Region Gotlands ekonomi. I den nya strukturen i inre hamnen ska cykelparkering och
handikapparkering anläggas nära målpunkterna och övrig bilparkering lokaliseras längre
bort.
Exakta lägen för handikapparkering, busshållplatser, cykelparkeringar med mera behöver
fastställas genom förprojektering. Förprojekteringen bör även samordnas med
förprojekteringen av utbyggnaden av vatten- och avlopp samt dagvattenhanteringen för
området men även för att säkerställa nödvändiga plushöjder för gator och VA.
Kommunfullmäktige antog i december 2018 en ny parkeringsstrategi för Gotland.
Parkeringsstrategin består av mål och visioner om hur parkering och trafik ska se ut
framöver på Gotland och runt om Visby. Många av dessa mål rör miljöfrågor och ett
hållbart resande. Biltrafiken skall minska och cykeltrafiken och kollektivtrafiken skall öka.
Antal parkeringar för motorfordon och cyklar ska följa parkeringsstrategi antagen 201811-30.
Majoriteten av deltagare i medborgardialogen ser gärna att ytorna som idag upptas av
parkeringsplatser kan användas till något mer värdeskapande. Några menar att det är
orimligt att parkerade bilar ska stå på första parkett i detta AAA-läge. För att kunna
utveckla området krävs att merparten av den vardagliga parkeringen flyttas strax söder om
inre hamnen, vid Färjeleden, på, eller i anslutning till, den gamla hamnterminalens läge.
Fyra olika alternativa parkeringslösningar har studerats på ytan kring gamla
Färjeterminalen. Två alternativ handlar om att bygga nytt parkeringshus. Dessa alternativ
ersätter det mesta av dagens parkeringsplatser inom inre hamnen och är de mest
kostsamma alternativen. Ytterligare alternativ är att i ett första steg göra en
omarrondering av marken för att på så sätt frigöra plats för mer markparkering och i ett
andra steg anlägga ett p-däck.
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Universitet

Uppsala universitet etablerade sig på Gotland den 1 juli 2013. Universitetets ambition är
att utveckla en fullvärdig akademisk miljö för utbildning, forskning och samverkan. Den
mång- och tvärvetenskapliga miljön ska utvecklas och antalet lärare, forskare och
studenter ska öka med ett mål om minst 1500 helårsstudenter på campus, målet förväntas
uppnås redan 2021, vilket innebär att behoven är nära förestående, om inte redan aktuella.
Uppsala universitets verksamhet är viktig för Region Gotland. Universitetet erbjuder
utbildningar som är relevanta för den regionala arbetsmarknaden och studenterna bidrar
till samhällsutveckling och ökad mångfald. Den forskning som bedrivs vid Campus
Gotland stärker både näringslivet och samhällets utveckling i stort.
Campus Gotland är i behov av expansion för universitetens behov. Universitetet uppger
att de har behov för tre undervisningssalar om 120 platser som går att avdela till 6 salar
med 60 platser, cirka 30 flexibla arbetsplatser, en aula om ca 200 platser som kan
samutnyttjas med övriga aktörer i Visby samt en lokal för digital salstentamen för ca 100
platser
Region Gotland och universitet har tecknat ett strategiskt partnerskap. Där nämns att en
positiv utveckling av hamnområdet kan understödjas genom inkludering av Uppsala
universitet i arbetet med den fysiska planeringen. Genom att samarbeta kring utveckling
av campusområdet kan flera olika intressen tas tillvara. Förutom att vara en viktig
mötesplats kan en attraktiv campusmiljö fungera attraherande för forskare och näringsliv.
Detta går väl i linje med visionsmålet om att Gotland ska vara en naturlig mötesplats i
Östersjön. Närheten mellan universitetet och det gotländska samhället är viktig.
Universitet har svarat i ett yttrande (daterat 2020-02-18) att de ser mycket positivt på att
utveckla inre hamnen till en vacker och attraktiv mötesplats, i nära anslutning till
campusområdet. Tillväxten vid Campus Gotland fortsätter framåt och närmar sig målet
om 1500 studenter på campus. För närvarande är det drygt 1200 studenter. Det
tillkommer även nya utbildningar med större studentgrupper. Detta innebär att universitet
lokalmässigt börjar bli riktigt trångbodda, både avseende kontorsytor och framförallt
större undervisningssalar. Idag hyr universitetet Regionens lokaler i Björkanderska etapp 1
och 2. I samband med expansionen av inre hamnen skulle universitetet kunna överväga
att lämna dessa förhyrningar för mer ändamålsenliga lokaler.
Medborgarperspektiv

Under början av 2019 genomfördes en webbdialog för inre hamnen. Alla som ville kunde
lämna synpunkter på vad som är bra med hamnen och vad som kan förbättras. Totalt
kom 380 synpunkter in via en webbenkät. Sex fokusgrupper intervjuades och 50
platsintervjuer genomfördes för att få en djupare bild av området. Några av de önskemål
som framkom mest frekvent var att förlänga strandpromenaden och öka vattenkontakten,

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna

Ärendenr RS 2020/1250

13 (22)

Enhet plan samt mark- och stadsmiljöenheten

använda enkla och flexibla lösningar, ökad trafiksäkerheten prioritet för gående och
cyklister samt att skapa destinationer och vistelsevärden året om.
Eftersom området är publikt och en viktig del av staden bör den fortsatta processen
präglas av medborgardeltagande. En uppföljande medborgardialog på samrådsförslaget
ska utföras.
Region Gotlands förslag till kulturplan 2021-2024

Vart fjärde år skriver Region Gotland fram en ny kulturplan som anger ambitioner och
inriktning för kulturpolitiken de kommande fyra åren. Kulturplanen har tre
fokusområden: social hållbarhet, kulturskapandets villkor och kulturen som näring. En
god tillgång till mötesplatser lyfts fram i visionen för fokusområdena social hållbarhet och
kulturskapandets villkor. För fokusområdet ”kulturen som näring” är visionen att
Gotland är en unik plats som attraherar och utvecklar både enskilda kulturskapare och
företag inom kulturella och kreativa näringar. Gotlands varumärke som en innovativ plats
är starkt och kulturens betydelse för tillväxt och attraktivitet för inflyttning, boende,
besökande och företagande är bekräftad.
En utveckling av inre hamnen enligt konceptet kan möjliggöra en plats för
musikarrangemang i form av ett mindre konserthus/aula som saknas på Gotland idag.
Utvecklingen ger även möjlighet till utomhusscen, konstnärsprojekt och fritidsaktiviteter.
Kulturplanen föreslår även en stärkning av arkitekturområdet trycker på vikten att uppnå
en utökad regional samverkan inom stadsbyggnads och arkitekturområdet.
VA inkl. dagvatten

Sedvanlig utbyggnad av vatten och avlopp kan ske för anslutning till det avloppsledningsnät som finns i anslutning till området. En förutsättning för vattenförsörjningen
är att planerad överföringsledning från Kvarnåkershamn till Visby byggs ut.
Regionens VA-avdelning har utfört en översiktlig dagvattenutredning som visar hur
dagvattnet kan hanteras inom området. En exploatering av området får inte försämra
recipienten Östersjöns vattenstatus. Idag går dagvatten direkt ut i havet eller via
spillvatten till reningsverk. Ett genomförande av stadsutvecklingsprojektet bedöms kunna
förbättra renheten på dagvattnet och bidra till att avlasta reningsverket. Som underlag i
detaljplanearbetet bör dagvattenutredningen fördjupas. En möjlig lösning för att fördröja
en del av dagvattnet lokalt är att utforma de föreslagna träd- och växtrundlarna med
exempelvis skelettjord.
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El, fjärrvärme, fiber

El, fjärrvärme och fiber finns i anslutning till området. Enligt energiplanen under rubriken
"Bostäder och lokaler" står att Region Gotland ska:
• I planering och tillståndsgivning driva på och stimulera så att all ny- och ombyggnation
lever upp till höga miljökrav och hög energieffektivitet.
• Genom planering bidra till att tillkommande samlad bebyggelse kan anslutas till
gemensam infrastruktur för vatten, avlopp, värme och transporter effektivt och
energibesparande. Förorda fjärrvärme som värmesystem i tätorterna.
Inom planområdet finns elnätstation, elledningar, teleledningar och bredband som måste
flyttas. GEAB har gjort en översiktlig bedömning av exploateringens behov av el och
fjärrvärme. Tillkommande bebyggelse kan kopplas till fjärrvärmenätet och det finns
kapacitet i elnätet för ytterligare anslutningar.
Räddningstjänst

Räddningstjänsten bedömer att brandposter finns i tillräcklig omfattning.
Om någon brandpost blir överbyggd behöver den flyttas. Utrymme och åtkomst för
räddningstjänst behöver bevakas och säkerställas i planarbetet. Kraven på utrymme för
såväl räddningsvägar som uppställningsplatser ökar allt efter som antalet våningar ökar på
bebyggelsen. Det behövs även utrymme för att genomföra sjörelaterade räddningsinsatser
som att släcka båtbrand eller hantera drunkningstillbud.
Uppförande av byggnader behöver vara på ett avstånd av 12-25 meter från cisternerna till
den marina tankstationen, beroende på vilken typ av vätska samt mängd som cisternen
innehåller. Det är även möjligt att bygga in cisternerna så att brandteknisk klass uppnås på
väggar & tak, eller gör vice versa på de byggnader som uppförs.
Miljöbedömningar

Även om radonhalterna generellt sett är relativt låga på Gotland kommer mätning att
föreskrivas för att säkerställa att bebyggelsen radonsäkras. Undersökning om behov av
miljöbedömning ska göras i samband med detaljplaneläggning.
Buller

Bullret från färjorna kategoriseras som industribuller och de alstrar lågfrekvent buller.
En bullerutredning gjordes i samband med planprogrammet år 2014. Enligt utredningen
ligger de ekvivalenta bullernivåerna under högsäsong mellan 45 och 50 dBA inom
utredningsområdet.
En slutsats som drogs i planprogrammet är att planering av nya bostäder på Holmen inte
är möjlig utan att risk för att störningar för de boende uppkommer med följd att hamnens
tillstånd hotas. Ur bullersynpunkt är det däremot möjligt att planlägga för verksamheter
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som kontor, hotell och handel som har andra gränsvärden än bostäder när det gäller
buller. För undervisningslokaler och tillfällig övernattning gäller Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus. Inomhusnivåerna bör understiga 45 dBA maximal nivå,
30 dBA ekvivalent nivå. I planarbetet ska en bullerutredning göras för att säkerställa att
den nya bebyggelsens fasader utförs med tillräcklig ljuddämpning. Risk för hamnens
tillstånd bedöms ej föreligga då hamnverksamheten inte ansvarar för den nya
bebyggelsens bullernivåer inomhus.
Kulturmiljö

Planområdet ligger utanför men gränsar mot Världsarvet Hansestaden Visby
(UNESCO). Världsarvet utgörs av staden innanför stadsmuren och
omgivande parkområden som skyddszon. Vid planerade förändringar i eller i
världsarvets närhet får värdet som världsarvet besitter inte urholkas. Några av de värden
som är kopplade till den fysiska miljön är innerstadens stadsiluett och dess medeltida
gatunät. De värden som är viktiga för stadens autenticitet handlar till stor del om
möjligheten att leva ett vardagsliv där.
Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Ett antal miljö- och geotekniska utredningar har tidigare gjorts inom delar av området och
sammanställts i en rapport (PentaCon 2019-02-05). En kompletterande översiktligt
geoteknisk utredning har därefter utförts för de delområden som inte har undersökts
tidigare (PentaCon 2019-07-09). Därefter har en grov kostnadsuppskattning gjorts
(PentaCon 2019-08-27).
Jorden bedöms generellt bestå av fyllningsjord med friktionsjord direkt på
kalkstensberget eller på ett lager med naturligt lagrad sand. Fyllningsjorden bedöms
generellt vara relativt homogen bestående av grus eller sand med mindre inslag av gyttja
eller silt på vissa ställen. Berget bedöms generellt ha liten sprickighet. Bergytans nivå
bedöms i undersökningsområdets norra del ligga mellan nivåerna -3,5 – -1,5 meter.
För lätt bebyggelse (enplanbyggnader generellt) bedöms att grundläggning kan ske på
konventionellt sätt – med plintar eller hel platta. För tyngre byggnader krävs
grundläggning med pålar eller grävplintar. Scenarion med höjd vattennivå i Östersjön
måste beaktas.
Inom det undersökningsområdet finns områden med PAH-haltig1 asfalt och
underliggande PAH-haltig fyllningsjord. Halterna PAH i jord är ställvis över det generella
riktvärdet för mindre känslig markanvändning, MKM, som är åtgärdsmålet för det
aktuella området. Generellt bedöms hela det övre jordskiktet vara påverkat av PAH:er i
varierade grad. Ställvis finns högre PAH-halter även djupare ned i fyllningsjorden

1

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den idag största, kända grupp av cancerogena ämnen
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Vid schaktning för ny beläggning, ytliga grundläggningsarbeten för byggnader eller
liknande arbeten i den konstaterat PAH-haltiga jorden skall förorenad jord omhändertas i
anslutning till aktuellt arbetsområde. Vid arbeten i asfalten skall kompletterande
provtagning utföras för att bestämma PAH-halt inom aktuellt arbetsområde. I samband
med detaljprojektering av schakt- och grundläggningsarbeten inom det aktuella området
bör generellt en förtätad provtagning ske för att få en bättre bild av hur massor från
schakter skall hanteras samt vilket slutgiltigt saneringsbehov som föreligger.
Saneringskostnaden uppskattas till cirka 19 mkr.
Tidigare utredningar har visat att även området vid gamla hamnterminalen där parkering
kan komma att anläggas är förorenat. En ansvarsutredning har utförts och enligt denna
ska regionen stå för 5 % av total kostnad som är beräknad till ca 20 mkr, vilket innebär att
regionen ska erlägga 1 mkr.
Plankostnadsavtal

Region Gotland bekostar framtagande av detaljplan. Kostnaden kompenseras i samband
med markförsäljningen.
Fastighets- och avtalsrättsliga förutsättningar

Region Gotland är ägare av berörd fastighet. Försäljning av den kvartersmark som är
avsedd att avyttras kommer att ske genom markanvisning. Markanvisning kan ske genom
direktanvisning eller genom markanvisningstävling. Direktanvisning kan ske när regionen
vill tillgodose ett särskilt etableringsönskemål med allmänt intresse i stadsutvecklingen. I
detta fall är det Uppsala universitet som är i behov av att utöka sin verksamhet vilken
bedöms vara viktigt för Gotlands framtid och gynna samhällsutvecklingen.
Efter beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal eller, om beslutet om
markanvisning sker via direktanvisning i ett tidigt skede, ett ramavtal som sedan följs upp
med ett markanvisningsavtal.
Markanvisningsavtal ska tecknas före antagande av detaljplan. Markanvisningsavtal ger
exploatören ensamrätt att under en bestämd tid förhandla med Region Gotland om köp
av fastigheten. Markanvisningsavtalen kommer att kompletteras med genomförandeavtal
som ska upprättas inför bebyggande av berörda fastigheter. Dessa tydliggör vem som gör
vad och vilket ansvar berörda har samt fördelning av kostnadsansvaret för
genomförandena.
Tillgång till parkering för den nya bebyggelsen löses genom parkeringsköp.
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Dialog

Fortsatt dialog ska föras med Uppsala Universitet, medborgare och andra intressenter.
Dialog har förts med kultur- och fritid angående en plats för musik i kombination med en
aula. En fortsatt dialog ska föras mellan förvaltningarna samt andra intressenter inom
kultur- och fritidsområdet.
Etapper

Förslag på etappindelning för genomförandet. Etapp 1 markeras med gul färg, etapp 2 markeras med blå
färg, etapp 3 markeras med grön färg.
När det stora hamngolvet utvecklas sker det som noder i ett öppet landskap, vilket
möjliggör flexibilitet och etappvis utbyggnad. Det gör det möjligt att exempelvis spara
delar av parkeringen under tiden som området succesivt växer fram.
Utbyggnaden av exploateringsområdet bör ske etappvis då denna kräver relativt stora
investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse och i utveckling av allmän
plats. Då det är angeläget för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås
att området med universitetsbyggnaderna prioriteras. Det är viktigt att även de allmänna
platserna och funktionerna i nära anslutning till universitetsbyggnaderna byggs ut i samma
etapp så delområdet får en ”färdig” karaktär och inte upplevs som byggarbetsplats.
Den första etappen föreslås innefatta ”kontorshuben”, ” aulan”, servicebyggnader för
gästhamnen samt den allmänna platsen i anslutning till bebyggelsen inklusive den
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småskaliga bebyggelsen och torgbyggnaden. En stor del av parkeringen mot havet och
Kallis kan då sparas då den huvudsakligen ligger inom etapp två.
Etapp två föreslås omfatta kallbadhusområdet, ett eventuellt hotell, omläggning av
Strandvägen och upprustning av vågbrytaren. Etapp tre föreslås omfatta Skeppsbron.
Området bedöms behöva delas upp i två detaljplaner, en för etapp 1 och norra delen av
etapp 2. Vid behov kan detaljplanen delas upp i fler detaljplaner efter samråd.
Vågbrytaren bör inte planläggas då inga byggrätter tillskapas där eftersom den periodvis
används av hamnverksamheten. Skeppsbron bör omfattas av en egen detaljplan.
Ekonomi

Budgetmedel kommer att begäras i exploateringsbudgeten efter beslut om och när
samhällsbyggnadsprojektet ska startas.
Den ekonomiska redovisningen bygger i det här läget på översiktliga bedömningar och
kommer att konkretiseras under tiden för planprocessen. Vid jämförelse med
motsvarande åtgärder utförda inom andra områden och i övrigt kända förutsättningar,
får bedömningen av utgifter och inkomster anses tillräckligt tillförlitlig.
Teknikförvaltningens projektavdelning har bistått vid framtagande av beräknade
kostnader.
Utgifter
Utgifterna för utbyggnaden av VA bedöms kunna täckas av anslutningsavgifterna.
Nedanstående kalkyl är en bruttoredovisning av utgifterna. De ungefärliga utgifterna för
genomförandet bedöms vara följande:
Utrednings- och detaljplanekostnader
Rivnings och saneringskostnader
Om- tillbyggnad av ledningar, pumpstation, dagvatten
Anläggande av allmän plats (enlig beskrivning sid 10)
Anläggande av övrig allmän plats
Parkeringsdäck samt markparkering
Projektering, byggherrekostnad, oförutsett
Summa
Investeringskostnad, regionägda byggnader, kv. F, G, H, I
Projektering, byggherrekostnad, oförutsett
Summa

5 mkr
27 mkr
14 mkr
19 mkr
20 mkr
20 mkr
42 mkr
147 mkr
37 mkr
15 mkr
52 mkr

Inkomster
Inkomsterna härrör från försäljning av byggrätter inom den mark som ägs av regionen,
och VA-avgifter. Inkomsterna från byggrätterna beräknas utifrån bedömda nivåer för
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priser per kvm bruttoarea (BTA). Marknadsvärdet för byggrätterna varierar beroende på
tillåten markanvändning och läge. Inre hamnen har ett mycket exklusivt och attraktivt
läge vilket bedöms generera högre prisnivå än vad som tidigare förekommit i Visby. Detta
bekräftas i en studie för etablering av hotell i Inre hamnen. Vid priser per BTA byggrätt
inom intervallet 6 000 – 10 000 kr/BTA och en total försäljningsbar yta om 16 000 kvm
BTA blir intäkten vid försäljning ca 130 mkr. Intäkter från parkeringsköp bedöms till ca
60 tkr/plats, om 90 platser säljs blir intäkten ca 5 mkr. Del av kostnaderna enligt ovan ska
täckas av intäkter från anslutningsavgifter till kommunalt VA. Med ett genomsnittligt pris
om 8 000 kr/BTA beräknas kostnaderna, exklusive investeringskostnaden för byggnader
som ska ägas av regionen, att ligga i nivå med intäkterna.
Ökade driftskostnader
Ett genomförande leder till utökning en av driftsuppdraget för Teknikförvaltningen. Det
utökade VA-uppdraget täcks in genom VA-avgifter.
Utökat uppdrag avseende allmän platsmark innebär dels ökade kapitalkostnader om ca
3 000 tkr (år ett) förutsatt 50 års avskrivning för VA och 25 år för gator och lekutrustning,
d.v.s. för s.k. värdebärande investeringar som inte regleras mot kommande
försäljningsintäkter. Övriga driftskostnader, exkl. underhåll, d.v.s. för renhållning gator,
belysning, skötsel av grönytor mm, ökar med ca 1 000 tkr/år de fem första åren, därefter
beräknas kostnaden till ca 700 tkr/år. För att klara sitt driftuppdrag och sitt åtagande
måste Teknikförvaltningen kompenseras för dessa ökade drift- och kapitalkostnader.
Genomförande
Detaljplanearbetet kommer att genomföras enligt utökat planförfarande. Region Gotland
kommer att vara huvudman för ren-, spill- och dagvatten och allmän platsmark inom
planområdet. Dagvattenlösningen förutsätts ha ett långtgående lokalt omhändertagande
för att inte belasta recipienten Östersjön.
Regionen kommer att ansvara för ombyggnad samt utbyggnad av nya gator, gc-vägar och
platser inom området (allmän platsmark) med god tillgänglighet. Regionen ansvarar även
för genomförandet av grönstruktur.
Exploatörerna ansvarar för genomförandet av alla åtgärder inom kvartersmark som
fordras inom de fastigheter som bildas efter genomförd detaljplaneläggning.
Sedvanliga utredningar kommer att ske i samband med detaljplaneläggningen. De
utredningar som i detta skede bedöms behöva utföras är fördjupade mark- och
geotekniska utredningar, dagvattenutredning, bullerutredning, vindkartering,
klimatanpassning och solstudier. Planeringsbesked avses att sökas hos länsstyrelsen med
intentionen att tidigt få reda på statliga myndigheters syn på några av de riksintressen som
finns i området och därmed detaljplanens framkomlighet, innan allt för stora resurser har
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lagts ned på planarbetet. Det gäller främst riksintresset för kulturmiljövården, hamnen
samt militära intressen.
En översiktlig geoteknisk utredning har genomförts för området som visar på att marken
behöver åtgärdas innan byggnation.
Enligt lagstiftningen är det fastighetsägaren som ansvarar för att marken inte ska vara
förorenad varför det bör göras fördjupade markundersökningar för att säkerställa
markens miljömässiga klassificering uppfyller kraven för att kunna användas för besöksoch kontorsverksamheter. För området vid hamnkontoret där parkering kommer att
lokaliseras, har en ansvarsutredning genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen som visar att
regionen ska betala 5% av kostnaderna för sanering.
I ett inledande skede utförs grundkartearbete som ska ge detaljplanen nödvändiga
grundförutsättningar men även förutsättningar för kommande byggnation och
projektering.
I ett tidigt skede görs en förprojektering för infrastrukturen vilket bygger på höjddata från
inmätningen för grundkartan. Med förprojekteringen som grund kan kostnaderna för
infrastrukturen bedömas säkrare än de tidigare upprättade uppskattningarna. Under
detaljplanearbetet och markanvisningen hanteras också gestaltningsfrågorna mer
detaljerat.
I slutet på planprocessen upprättas den slutliga projekteringen av infrastrukturen samt
förfrågningsunderlag för upphandling av densamma. Byggandet av infrastrukturen kan
startas först efter det att detaljplanen är fastställd och har vunnit laga kraft.
Arbetets bedrivande

Genomförandearbetet kommer att bedrivas enligt planprocessen och i projektform enligt
Region Gotlands fastställda projektmodell med representanter från berörda förvaltningar
och i samverkan med berörda exploatörer och deras konsulter.
Projektorganisationen bemannas av berörda förvaltningar.
Projektägare
- uppdragsgivare
- styrgrupp
- projektledare

RSF/TKF
RSF, expl.strateg/verksamhetsledare
RSF, SBF, TKF
MoS/TKF

Delprojektledare (vid genomförande av projekt)
- detaljplan
Plan/SBF
- utbyggnad
Proj.avd./TKF
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Sakområdesrepresentanter (vid genomförande av projekt)
- gata, GC-vägar, belysn. o dyl
MoS+Proj.avd/TKF
- grönstruktur
MoS/TKF
- VA inkl dagvatten
VA/TKF
- trafik
MoS/TKF
- kollektivtrafik
KTE/TKF
- bygglov
BE/SBF
- natur/miljöinventering, MKB
Plan/SBF
- socioekonomiska frågor
RSF
- driftsuppdrag
VA+Gata/park/TKF
RSF= regionstyrelseförvaltningen
SBF= samhällsbyggnadsförvaltningen
BE = enheten för bygglov
VA = vatten- och avloppsavdelningen
MoS = mark- och stadsmiljöenheten

TKF = teknikförvaltningen
Plan = planenheten
KTE = kollektivtrafikenheten
Proj.avd = projektavdelningen
Gata/park = gata- och parkavdelningen

Preliminär tidplan planprocess för etapp 1 inkl. markanvisning
Under förutsättning att personella och ekonomiska resurser tilldelas kan ett
genomförande ske enligt följande
4 kv. 2020
- Start-PM till RS för beslut
4 kv. 2021
- samråd detaljplan
3 kv. 2022
- granskning detaljplan
3 kv. 2022
- markanvisningavtal
2 kv. 2023
- antagande av detaljplan
Under förutsättning att budgetmedel och personella resurser finns beslutade
planeras för
1 kv. 2021
- grundkartearbete
3 kv. 2021
- förprojektering
3 kv. 2023
- projektering
1 kv. 2024
- upphandling
2 kv. 2024
- start byggande infrastruktur
SBF:s och TKF:s bedömning

I likhet med regionstyrelseförvaltningen kan förvaltningarna konstatera att det inte finns
detaljplanelagd mark för en utökning av universitetet i Visby. För att kunna möta behovet
av en expansion av Campus Gotland bör en utveckling av inre hamnen ske.
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Framtida detaljplan för verksamheter och allmänna platser bedöms inte stå i strid med
översiktsplanen eller planprogrammet för Hamnen, Kopparsvik, och Holmen, godkänt
2015-03-04. En utveckling bedöms stödja förslaget till kulturplan för Gotland 2020-2024.
Den översiktliga ekonomiska redovisningen visar att kostnaderna för genomförandet
exklusive investeringskostnaden för byggnader som ska ägas av regionen kommer att ligga
i nivå med intäkterna. En noggrannare analys av intäkter och kostnader bör göras inom
varje deletapp av utredningsområdet inför utbyggnad.
Utifrån redovisningen i den här startpromemorian föreslår teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna att
1. Regionstyrelsen godkänner startpromemorian inklusive utvecklingskoncept för
samhällsbyggnadsprojekt inom inre hamnen
2. Regionstyrelsen ger i uppdrag åt regionstyrelseförvaltningen att upprätta
projektdirektiv för samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett
genomförande
Ett genomförande av ovanstående och enligt redovisad tidplan förutsätter att det avsätts
nödvändiga medel/ resurser för projektering och personella resurser för framtida
genomförande.

SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGARNA

Johan Åberg
Förvaltningschef,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor:
Koncept för utveckling

Jenny Iversjö
Chef mark- och trafikavdelningen,
Teknikförvaltningen

- KONCEPT FÖR UTVECKLING

Den här berättelsen skapades i digital form med Esri Story Map. Den rekommenderas att läsas digitalt
via dator eller surfplatta för bästa upplevelse. Den digitala versionen finns på webben på:
https://arcg.is/1iC001 Alternativt gå via: www.gotland.se/inrehamnen

INLEDNING

Syftet med denna berättelse är att föreslå ett koncept för utveckling av bebyggelse och platser i inre hamnen.
Utvecklingskonceptet ska fungera som en gemensam riktning för invånare och de olika parter som är delaktiga
i planeringen av områdets torg, gator och bebyggelse.
Konceptet bygger på dialoger med medborgare, näringsidkare och andra intressenter samt utredningar.
Konceptet kommer att ligga till grund för vidare arbeten och beslut om att starta ett stadsbyggnadsprojekt.
Förslaget är ännu inte politiskt beslutat eller prövat genom detaljplan.
Aktiv hamn
I den tidigare planeringen av inre hamnen utreddes möjligheten till bostäder. En av de slutsatser som drogs är
att det inte är möjligt eller lämpligt att bygga bostäder inom området. Visby hamn är en aktiv hamn med
miljötillstånd för störande verksamheter och ska under överskådlig tid fortsätta att vara det.
Utvecklingskonceptet har tagits fram under våren 2019 av teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna i
samarbete med Ahlqvist & Almqvist Arkitekter, Urbio och Andreas Forsberg Arkitektur.

STADSBYGGNADSVISION

I medborgardialogen framkom att flera anser att det är viktigt att frihetskänslan i hamnen finns kvar, att
hamnen blir en plats som ger utrymme att röra sig, koppla av eller vara kreativ. Visionen är att Inre hamnen
ska vara en poetisk plats; där alla kan känna sig välkomna.
Hamnen utgör en kontrast till den klassiska stadens gator och torg. Intentionen är att det inre hamnområdet
ska uppfattas som en del av staden, men med sin egen historia och identitet. Hamnen präglas av kontraster;
den öppna hamnkaraktären som kontrast till innerstadens småskalighet, hav och land, vinter och sommar,
aktiv båthamn och rekreativ stadshamn. Denna kontrastverkan skapar en dynamik ska framhävas i
utvecklingen av hamnen.
Hamnen är en del av staden och den är till för alla. Alla ska känna sig välkomna!

Stärka hamnkaraktären - delarna gör helheten
Cellens inre innehåller en rad cellkomponenter med
stödfunktioner som tillsammans bygger cellen. Delarna
gör helheten. När det stora hamngolvet ska utvecklas och
bli mer inbjudande för vistelse och aktiviteter sker det
som noder i ett öppet landskap. Genom komposition och
olika attraktiva funktioner inom den upplösta formen kan
en helhet skapas där hamnkaraktären bibehålls - eller
rent av stärks upp!

Strategi

Inriktningen är att inre hamnen ska utvecklas med estetik och funktion i balans. De estetiska strategierna för
hamnutvecklingen handlar om att arbeta med både den stora och lilla skalan, med variation i en
sammanhängande komposition och med stråk som överraskar och berör. De strategier som fokuserar på
funktion handlar om att sträva efter att omvandla hamnen till en plats för människan, genom tillskapa en
mångfald av funktioner och aktiviteter samt arbeta med flexibla lösningar.

Variation och komposition
Många av deltagarna i medborgardialogen ser ett
värde i att hamnkaraktären bevaras och förstärks.
För att bevara hamnkaraktären är strategin att
varje byggnad och plats ska uttrycka sig
individuellt, med en genomtänkt komposition.
Byggnadernas volymer balanseras mellan högt
smalt, lågt brett, för att åstadkomma en
spännande komposition som harmoniserar med
stadssiluetten.

Den stora och lilla skalan
I Inre Hamnen ses havet från staden, likaså
ses staden från havet. Inre Hamnen är synlig
från långt håll, den utgör en fond till
stadssiluetten från sjösidan. Den nya
bebyggelsen ska harmonisera med
stadssiluetten och även tillföra den nya
värden. Taklandskapets utformning är viktig
för upplevelsen av hamnen ur den stora
skalan. Inre Hamnen är väldigt utsatt för
väder och vind. På den lilla skalan är en
småskalig bebyggelse och växtlighet viktigt
för att skydda mot vind och erbjuda mysiga
platser att vistas på. Den visuella kontakten
med havet ska bevaras och förstärkas

Fotgängarens perspektiv
Den stora och lilla skalan ger två statiska perspektiv på staden.
Det tredje, mer dynamiska perspektivet, handlar om hur
staden upplevs ur en fotgängarens perspektiv. En medveten
placering av byggnader och platser gör att perspektivet
kontinuerligt förändras när fotgängaren rör sig genom
området. Stråk knyts ihop och nya målpunkter tillförs. Strävan
är att området ska präglas av rumsliga kontraster, så att
spännande rum och utblickar uppkommer mellan
byggnaderna.

En plats för människan
I medborgardialogen framkom att det finns en
stark önskan om att öka vattenkontakten i inre
hamnen. Både i form av en ihopkopplad,
tillgänglig strandpromenad hela vägen bort till
Skeppsbron och i form av platser att vistas på i
direkt anslutning till havet.
Inre hamnen är en attraktiv del av Visby som
till stor del använd som parkering i dagsläget.
Den största attraktionen är havet. Området
ska utvecklas till en plats för människor.
Offentliga platser som torg, bad med mera i
havets närhet har hög prioritet och även
kommersiella verksamheter som restauranger,
cafér mm.
De offentliga rummen ska tillhöra och välkomna alla. De sociala aspekterna har därför stor betydelse vid
områdets planering.

Flexibilitet
Hamnverksamheten är viktig för
Gotland, en utveckling ska gagna hela
Gotland och ske i samklang med Visby
hamns verksamhet, linjetrafik med
fastlandet, kryssningstrafik och
gästhamn för fritidsbåtar.
Visby hamn förändras under året,
säsongsvariationerna är stora. Flexibla
och mobila lösningar kan möta de
behov som förändras över året. Mobila
inslag som föregår mer permanenta
byggnader föreslås även användas för
att markera att en förändring är på
gång.
Deltagare i medborgardialogen
beskriver en brist på destinationer eller besöksmål i inre hamnen. Speciellt på vintern då många verksamheter
är säsongsbaserade. Det är viktigt att de verksamheter som etablerar sig kompletterar varandra och bidrar till
att hamnen befolkas mer och under flera olika delar av året och dygnet. Verksamheterna ska dela med sig till
staden genom bottenvåningar med publik karaktär.

Synergieffekter
Det är viktigt ur ett
hållbarhetsperspektiv att marken
utnyttjas effektivt; de nya torgen
och byggnaderna ska därför så långt
som möjligt användas för flera olika
syften, så synergieffekter
uppkommer. Eftersom olika
byggnader kommer att användas
olika intensivt över året och dygnet
finns goda förutsättningar för
samutnyttjande av energi. Taken är
en viktig resurs som kan används på
sätt som skapar mervärden, som att
medverkar till energiförsörjning.
Addering av grönska till byggnader
och torg bidrar till ekologisk
mångfald och ekosystemtjänster.

MEDBORGARDIALOG

Under början av 2019 genomförde Region Gotland i samarbete med Spacescape en webbdialog för inre
hamnen. Alla som ville kunde lämna synpunkter på vad som är bra med hamnen och vad som kan förbättras.
Totalt kom 380 synpunkter in via en webbenkät. Sex fokusgrupper intervjuades och 50 platsintervjuer
genomfördes för att få en djupare bild av området.

Favoritplatser till vänster. Platser som kan förbättras till höger.

Sammanfattning av medborgarförslag
Sammanfattning av vad många tycker är viktigt:
• Förläng strandpromenaden och öka vattenkontakten
• Använd enkla och flexibla lösningar
• Ökad trafiksäkerhet och högre prioritet för gående och cyklister
• Skapa destinationer och vistelsevärden året om
Fördjupning av resultatet finns i slutrapporten.

UTVECKLING AV BEBYGGELSE

Illustrationsplan, kvarteren (A-J) beskrivs mer ingående följande avsnitt

De nya byggnaderna skapar tillsammans med de befintliga i hamnområdet de mellanrum som är blir platser
för framtida stadsliv i inre hamnen. De nya byggnaderna ska tillåtas ha starka karaktärer och få vara en smula
”udda” individer i sällskap med sockersilon ”elefantkranen” hamnmagasinet på Holmen, m.fl. och inte minst
de båtar och fartyg i mycket olika storlekar som också är starka individer i hamnmiljön.
Byggnadsvolymerna balanseras mellan högt
och smalt samt lågt och brett, för att
åstadkomma dynamik och spänning inom
området. En väl avvägd komposition av de
olika byggnaderna är viktig för att
åstadkomma en miljö som samspelar med
omgivningen och kan tillföra nya värden till
stadssiluetten.
På samma sätt som byggnadernas volymer ska medverka till att skapa dynamik i området ska byggnadernas
funktioner komplettera varandra så att de bidrar till att göra hamnmiljön attraktiv att vistas i under olika
årstider och under olika tider på dygnet. Byggnaderna utförs generellt utan källarplan pga. närhet till
grundvatten.
I följande avsnitt beskrivs de olika kvarterens volym, användning och karaktär. Beskrivningen utgör riktlinjer
för kommande detaljplanearbete och fortsatt gestaltningsarbete. Illustrationer i kvartersbeskrivningen i
följande del av detta avsnitt har tagits fram av Ahlqvist & Almqvist Arkitekter.

Kvarter A - Kontorslokaler och dynamisk "hub"

I detta läge möjliggörs för en lägre byggnad i 2-3 våningar, men med ett relativt stort fotavtryck. Gestaltningen
ska tydligt associeras med hamn- eller industrikaraktär. Byggnaden som blir den största i området föreslås
profileras genom en sågtandad taksiluett som efterliknar en verkstadshall med takljus. Bottenvåningens sidor
mot omgivningen ska så långt möjligt, programmeras och gestaltas så att byggnaden interagerar med staden.
Bottenvåningarna styrs mot stadslivsberikande verksamheter och bidrar till aktivitet i marknivå såväl dagtid
som kvällstid. Det kan handla om restauranger, service, handel eller andra lokaler som besöks av många
människor. Det är också viktigt att bottenvåningen får en transparent utformning och att entréer vänds mot
de publika ytorna, främst mot Hamnplan och mot Katträngen (gästhamnen). Inåt disponeras bygganden med
en långsträckt ljusgård som har ena änden mot Hamnplan och den andra mot Sockersilon.
Kvarter A, sammanfattning
• 2-3 våningar högt
• Enkel rektangulär planform som bildar en av ”väggarna” till nya Hamnplan
• Genomgående ljusgård med öppning mot Hamnplan och mot Sockersilon.
• Gestaltning som återspeglar hamn- eller industrikaraktär främst genom taksiluett med stark karaktär.
• Bottenvåningen ska programmeras och gestaltas så att byggnaden interagerar med staden, främst mot
Hamnplan och Katträngen.

Kvarter B - Aula med vänner

I detta läge möjliggörs en solitärbyggnad som omfamnas av mer kvartersmässiga byggnadskroppar mot
nordost och nordväst. Solitärbyggnaden ska samspela med silon i sin form, dvs vara rund, oval eller hexagonal
samt gärna relativt hög. De mer kvartersmässiga byggnadskropparna utförs i två- tre våningar. Det ska
eftersträvas att aulan kan samutnyttjas av olika aktörer för flera olika syften.
Kvarter B, sammanfattning
• Form som anknyter till Silon
• Solitär form upp till ca 15 m höjd, som reser sig ur mer kvartersmässig bebyggelse i högst 3 våningar
• Upphöjd förbindelsegång till kvarter A
• Flerfunktionalitet och samutnyttjande

Kvarter C- Torgbyggnad med saluhallsatmosfär

Torgbyggnaden placeras på Hamnplan mellan förlängningen av Cramérgatan och Kaserngatan så att dessa, sett
från Almedalen, har obrutna siktlinjer mot hamnen. Byggnaden placeras förskjutet så att det blir generöst med
plats på södra sidan mot Katträngen (gästhamnen) och mer gatukaraktär på dess norra sida. Byggnaden har en
viktig rumskapande funktion i hamnmiljön. Den delar upp det stora avlånga torget i två mindre delar och
definierar också sin egen plats mot gästhamnen. Byggnaden föreslås inrymma publika funktioner som offentlig
toalett mm. men också kommersiella besöksintensiva verksamheter som café, restaurang, butik mm. Byggnaden
ska ha en huvudsakligen transparent och öppen karaktär, samt stå som ett ”objekt” på torget och inte vara
kvartersbildande. Möjlighet att göra taket tillgängligt kan prövas i kommande skede.
Kvarter C, sammanfattning
• Torgbyggnad i ett plan med öppen karaktär
• Starkt samband mellan ute och inne
• Väl tilltagna utkragande skärmtak eller andra rumsbildande utvändiga strukturer
• Utformas som en offentlig byggnad i hög kvalitet, en ”kristall” på torget.

Kvarter D - Skulptur

Hamnverksamheten gör att bostäder inte är ett alternativ i hamnområdet. Däremot är hotellverksamhet
möjligt, vilket också bidrar till att befolka hamnmiljön på tider då kontors- och studiemiljöer är mindre aktiva. I
likhet med aulan föreslås byggnaden ha en vertikal del med en tydligt skulptural form kombinerat med mer
kvartersmässiga längor i den nedre planen. De senare bidrar till att forma portar och passager mellan
stadsrummen.
Kvarter C, sammanfattning
• Skulpturalt torn i hörnet på Hamnplan i ca 5-6 våningar som gestaltas och inpassas mycket omsorgsfullt i
stadssiluetten.
• Länga i 2-3 våningar i Hamnplans förlängning mot havet
• Kort länga i 2-3 våningar mot den flyttade Strandvägen
• Huvudentré mot Hamnplan, och gärna entréer till andra publika verksamheter som kan inrymmas i
bottenvåning.

Kvarter E - Bebyggelse för den lilla skalan

På sydöstra sidan av byggnad A, som vetter mot gästhamnen, förslås en serie friliggande små byggnader i ett
plan. Byggnaderna ska vara av karaktären ”objekt” på en publik yta och inte kvartersbildande. Byggnadernas
funktion för stadsmiljön är att skapa en mer småskalig och inbjudande miljö framför den stora
kontorsbyggnaden i mötet med gästhamnen.Bebyggelsen ska innehålla besöksintensiva verksamheter som
butiker, service och enklare matställen, gärna sådant som är öppet också under vinterhalvåret. Byggnaderna
tillåts vara fria i form och karaktär men får inte vara för stora.
Kvarter E, sammanfattning
• 3-5 st en-plans-byggnader på kajen mellan kvarter A och gästhamnen.
• Total byggnadsarea högst ca 350 kvm
• Största enskilda byggnad får vara ca 100 kvm
• ”Elefantkranen” ska vara synlig från Donnersgatan genom Kaserngatan
• Publika verksamheter
• Fri form

Kvarter F – Sockersilo som avspänt aktivitets- och kulturcenter
I medborgardialogen framkom många delade åsikter om Sockersilon. Majoriteten ser dock gärna att silon
fortsatt får användas som klätterhall. Många av de som inte använder klättersilon idag, be-skriver den som
sluten och att den behöver bli mer öppen och välkomnande. Det är positivt om klätterverksamheten kan
kombineras med alternativa idrotter, kultur, konst och utställningar. Det är också värdefullt om silon kan
fortsätta användas som en ”opolerad”, icke-kommersiell byggnad.
På sikt bör standarden på byggnaden höjas, med avseende på uppvärmning, sanitet och
omklädningsmöjligheter. Destination Gotland är beroende av sin del av silon för att kunna genomföra
utbildning och säkerhetsövningar. För att de ska kunna flytta på sig behövs en ersättningslokal med samma
rumshöjd i anslutning till hamnbassängen.
Kvarter F, sammanfattning
• Sockersilon bevaras med i huvudsak oförändrad exteriör
• Invändig standardhöjning på sikt och mer diversifierade publika verksamheter

Kvarter G – Amfiteater

”Kallis” beach club är tänkt att finnas kvar och fungera på liknande sätt som idag, men något förskjutet
österut, för att ge plats för en strandpromenad längs havet. Medan kallbadsfunktionen flyttas till en egen
byggnad ett kort stycke norrut, ersätts de övriga nuvarande byggnaderna med nya och mer ändamålsenliga.
Byggnaderna föreslås, precis som idag, bli placerade så att de formar ett rum med havet i fonden. För att
uppleva havet, solen och andra nöjen, utformas en ny byggnad som en amfiteater med en gradäng som
vänder sig mot väster. Som en sydlig gräns på området placeras en smal länga i en våning som kan innehålla
kafé, barer, service mm.
Kvarter G, sammanfattning
• Kallisområdet som helhet är ”inåtvänt” men ska ändå ha en utsida som upplevs som attraktiv och ger
något till stadsmiljön.
• Solterrasser utformas som en amfiteater upp till ca 4 m hög.
• Sida på solterrasser mot Strandvägen ska ha utformning och innehåll som gör att den upplevs som en
framsida
• Servicelänga i en våning med framsida mot norr, upp till ca 4 m hög

Kvarter H – Kallbadhus i sin enkelhet

Visby får ett nytt kallbadhus i den lilla bukten framför Wisby Strand. Byggnaden integreras med ett antal soloch badterrasser som kopplas till den befintliga badbryggan (som upprustas). Det nya kallbadet ska utföras
som en enkel och relativt anspråkslös byggnad och placeras så att siktlinjen i förlängningen på Donnersgatan
inte bryts. Det ska eftersträvas att kallbadet fungerar så att bad kan ske på ett ogenerat sätt trots det
exponerade läget.
Kvarter H, sammanfattning
• Kallbadhus integreras med solterrasser i bukten mot Kallis
• Kallbadhus ges en enkel och anspråkslös utformning men ändå med en tydlig identitet
• Kallbadhus placeras utanför siktlinjen i Donnersgatans förlängning.
• Strandlinje anpassas för att skydda mot vågor

Kvarter I – Servicehus för gästhamnen

Tillskapandet av kvarter A och E gör att de befintliga längorna med servicefunktioner för gästhamnen måste
flyttas något. Nytt läge som föreslås är lite längre ut på Holmen i en ny eller flyttad byggnadslänga samt i en
del av det äldre hamnmagasinet utanför sockersilon som inte redan nyttjas. Genom att gästhamnen planeras
att spegelvändas så att bryggorna ansluter västerut mot Holmen, kommer gångavståndet att minskas jämfört
med idag.
Kvarter I, sammanfattning
• Ny eller flyttad servicebyggnad utförs som en enkel låg byggnadslänga med sadeltak.

Kvarter J – Komplettering längs Skeppsbron

Längs Skeppsbron finns ett antal ”gluggar” som är lämpade för infill-byggnation. Nya byggnader ska ha en
skala och en karaktär som tar stor hänsyn till omgivande byggnader samt utföras i enlighet med Visbys
gällande byggnadsordning. Inom ramen för vad byggnadsordningen tillåter, ska byggnaderna ges ett samtida
uttryck. Viktigt är också att byggnaderna vänder publika sidor mot Skeppsbron.
Kvarter J, sammanfattning
• Nya byggnader utformas inte enligt inre hamnens koncept, utan efter Visbys byggnadsordning
• Stor anpassning i skala och arkitektoniskt uttryck till omgivande bebyggelse
• Samtida arkitektoniskt uttryck
• Publika verksamheter i bottenvåning mot Skeppsbron.

Världsarvet Visby Innerstad

Inre hamnen ligger strax utanför världsarvet Visby innerstad. Visby innerstad representerar ett unikt exempel
på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad och är därför upptagen på Unescos världsarvslista. Visby
har utvecklats genom tiden, de olika historiska lagren har anpassats till den medeltida strukturen som
fortfarande är närvarande i staden. Några av de världsarvsvärden som är kopplade till den fysiska miljön är
innerstadens stadsiluett och dess medeltida gatunät. De värden som är viktiga för stadens autenticitet handlar
till stor del om möjligheten att leva ett vardagsliv där. För hamnens utveckling föreslås tre principer för att
stödja dessa värden:
FRAMHÄVA DEN HISTORISKA LÄSBARHETEN. För att inte bryta den historiska läsbarheten är det viktigt att
utvecklingen i inre hamnen kan skiljas från innerstaden. Det stora hamngolvet ska fortsätta att utgöra en
kontrast till innerstadens trånga gränder och torg.
RESPEKTFULL ADDITION TILL STADSILUETTEN. Ny bebyggelse balanseras mellan högre- smalare och bredarelägre. En mindre addition till stadsiluetten kan tillföra dynamik och ett nytt historiskt lager. Det nya tillägget
ska gestaltas mycket omsorgsfullt och inpassas i stadsbilden så att det gamla förblir det mest storslagna och
det mest iögonfallande vid inseglingen till Visby hamn.
EN LIVFULL STADSDEL - DYGNET RUNT, ÅRET RUNT. Inre hamnen har genom historien varit en dynamisk plats,
full av aktivitet. Kontor, hotell, kallbadhus, restauranger, universitetslokaler mm. bidrar till att hamnen
återbefolkas, under flera olika delar av året och dygnet. Vilket gynnar Gotland, staden och vardagslivet

UTVECKLING AV PLATSER
Gestaltningen av platserna tar sin utgångspunkt i hamnmiljöns karaktär som värdeskapande kontrast till den
täta innerstaden. Konceptet tar sin utgångspunkt i resultatet av medborgardialogen. I mötet mellan de nya
tilläggen och det industripräglade uppstår oväntade möten och utmanande friktion som inte funnits tidigare.
*Illustrationer i detta avsnitt har tagits fram av Urbio.

De fem landskapselementen
Konceptet bygger på elementen vattnet, golvet, ‘stepping stones’, platserna och grönskan. Dessa fem
landskapselement kombineras på olika vis eller kuggar i varandra så att platsunika helheter skapas och
adderar upplevelsevärden åt besökaren.

Vattnet

I förlängningen av siktlinjer inifrån stadsbebyggelsen hålls vattenrummen fria. Målet är att föra in
eftermiddags- och kvällssolens vattenglitter långt in på land bland bebyggelsen i Visby. På de ställen där Inre
hamnen når vattnet gestaltas mötena som viktiga målpunkter.

Golvet

Det historiska golvet av smågatsten följer den gamla stadsfronten som en bred förmarksfris där uteserveringar
mm kan ta plats. I övrigt är det industriella hamngolvet som rår och som sätter karaktären för Inre hamnen.
De olika platserna blir varianter av detta golv, men där målning av ytan eller nya markmaterial hjälper till att
understödja utvecklingen av platserna.
På Hamnplan görs exempelvis en nytolkning av det industriella golvet, utförd i sjok av ljus betong kombinerat
med långsträckta slitsar av stål. Utformningen av detta golv hämtar inspiration från det gotländska kalket och
den hamnjärnväg som fanns tidigare men som nu är borttagen.

Golvet målas med oranga linjer. Orange finns redan i Inre hamnen på både stål och asfalt. Linjerna
kompletteras med riktningspilar och namn på städer runt Östersjön som Visby stått i kontakt med.

FÄRDRIKTNINGAR. Riktningarna i linjemålningarna hämtas från läget på hamnar runt Östersjön i förhållande till Visby.

Golv med hamnkaraktär

Stepping stones

Platserna i Inre hamnen länkas samman via bibehållna siktlinjer så att besökaren från varje plats har visuell
kontakt till nästa målpunkt i Inre hamnen. På piren utformas en promenadstig som en evighetsåtta med
ramper och trappor i sträckmetall och gallerdurk som överbryggar höjdskillnaderna på pirens murar och
glaciser.

Nio platser tillskapas i inre hamnen (1-9) de olika platserna beskrivs i följande avsnitt

Platserna

Platserna utformas som funktionsgeneralla golv som möbleras upp allt efter att behov uppstår. Här kan Inre
hamnens olika folkliv ta plats och förändras över tid. Platserna speglar läget och förutsättningarna lokalt och
ska tillåtas bli exponeringsytor för medborgarnas önskedrömmar om vad Inre hamnen kan bli.
Förslaget utgår ifrån nio typer av urbant liv:
1. Hamnliv: Kajplatsen
2. Båtliv: Bryggan
3. Torgliv: Hamnplan
4. Badliv: Havsbadet
5. Naturliv: Vind- och vågplatsen
6. Gör-det-själv-liv: Byggeriplatsen
7. Sportliv: Silotorget
8. Konstliv: Konstnavet
9. Fiskeliv: Fiskescenen

1. Hamnliv

KAJPLATSEN. Kajplatsen är innerstadens transitionszon mot Inre hamnen. Här skapar ett stort runt golv med
en upplyft rundel en plats som skapar rörelse i olika riktningar. På samma sätt blir rundeln en självklar urban
mötespunkt och landmärke att stämma träff vid. En startpunkt och slutpunkt för hamnen.
Röster från medborgardialogen:
”Staden börjar vid skeppsbron, tydligare utformning som entré till staden samt sista anhalt”
”Öka orienterbarheten”
”Hamnplan som en samlings/mötesplats”
”Den industriella karaktären är viktig”
”Fler destinationer eller besöksmål”

2. Båtliv

BRYGGAN. Bryggan är en platsbildning med ett golv av trä som en förlängning av gästhamnens system av
bryggor. Här finns kafé och restaurang med möjlighet till uteservering både på markplanet och på tak. Mellan
bryggan och trätorget skapas sittgradänger och trämöbler för bekväm och icke kommersielliserad vistelse, likt
en läktare för att uppleva båtlivet.
Röster från medborgardialogen:
”Katträngen är en favoritplats”
”Ta hänsyn till studenternas behov med studieplatser vid havet”
”Ökad vattenkontakt”

3. Torgliv

HAMNPLAN. Hamnplan är ett nytt torg med speciell industriprägel genom ett golv av platsgjuten betong och
element av glänsande stål. Stålet minner om den industrijärnväg som fanns här i hamnens ungdom. På torget
finns ytor för tillfälliga evenemang och aktiviteter sommarhalvåret, för att vintertid kunna husera bilparkering.
Röster från medborgardialogen:
”Flexibla lösningar på temporära ytor”
”Mer grönska”
-”Den industriella karaktären är viktig” - ”Fler destinationer eller besöksmål”

4. Badliv

HAVSBADET. Havsbadet består av en serie trappande trädäck i anslutning till badbrygga och nya Kallbadhuset.
Här finns utomhusduschar, omklädningsbås och många kanter att ty sig till på badhandduken i solen efter ett
bad i havet. En ramp integreras i trädäcken som gör badbryggan fullt tillgänglig.
Röster från medborgardialogen
- ”Ökad vattenkontakt”
”Hamnkaraktär bevaras och stärks”
”Fler destinationer eller besöksmål”

5. Naturliv

VIND- OCH VÅGPLATSEN. Vind- och vågplatsen lyfter fram naturkrafterna som härskar i den här delen av
staden i mötet med havet. Med vindflöjlar, vindspel och mobiler framträder vindarna. Skulpturala element
tillåts bli isskulpturer vintertid. Vågorna bildar ljud i en platsunik vågorgel. Sommartid finns vattenspel som
lockar barnfamiljerna.
Röster från medborgardialogen
”Motarbeta säsongsbaseringen med målpunkter”
”Platser att njuta av utsikten”
”Ökad vattenkontakt”
”Hamnkaraktär bevaras och stärks”
”Fler destinationer eller besöksmål”

6. Gör-det-själv-liv

BYGGERIPLATSEN. Byggeriplatsen är en tillåtande gör-det-självyta, som ligger lika avsides som vackert vid
havet (om än väderutsatt). Här finns enklare skjul med redskap och material som administreras av lämplig
lokalförening. Härifrån utgår byggprojekt till hamnen i övrigt, som element för skejt och parkour.
Röster från medborgardialogen
”Platsen ska inte bli för tillrättalagd”
”Olika element som passar för skate”

7 Sportliv

SILOTORGET. Silotorget är en mixad mötesplats för kafégäster, klätterfantaster och parkourfolk - en nod till för
att ses och synas i anslutning till kontorsbyggnaden och Klätterverkstan. Här finns uteserveringar, klättervägg,
boulderingblock och parkourelement i en spännande blandning som drar olika kategorier av människor.
Röster från Medborgardialogen
”Klätterverksamhet öppnas upp och kombineras med andra verksamheter”
”Aktiviteter, Idrott, lek och kultur för barn”
”Brist på kaféer”
-”Den industriella karaktären är viktig”
”Fler destinationer eller besöksmål”

8 Konstliv

KONSTNAVET. Ute på piren skapas en publik plats som kretsar lika mycket kring kontemporär gatukonst som
utsikten mot både hav, hamn och stad. Ett unytt utkikstorn knyter ihop de olika nivåerna på piren och fungerar
som landmärke. Tornet görs i smäckert stål med trappor och ramper som letar sig ut på pirens olika delar. Den
höga muren i betong och marken ovanför nyttjas som ytor för tillfälliga konsthändelser.
Röster från medborgardialogen:
”Mer kultur”
”Ljusprojiceringar på holmen och piren som tydliggör att platserna är för allmänheten”
”Laglig klottervägg eller muralmålning på piren”
”En kulturscen längst ut på piren eller ett utsiktstorn”
”Fler destinationer eller besöksmål”

9 Fiskeliv

FISKESCENEN. Fiskescenen är en plats för folk med fiskeintresse att mötas på och spendera tid. Platsen görs
iordning med bord för fiskerensning och en sydvänd sittgradäng att vila benen i och titta på när andra
fiskar. Fiskescenen kan enkelt ställas om till utomhusscen sommartid för evenemang som konserter och
teater.
Röster från medborgardialogen
”Fler destinationer eller besöksmål”
Plats för reflektion och egentid”
”Mer sittplatser på piren”
”Utomhusscen som tillåts låta”

Grönskan

Grönskan i hamnen gestaltas som utströsslade rundlar i marken med grupper av vind- och salttåliga,
uppstammade träd. Rundlarna har olika storlek och placeras ut i ett klusteraktigt men samtidigt spontant vis.
Detta gör det lätt att lägga till och dra ifrån planteringar efter behov över tid, vilket gör platsen mer tillåtande
och dynamisk.

Grön konfetti

Vegetationen i Inre hamnen består av utspridda trädvolymer som dyker upp i kluster på ett spontant vis.
Träden är gruppställda och ibland solitära och planteras i rundlar av olika storlek. Träden i Inre hamnen har ett

extremt lokalklimat att hantera med tidvis kraftiga och salta vindar i full sol och tidvis torrt. Konceptet för
träden har en tillåtande och öppen approach för experimenterande med trädarter. Konceptet står inte och
faller med att träd dör.

De gruppställda träden kommer får gemensam krona. Redan från start görs åtgärder på träden för att få
fram och framhäva ett vindpinat uttryck.

vindpinat träd

Ruderata rundlarna

Rundlarna utformas som nedsänkta “urtag” i asfalten och fylls med krossad sten, betong och asfalt.
Omgivande mark lutas mot rundlarna så att dagvattnet i möjligaste mån blir biologiskt tillgängligt.
Ytorna i rundlarna hyser fältskikt av ruderat grönska med karaktärsväxter som cikoria, kungsljus, strimsporre,
nattljus och blåeld. Fältskiktet driftas som ängsmark, men där substratet “rörs om” på årlig basis.
Ytskiktet i rundlarna utgörs av krossat material som ger en rå känsla. Trädkronorna höjs så att siktlinjerna i
ögonhöjd bibehåller den öppna känslan. Dagvatten leds till rundlarna där det kan tas upp av växtligheten.

PARKERING

I inre hamnen föreslås befintliga parkeringsytor att ersättas med platser och hus. Detta koncept visar på några
möjliga parkeringslösningar. De enklaste lösningarna ersätter en del av de förlorade parkeringarna, medan de
mer påkostade har möjlighet att ersätta stora delar av de platser som tas i anspråk för stadsutveckling i inre
hamnen. Hur kraftig efterfrågan på parkering ska mötas är en fråga som kommer att tas ställning till i senare
skede.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i december 2018 en ny parkeringsstrategi för Gotland. Parkeringsstrategin består
av mål och visioner om hur parkering och trafik ska se ut framöver på Gotland och runt om Visby. Många av
dessa mål rör miljöfrågor och ett hållbart resande. Biltrafiken skall minska och cykeltrafiken och
kollektivtrafiken skall öka.
Majoriteten av deltagare i webbenkät och fokusgrupper ser gärna att ytorna som idag upptas av
parkeringsplatser kan användas till något mer värdeskapande. Dock är det flera som uttrycker en oro för att
parkeringsplatserna ska tas bort helt och att kongresshallen, universitetet och biblioteket inte ska kunna
erbjuda platser till besökare. Andra menar att det är orimligt att parkerade bilar ska stå på första parkett i
detta AAA-läge. Parkeringsplatserna skapar också trafik längs Skeppsbron, vilket bidrar till en problematisk
trafiksituation.

Inom hamnområdet behöver det finnas ett antal parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Vid stora evenemang finns stundtals möjlighet att nyttja yttre delen av Holmen för tillfällig parkering. Det är
dock inte möjligt eller lämpligt att använda Holmen för permanent parkering då den behövs för hamnens
behov.

Vardagsparkering

Merparten av den vardagliga bilparkeringen föreslås ersättas strax söder om inre hamnen, vid Färjeleden, på,
eller i anslutning till, den gamla hamnterminalens läge.
Det leder till att trafiken i inre hamnen minskar markant och att det blir lättare och tryggare att gå och röra sig
i området. Cirkulationen som förbinder Färjeleden och Skeppsbron och markerar då att trafikleden tar slut och
att den inre staden tar vid.
Den flexibla torgytan som föreslås i inre hamnen kan användas till parkering vintertid och till torgaktiviteter
sommartid, likt Stora Torget.
Det ska finnas gott om cykelparkering i inre hamnområdet, i nära anslutning till målpunkterna för att främja
hållbara färdsätt. Exakt läge studeras i vidare projektering.
Fyra olika alternativa parkeringslösningar har studerats på ytan kring gamla Färjeterminalen.

Alternativ 1

För att öka kapaciteten på markparkeringen föreslås att den inre av båtverksamhetens två längor med
servicefunktioner flyttas. Idag används ca 3000 m² av markytan för uppställning av båtar under vinterhalvåret.
Förslaget innebär att den lilla parken i södra delen av området tas bort och att hela ytan söder om den södra
infarten till området blir ny yta för båtuppställning. De fyra mindre byggnader med bl.a. biluthyrning flyttas i
förslaget ett kort stycke västerut. Ett genomförande av alternativ 1 kan utvecklas till samtliga övriga alternativ
i en senare etapp.

Alternativ 2

Förslaget innebär att ett nytt parkeringshus i tre våningar, med parkeringsyta på taket, byggs på norra delen
av ytan söder om hamnkontoret. Den har yttermåtten ca 90 x 35m och antas ha infart från söder. I likhet med
alternativ 1 rivs den lilla parken längst i söder och ytan söder om parkeringshuset anvisas för båtuppställning.
Alternativet innebär att det befintliga hamnkontoret kan bevaras med nuvarande verksamheter eller på sikt
byggas om och inkludera kontor eller andra verksamheter.

Alternativ 3

I förslaget antas att det befintliga hamnkontorets byggnad rivs och ersätts med ett parkeringshus i tre
våningar, med parkeringsyta på taket. Ytan söder om parkeringshuset utformas i princip enligt alternativ 1,
med skillnaden att en möjlig mindre kontorsbyggnad anvisas som ersättning för de funktioner som inte kan
vara kvar i befintlig byggnad. I norra delen av parkeringshuset föreslås publika funktioner dels i
bottenvåningen men också längst upp, med möjlighet till utblickar över havet och hamnområdet. I ett fortsatt
arbete med alternativet kan det studeras hur hamnkontoret skulle kunna inrymmas i ett mellanplan på norra
delen av byggnaden.

Alternativ 4

Förslaget bygger vidare på alternativ 1) med markparkering och en omdisponering av båtverksamhetens
servicefunktioner. Markparkeringen modifieras något för att ovanpå rymma ett öppet parkeringsdäck i ett
plan. Parkeringsdäcket har yttermåtten ca 94 x 35 m med en anslutande ramp bakom servicelängorna

FORTSÄTTNINGEN
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.
Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/0vXTD8.

Den här videon visas i onlineversionen av berättelsekartan

Denna berättelse visar ett första koncept på hur inre hamnen kan utvecklas i framtiden. Utvecklingen av
inre hamnen kommer att ske successivt och under lång tid.
Nästa steg blir att upprätta ett start PM, som ett dokument som bland annat innehåller en översiktlig
kostnadskalkyl. Efter det ska politikerna fatta beslut om att inleda stadsbyggnadsprojekt. Om ett positivt
beslut tas kommer ett detaljplanearbete att inledas samtidigt som områdets gator och torg kommer att
projekteras mer ingående.

BILAGOR
• Tidig dialog Visby Inre hamn medskick till planarbete och platsutveckling, Spacescape 2019-04-15
• Visby inre hamnen– Parkeringsutredning, Ahlqvist och Almqvist Arkitekter, december 2018
• illustrationsplan, URBIO

Regionstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 250

Förstudie Inre hamnen

RS 2020/1250

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Upprättat förslag till Start-PM och utvecklingskoncept för samhällsbyggnadsprojekt inom inre hamnen i Visby godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta projektdirektiv för samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande.
•

Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 (RS §98): ”Byggnadsnämnden får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till detaljplan för den inre hamnen i Visby i huvudsak utifrån
de planeringsförutsättningar som redovisats i tidigare politiskt beslutade övergripande
plandokument samt utifrån den nyligen framtagna stadsvisionsstudien. Planprocessen
tar sin början i en bred medborgardialog.”
Framtagande av en detaljplan för inre hamnen är ett omfattande arbete som kräver
en förvaltningsövergripande arbetsinsats. Ett genomförande av detaljplanen kräver
regionala investeringar. För att få en bild över möjligheter, hinder samt ekonomiska
förutsättningar föregås detaljplanearbetet av ett Start-PM och ett beslut om att starta
ett samhällsbyggnadsprojekt.
Upprättat Start-PM föreslår att en detaljplan upprättas för inre hamnen och en för
Skeppsbron. Utbyggnaden av exploateringsområdet bör sedan ske etappvis då denna
kräver relativt stora investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse,
hantering av befintlig bebyggelse och i utveckling av allmän plats. Då det är angeläget
för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås att området med
möjlighet för framtida expansion av universitetet prioriteras.
Upprättat Start-PM omfattar ett område som utgör en central del av Visby och en
viktig mötesplats för såväl regioninvånare, studenter som besökare. För hamnverksamheten är området perifert och de delar som hamnverksamheten har behov av kan
med fördel kombineras med en utveckling av området. Läget i anslutning till
universitetet, Almedalen, hamnen, innerstaden och havet skapar unika förutsättningar
som med dagens utformning inte används på bästa sätt. En utveckling av området i
enlighet med upprättat Start-PM skapar möjlighet för expansion av Campus Gotland
som med detta unika läge kan stärka sin attraktionskraft. Inom området kan kontorsverksamheter etablera sig och kanske starta upp samarbeten med universitet. Kulturoch utbildning föreslås dela på en gemensam arena. Besöksnäringen förstärks med ett
hotell med förutsättningar att komplettera Gotland med ytterligare en destination.
Väl utformade och genomtänkta allmänna platser och ett nytt kallbadhus skapar
unika möjligheter för att stärka Visby som en attraktiv plats att bo, verka och leva på
samt att besöka.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 250 forts
RS 2020/1250

Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna upprättat
Start-PM och ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande av att utveckla
inre hamnen i Visby.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sara Lindh, planarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen och
Susanna Collin, markingenjör, teknikförvaltningen. Ledamöter och tjänsteman från
Regional exploatering (REX) närvarade under föredragningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/817
3 september 2020

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Dispens för flyktingar utan
uppehållstillstånd att få tillfälligt arbetstillstånd
Förslag till beslut

•Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
hos Migrationsverket skall söka dispens för flyktingar utan uppehållstillstånd att få
tillfälligt arbetstillstånd, alternativt beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Inom rådande regelverk skulle en ansökan om dispens eller undantag utställd av en
kommunal aktör vara utsiktslös. Detta bekräftas av underhandskontakter med
Migrationsverket.
Mot bakgrund av detta bedömer Regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
bör avslås.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
hos Migrationsverket skall söka Dispens för flyktingar utan uppehållstillstånd att få tillfälligt
arbetstillstånd, alternativt beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Förslaget inleder med att framhålla att det på Gotland finns personer utan vare sig
uppehållstillstånd eller möjlighet att återvända till sina hemländer. Dessa har under
sin asylprövningstid även innehaft arbetstillstånd, något som dragits in på grund av
asylansökansavslaget. Medborgarförslaget pekar på att personerna under tiden med
arbetstillstånd bidragit med ett värdefullt tillskott till Gotlands arbetsmarknad.
Avslutningsvis framhålls att ifrågavarande förslag skall betraktas som ett tillägg till två
tidigare inlämnade medborgarförslag1 på liknande tema.

1

RS 2020/102 och RS 2020/113
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/817

Avseende lagrum så berörs förslaget av Utlänningslagen (2005:716),
Utlänningsförordningen (2006:97) samt Lagen om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752).

Bedömning

Inget av lagrummen medger ett förfarande med generell ansökan om dispens- eller
undantag hemställd från kommunal aktör. De möjligheter som finns till avsteg,
exempelvis §11-12 i Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (2016:752), avser individärenden där Migrationsverket är
beslutande myndighet.
En ansökan om dispens eller undantag från Region Gotland skulle därför vara
utsiktslös, något som även bekräftats i underhandskontakter med Migrationsverket.
Mot bakgrund av detta bedömer Regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
bör avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag RS 2020/817, 2020-05-06
Utlänningslagen 2005:716
Utlänningsförordningen (2006:97)
Lagen (2016:752)om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Datum
2020-05-06 20:23

Ärendenummer
#21920

Sida
1(1)

Inskickat av: BILL ANDERS ERIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag vill att regionen ska söka dispens hos Migrationsverket som gör det möjligt för flyktingar som inte har fått uppehållstillstånd att få
tillfälligt arbetstillstånd alt.beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Beskrivning och motivering
Idag finns många flyktingar på Gotland som inte har fått uppehållstillstånd men av olika skäl inte har möjlighet att återvända till sina
hemländer. De flesta har under asylprövningstiden haft arbetstillstånd (ATUND) och därmed arbetat i olika slags yrken, bl a inom
regionens äldreomsorg och inom hotell och restaurang. Nu när de har nekats uppehållstillstånd har även deras arbetstillstånd dragits in
samtidigt som dagersättningen upphört. Dessa personer, varav många har genomgått delar av gymnasieutbildningen inom t ex vård och
omsorg, har tidigare gjort värdefulla insatser för regionens invånare och vill inget annat än att fortsätta bidra med sina arbetsinsatser.
Det skulle även utgöra ett viktigt tillskott till regionens arbetsmarknad.
Anm. Detta förslag är ett tillägg till tidigare inlämnat medborgarförslag från Agneta Berg och Frans Brozén och bör lämpligen
behandlas i sammanhanget.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
BILL ANDERS ERIKSSON
Adress
MÄSTERGATAN 18 LGH 1101

Postnummer och ort
621 39 Visby

E-postadress
bill.eriksson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/113
14 april 2020

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun för kommunalt
ansvarstagande för asylsökande med avslag
Förslag till beslut

• Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag.
Regionen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete i frågor kring mottagande, etablering
och integration. Förslaget ger uttryck för någon typ av ytterligare ambitionshöjning i
integrationsfrågan. Det är diffust formulerat avseende vad det konkret skulle
innebära och inbegriper samhällsfunktioner som ligger utanför Region Gotlands
mandat.
Mot bakgrund av detta föreslås förslaget anses som besvarat.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag och även ett
utökat samarbete med Migrationsverket.. Denna skrivelse avser det ena av två
likalydande förslag (det andra RS 2020/102 inkom 2020-01-10).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin
asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv
medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och
Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur
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civilsamhället, bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden
och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den
länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma
aktiviteter i ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till
finansieringen av Röda Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över
18 år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag RS 2020/102, 2020-01-14
Medborgarförslag RS 2020/113, 2020-01-10
Utlänningslagen 2005:716
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Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
GOTLAND PILOTKOMMUN FÖR KOMMUNALT ANSVARSTAGANDE FÖR ASYLANSÖKANDE MED AVSLAG
Beskrivning och motivering
På Gotland finns ett antal ensamkommande och barnfamiljer, som funnits här sedan den stora flyktingströmmen anlände 2015-16 och
som ännu inte fått asyl eller fått ett eller flera avslag. Deras tillvaro är f n mycket otrygg. Många frivilliga liksom humanitära
organisationer, som Röda Korset, Rädda barnen och kyrkorna men även studieförbunden, har engagerat sig i att stödja de asylsökande.
Särskilda stödföreningar/EBO-föreningar ordnade provisoriska bostäder till dem som ville stanna kvar på ön, när
flyktingförläggningarna stängdes våren 2016. Värdefulla vänskapsband har knutits, och svenskundervisning och praktik har ordnats i
många fall. Flera av de asylsökande har fått fasta jobb, medan de fortfarande hade arbetstillstånd (AT-UND).
Vi önskar nu att Region Gotland skulle ta ett radikalt grepp för att ge den här gruppen en tryggare framtid och minska den oro de
själva och deras svenska vänner känner inför ett eventuellt återvändande till länder med omfattande väpnade konflikter och social
diskriminering. Regionen skulle kunna bli en pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för den här gruppen för de berörda
asylsökandenas skull men också för att regionen behöver tillföra befolkningen fler människor i arbetsför ålder. Under en
övergångsperiod kan ett samarbete mellan regionen och Migrationsverket (MIV) äga rum, organisatoriskt och ekonomiskt. Även MIV
skulle kunna hamna på plus genom att slippa dyra förvarsplatser och jättedyra flygtransporter. T o m polisen skulle avlastas från att
ingripa, när desperata människor försöker undgå att utvisas.
Samarbete med civilsamhället i form av t ex stödföreningarna (Tillsammans på norr, Tillsammans för ensamkommande,
Dörrknackarna, EBO Ekängen, och EBO Storsudret) och andra humanitära organisationer (som Röda Korset, Rädda barnen, kyrkorna
och studieförbunden) skulle även i fortsättningen kunna underlätta integrationen.
Kontakt med stödföreningarna kan undertecknad, Agneta Berg, gärna ställa upp med.
Agneta Berg, ordf EBO Ekängen, 0707-92 24 96
Frans Brozén, Fårö, engagerad i stödföreningen Tillsammans på norr, 070-681 56 64

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Marita Agneta Elisabeth Berg
Adress
STÅNGA SUTARVE 833

Postnummer och ort
623 60 Stånga

E-postadress
agneta@berg.cc
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Stånga 8 jan 2020

MEDBORGARFÖRSLAG: GOTLAND – PILOTKOMMUN FÖR
KOMMUNALT ANSVARSTAGANDE FÖR ASYLANSÖKANDE MED
AVSLAG

På Gotland finns ett antal ensamkommande och barnfamiljer, som funnits här sedan den
stora flyktingströmmen anlände 2015-16 och som ännu inte fått asyl eller fått ett eller flera
avslag. Deras tillvaro är f n mycket otrygg. Många frivilliga liksom humanitära organisationer,
som Röda Korset, Rädda barnen och kyrkorna men även studieförbunden, har engagerat
sig i att stödja de asylsökande. Särskilda stödföreningar/EBO-föreningar ordnade
provisoriska bostäder till dem som ville stanna kvar på ön, när flyktingförläggningarna
stängdes våren 2016. Värdefulla vänskapsband har knutits, och svenskundervisning och
praktik har ordnats i många fall. Flera av de asylsökande har fått fasta jobb, medan de
fortfarande hade arbetstillstånd (AT-UND).
Vi önskar nu att Region Gotland skulle ta ett radikalt grepp för att ge den här gruppen en
tryggare framtid och minska den oro de själva och deras svenska vänner känner inför ett
eventuellt återvändande till länder med omfattande väpnade konflikter och social
diskriminering. Regionen skulle kunna bli en pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för
den här gruppen för de berörda asylsökandenas skull men också för att regionen behöver
tillföra befolkningen fler människor i arbetsför ålder. Under en övergångsperiod kan ett
samarbete mellan regionen och Migrationsverket (MIV) äga rum, organisatoriskt och
ekonomiskt. Även MIV skulle kunna hamna på plus genom att slippa dyra förvarsplatser och
jättedyra flygtransporter. T o m polisen skulle avlastas från att ingripa, när desperata
människor försöker undgå att utvisas.
Samarbete med civilsamhället i form av t ex stödföreningarna (Tillsammans på norr,
Tillsammans för ensamkommande, Dörrknackarna, EBO Ekängen, och EBO Storsudret)
och andra humanitära organisationer (som Röda Korset, Rädda barnen, kyrkorna och
studieförbunden) skulle även i fortsättningen kunna underlätta integrationen.
Kontakt med stödföreningarna kan undertecknad, Agneta Berg, gärna ställa upp med.
Agneta Berg, ordf EBO Ekängen
Stånga Sutarve 833, 623 60 Stånga, agneta@berg.cc, 0707-92 24 96

Frans Brozén, Fårö, engagerad i stödföreningen Tillsammans på norr, 070-681 56 64

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 251

Medborgarförslag. Dispens för flyktingar
utan uppehållstillstånd att få tillfälligt
arbetstillstånd

RS 2020/817

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
hos Migrationsverket skall söka Dispens för flyktingar utan uppehållstillstånd att få
tillfälligt arbetstillstånd, alternativt beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Förslaget inleder med att framhålla att det på Gotland finns personer utan vare sig
uppehållstillstånd eller möjlighet att återvända till sina hemländer. Dessa har under
sin asylprövningstid även innehaft arbetstillstånd, något som dragits in på grund av
asylansökansavslaget. Medborgarförslaget pekar på att personerna under tiden med
arbetstillstånd bidragit med ett värdefullt tillskott till Gotlands arbetsmarknad.
Avslutningsvis framhålls att ifrågavarande förslag skall betraktas som ett tillägg till två
tidigare inlämnade medborgarförslag på liknande tema.
Avseende lagrum så berörs förslaget av Utlänningslagen (2005:716), Utlänningsförordningen (2006:97) samt Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (2016:752).
Inget av lagrummen medger ett förfarande med generell ansökan om dispens- eller
undantag hemställd från kommunal aktör. De möjligheter som finns till avsteg,
exempelvis §11-12 i Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (2016:752), avser individärenden där Migrationsverket är
beslutande myndighet.
En ansökan om dispens eller undantag från Region Gotland skulle därför vara
utsiktslös, något som även bekräftats i kontakter med Migrationsverket.
Mot bakgrund av detta bedömer Regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
bör avslås.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) begär att handlingar i tidigare behandlande medborgarförslag
rörande samma fråga bifogas kallelse till regionstyrelsen. Saga Carlgren föreslår även
att förvaltningen undersöker om det finns något Region Gotland kan göra för denna
grupp som avses i medborgarförslaget.
forts
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2020:2
Förslag till beslut

•
•

•
•
•

Delårsrapport 2:2020 godkänns
Tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden får 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.
Nämnderna får i uppdrag att begränsa den egna nettokostnadsutvecklingen så att
budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
Målen i styrkortet gäller alla nämnder och i verksamhetsplanen för 2021 ska
förtydligas, genom prioriterade aktiviteter, hur arbetet mot ökad måluppfyllelse
ska ske under året.
Samtliga nämnder uppmanas att i samband med verksamhetsplanearbetet
samverka och genomföra gemensamma aktiviteter för att bidra till ökad
måluppfyllelse i styrkortets samtliga mål.

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
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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
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
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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.
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)
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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
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.

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.
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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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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.

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

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
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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

25 (59)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

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

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

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

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
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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

113

37

Alla

1

16

9

Startbesked för bostäder (småhus eller flerbostadshus), antal

Alla

160

204

207

2020

2019

2019

2018

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
34 (59)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

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
Alla
Alla
Alla

2018

2018

180

195

87
37,6

Alla
Bensin, m3
Biodiesel, m3
Biogas, ton
Diesel

2019

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.

36 (59)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

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

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

2020

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
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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

1,4

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

2020

2019

2019

2018

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

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

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.
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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
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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.

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

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.

Ärendenr RS 2020/234 Datum 2020-09-28

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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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•
•

•
•

•

Delårsrapport 2:2020 godkänns
Tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden får 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.
Nämnderna får i uppdrag att begränsa den egna nettokostnadsutvecklingen så att
budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
Målen i styrkortet gäller alla nämnder och i verksamhetsplanen för 2021 ska
förtydligas, genom prioriterade aktiviteter, hur arbetet mot ökad måluppfyllelse
ska ske under året.
Samtliga nämnder uppmanas att i samband med verksamhetsplanearbetet
samverka och genomföra gemensamma aktiviteter för att bidra till ökad
måluppfyllelse i styrkortets samtliga mål.

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 miljoner kr (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 miljoner kr, vilket innebär en positiv avvikelse på
160 miljoner kr jämfört med reviderad budget. Balanskravsresultatet för perioden
uppgår till 169 miljoner kr efter justeringar. Balanskravsresultatet för helåret beräknas
till 194 miljoner kr. 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 miljoner kr. Det är en markant förbättring sedan föregående prognos då nämnderna prognostiserade en stor budgetavvikelse på -173
miljoner kr. För helåret är det fyra nämnder som bedömer att de inte kommer att
klara sin budget.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 232 miljoner kr varav exploateringsutgifter ingår med 20 miljoner kr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till
516 miljoner kr. 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.
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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
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,
röker dagligen, nästan dagligen eller
ibland, andel (%)

Elever i årskurs 9 som röker, dagligen,
nästan dagligen eller 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 åretantagna 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.
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Mål 13, Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Tidigare beslutad

Ny

Fastställs våren 2020
Fastställs våren 2020
Fastställs våren 2020
Fastställs våren 2020

Team effektivitetsindex
Ledarskapsindex
Engagemangindex
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.
Mål 14, Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Tidigare beslutad

Ny

Heltidsanställda av samtliga tillsvidareandel (%)

Heltidsanställda av samtliga anställda,
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.
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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
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.
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
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.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson tf ekonomidirektör och Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-08
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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
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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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Begäran om tilläggsanslag. Förstudie Nya
akuten samt iva/operation
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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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Begäran om tilläggsanslag. Förstudie Nya akuten samt
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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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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 256

Begäran om tilläggsanslag. Förstudie Nya
akuten samt IVA/operation

RS 2020/1411

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på 13 967 000 kronor.
Finansiering sker genom regionens eget kapital.

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.
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 gäller och att tilläggsanslag inte automatiskt ska
begäras eller beviljas vid liknanden ärenden framåt.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16 § 101
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1416
22 september 2020

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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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 257

Revidering av budget 2020 med anledning
av extra statsbidrag

RS 2020/1416

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Budgeten för generella statsbidrag ökar med 150 miljoner kr och uppgår därmed
till 1 694 miljoner kr år 2020.

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 miljoner kr 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 miljoner kr.
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
och omsorg samt kollektivtrafik. Pandemin pågår fortfarande och det är viktigt att
det finns en fortsatt handlingsberedskap i budgeten om extra åtgärder behöver vidtas.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1280
22 september 2020

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

1

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

4

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.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 258

Ansökan om verksamhetsbidrag ur
regionstyrelsens näringslivsanslag 2021

RS 2020/1280

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

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.
År 2020 Äskande 2021
ALMI företagspartner Gotland AB
4 138 tkr
4 320 tkr
Science Park Gotland
1 450 tkr
1 600 tkr
Visby Centrum AB
500 tkr
500 tkr
Coompanion
200 tkr
300 tkr
Gotlands Filmfond
1 500 tkr
2 000 tkr
92 möjligheter
50 tkr
50 tkr
Cruise Baltic (omförs till medlemskap) 150 tkr
150 tkr
Medeltidsveckan
300 tkr
300 tkr
Gotland Grönt Centrum AB
5 200 tkr
5 200 tkr
Rindi kårhuslokaler
575 tkr
615 tkr
SUMMA
14 563 tkr
15 535 tkr

* Förslag 2021
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
100 tkr
0 tkr
50 tkr
150 tkr
300 tkr
4 800 tkr
615 tkr
12 835 tkr

Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
forts

12 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 258 forts
RS 2020/1280
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare information kring fördelning av bidragen och
ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1408

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.
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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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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 259

Återrapport av insatser för att hantera
effekter av coronapandemin

RS 2020/1408

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen tar emot informationen.

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

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/689
16 september 2020

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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RS AU § 260

Uppdrag. Rambudget för vissa investeringsområden

RS 2020/689

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Uppdraget förlängs och ska redovisas till regionfullmäktige i februari 2021.

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 anpassas så
att underlaget för beslut om investeringsbudget är genomfört enligt vad som kommer
att beslutas av regionfullmäktige.
forts
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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.
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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2018/96

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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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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962

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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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962

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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RUMSFUNKTIONSPROGRAM
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
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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
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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
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Underlag för fortsatt projektering

Sign:

Visby Pjäsen 14

Proj.nr:

Alléskolan, om- och tillbyggnad

Datum:

Antal
45
2-3
50
150
150
5
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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

-
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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

-
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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:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 261

Uppdrag. Statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten gällande Alléskolan

RS 2019/954

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Statusrapporten godkänns.

Generalkonsulten (Norconsult AB) har meddelat styrgruppen vid dess möte
2020-08-18 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:
-

Fortsatt projektering för utförandeentreprenad med ökad budget
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 området har mycket svårt att klara sig utan en ny skola.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens statusrapport och
finner att den bifalls.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15, § 90

17 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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.
1 (2)

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

2 (2)

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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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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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 262

Uppdrag. Statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten gällande ombyggnad
av akutmottagningen

RS 2017/748

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Statusrapporten för projekt Nya Akuten godkänns.

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
450-500 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.
forts

18 (62)

Justerande
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 262 forts
RS 2017/748

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.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens 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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på hälso- och sjukvårdsnämndens statusrapport
gällande Nya Akuten och finner att den bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16, § 100
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 263

Uppdrag. Statusrapport och uppdatering av
investeringsbudget gällande korttidsenhet
Korpen

RS 2019/556

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Statusrapporten för korttidsenhet Korpen godkänns.

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

Ordförande ställer proposition på socialnämndens statusrapport gällande korttidsenheten Korpen och finner att den bifalls.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-09-16, § 118
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Justerande

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
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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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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.

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2020-09-22

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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Effektiviseringsprogrammet

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.

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2020-09-22

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.
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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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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 264

Uppdrag - Effektivitetsprogram 2021-2022

RS 2019/955

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Delrapporten godkänns.

Arbetsutskottets beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde
återkomma med konkreta aktiviteter inom de fyra prioriterade områden för att
förstärka arbetet och få effekt framåt.

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.
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.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde återkomma med konkreta aktiviteter inom de fyra
prioriterade områden för att förstärka arbetet och få effekt framåt.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/584
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
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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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Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

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

E-post registrator-hsn@gotland.se

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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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.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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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Tjänsteskrivelse
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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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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland



Goda dialoger och facklig samverkan



Kunskapshöjande seminarier



Arbetstidsmodeller och schemaläggning



Tips på hälsofrämjande insatser



Gym på lasarettet



Företagshälsovård

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/180

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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Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 265

Uppdrag. Åtgärder för att sänka sjuktalen
och se över personalbemanning

RS 2020/584

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens sammanfattning gällande regionens och
förvaltningarnas arbete angående konkreta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön
och sänker sjuktalen godkänns.

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.
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
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.
forts
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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
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”
m.m.).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR-direktör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-21
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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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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/965

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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Uppdrag. Alternativ användning av avsatta
medel för jämställdhet och brist

RS 2019/965

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag att de extra medlen som avsätts för satsningar
inom jämställdhet och bristyrken år 2021 ska framförallt användas till fortsatta
lönesatsningar.

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.
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.
Teknikförvaltningen har lyft möjligheten att ge kompensation för veckovilan för
beredskapstjänstgörande medarbetare samt möjlighet till mer friskvård och ett högre
friskvårdsbidrag.
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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.
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 %.
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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
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, till exempel 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
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR-direktör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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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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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag på hantering och samordning av Region
Gotlands personalförmåner godkänns.

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.
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.
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, kickoff, 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
forts

27 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 267 forts
RS 2019/964

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 genom att
en förvaltning erbjuder medarbetare möjlighet att både använda friskvårdstimme och
friskvårdsbidrag.
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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
forts

29 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 267 forts
RS 2019/964

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
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.
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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 267 forts
RS 2019/964
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR-direktör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 268

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av arbetslöshetsnämnd

RS 2019/967

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Ärendet återremitteras.

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.
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.
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 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, tills regionfullmäktige fattat beslut om motionen och en eventuell
utredning är genomförd.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/967
23 september 2020

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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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/293
22 januari 2020

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

10
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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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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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 268

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av arbetslöshetsnämnd

RS 2019/967

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Ärendet återremitteras.

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.
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.
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 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, tills regionfullmäktige fattat beslut om motionen och en eventuell
utredning är genomförd.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 268 forts
RS 2019/967
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på kommande beslut i
regionfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-23
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Justerande

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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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.
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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
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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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/968

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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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
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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
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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.
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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.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 269

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

RS 2019/968

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Förslaget remitteras för yttrande till tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Remissyttrande ska lämnas regionstyrelsen senast den
1 februari 2021.
• Förslag till organisation beslutas på budgetberedningen i maj 2021.
•

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, hälsooch 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.
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.
forts
34 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 269 forts
RS 2019/968

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.
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.
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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.
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.
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Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden läggs till som
remissinstans.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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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.
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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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Uppdrag - Ekonomiskt hållbar lösning nytt badhus i Visby
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.
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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
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•

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
031-303 49 00
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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
We Group
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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

We Group
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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.

Befolkningsutveckling - Visby
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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
med totalen - Gotland
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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

•

Utformning av badhuset

•

Erbjudanden och aktiviteter

•

Personal, behöver anställa egen

•

Öppettider och tillgänglighet

•

Ekonomi, står för alla kostnader

•

Prissättning

•

Underhåll

− Ansvar för:

− 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.
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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

6.1.2
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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

Uppdrag

Gotlands nya badhus
Beställare

Region Gotland

Upprättad av

PreDevo AB
Datum

2018-09-14

Rev
MÖ

Projektnummer

18037

Sid nr

41 (86)

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
12
10
8
6
4
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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Danderyd

Karlshamn

Visby

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
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−

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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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.

50 kr
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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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 270

Uppdrag. Ekonomiskt hållbar lösning nytt
badhus i Visby

RS 2019/959

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen ställer sig positiv till ett nytt badhus på Visborg, Visby där
alternativ ett förordas och påbörjas inom planperioden 2021-2025.
• Regionstyrelse får i uppdrag att till budgetberedningen 2021 återkomma med en
detaljerad förstudie där också ägande, driftsform och finansiering ska utredas.
•

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.
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.
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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

Arbetsutskottet föreslår följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen ställer sig positiv till ett nytt badhus på Visborg, Visby där alternativ
ett förordas och påbörjas inom planperioden 2021-2025.
Regionstyrelse får i uppdrag att till budgetberedningen 2021 återkomma med en
detaljerad förstudie där också ägande, driftsform och finansiering ska utredas.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-15
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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)
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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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Författningssamling för Region Gotland

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.
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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

---------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

-----------------------------------------

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 271

Framtida former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med regelverket för trygghetsboende

RS 2020/1246

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får 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.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Medel anslås till befintligt boende för år 2021.

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.”
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
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.
forts
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RS AU § 271 forts
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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.
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.
forts
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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.
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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. 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.
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.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att andra beslutsmeningen ändras till ”Medel anslås till
befintligt boende för år 2021”
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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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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Partistöd 2021
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska i början av januari 2021 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande:
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 478 862 kronor.
- Centerpartiet, 1 478 862 kronor.
- Feministiskt initiativ, 342 096 kronor.
- Kristdemokraterna, 342 096 kronor.
- Liberalerna, 413 144 kronor.
- Miljöpartiet de gröna, 484 192 kronor.
- Moderaterna, 981 527 kronor.
- Sverigedemokraterna, 626 287 kronor.
- Vänsterpartiet, 697 335 kronor.
• Regionstyrelsen ska fördela 671 660 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationerna på Gotland.
• Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.
•

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
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
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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
e-tjänst 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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-01
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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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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv till
december 2020.
•

I direktivet till framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som
beslutades av regionstyrelsen 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
koncernstyrkort med övergripande mål för verksamheterna. Till detta kopplas också
resurssättning i form av årliga budgetbeslut där den politiska ambitionen och viljeinriktning uttrycks.
forts
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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.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Adam Lagerstedt (L) att beslutspunkt
två stryks och ersätts med ”regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram
ett projektdirektiv till december 2020.”
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-02
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2021-2023
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Driftbudget 2021 fastställs
Investeringsbudget 2021 och 2022 fastställs
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-09 om förslag till drift- och
investeringsbudget för 2021. Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår enligt
förslaget till 87 mnkr. Det finansiella målet för 2021 är att det budgeterade resultatet
ska uppgå till 1 procent av verksamhetens nettokostnader vilket är 56 mnkr. Målet är
tillfälligt sänkt från 2 procent till 1 procent med anledning av den pågående
pandemin.
För åren 2022-2023 beräknas det budgeterade resultatet till 71 mnkr 2022 och noll
(0) 2023. För dessa år är målet att det budgeterade resultatet ska uppgå till minst 2
procent av verksamhetens nettokostnader det vill säga cirka 120 mnkr. Det krävs
därmed ytterligare stora effektiviseringar i verksamheten om inte skatteintäkter och
generella bidrag ökar mer än vad som nu prognostiserats.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från 1 oktober 2020 och hänsyn har
tagits till senaste prognoser för poster i finansförvaltningen. Utdelning från GEAB är
upptagen med 10 mnkr per år. Reavinster beräknas till 10 mnkr per år 2021-2023.
Vinster från exploateringsverksamhet beräknas till 20 mnkr 2021 och 10 mnkr 20222023.
Resursfördelningsmodellerna har uppdaterats utifrån senaste befolkningsprognosen
och har beaktats i planen för samtliga år.
Avsättning för generell personalkostnadskompensation 2021 har beslutats uppgå till
76 mnkr och särskild satsning på bristyrken och jämställdhet till 18 mnkr. 2 mnkr
avsätts i budgetram för regionstyrelsen för fortsatt gemensamt arbete med
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värdegrund och tillitsbaserat ledarskap. Hur fördelningen av
personalkostnadskompensationen för 2021 för respektive nämnd ser ut framgår av
ramberäkningen samt beskrivs nedan. För åren 2022 och 2023 har 100 mnkr avsatts i
planen.
Effektiviseringar i nämndernas verksamhet uppgår totalt till 54,7 mnkr 2021 och
ytterligare 80 mnkr 2022. Inget beslut om ytterligare effektivisering 2023 är taget.
Jämfört med arbetsutskottets beslut har effektiviseringen på politikerorganisationen
undantagits. I anslaget till politikerorganisationen ingår överförmyndarnämnd,
patientnämnd, regionfullmäktige, regionstyrelse, revision samt valnämnd.
Internhyran höjs med 1,5 procent vilket motsvarar 5,7 mnkr. Nämnderna
kompenseras för höjningen via budgetramarna. Fördelning är gjord utifrån
hyresnivån 2020. Belopp per nämnd framgår av ramberäkningen samt i tabell nedan.
Övriga interna priser för tjänster från regionstyrelseförvaltningen höjs med
motsvarande 5,9 mnkr. Nämnderna kompenseras via budgetramarna beroende på
vilken tjänst prisökningen avser. Belopp per nämnd framgår av ramberäkningen samt
i tabell nedan.
Avsättning för interna prisökningar och externa avtal år 2022 och 2023 har gjorts
med 33 mnkr per år framåt. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns
upptagna i planen.
Sammantaget ökar nämndernas budget 2021 med 4,8 procent.
Nämnd
Regionstyrelsen

Budget
2020

Budget
2021

Ökning,
tkr

varav
engångsanslag

Ökning i
procent*

460 336

486 573

26 237

375 543

400 210

24 667

varav räddningstjänsten

54 493

55 484

991

1,8

varav
politikerorganisationen

30 300

30 879

579

1,9

142 349

180 707

38 358

26,9

25 516

30 034

4 818

19,1

1 226 438

1 249 170

22 732

1,9

310 028

327 798

17 770

5,7

Socialnämnden

1 411 502

1 470 023

58 521

4,1

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

1 732 168

1 821 038

88 870

3 000

5,1 (5,0)

5 308 037

5 565 343

257 306

9 650

4,8

varav
regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Summa

5,7
6 650

6,6 (4,8)

*värdet inom parentesen visar ökning exklusive engångsanslag

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 508 mnkr och 487 mnkr 2022. Under
planperioden är investeringar för 2,7 miljarder kronor planerade.
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Ärendebeskrivning

Till regionstyrelsens behandling av ärendet om strategisk plan och budget finns
bifogat


Plankalkyl 2021-2023 utifrån arbetsutskottets budgetförslag.



Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar för 2021 framgår.



Investeringsbudget för 2021 och 2022 samt investeringsplan för åren 20232025.



Finansförvaltningsbudget 2021

Till regionfullmäktiges behandling kommer ärendet kompletteras med följande
handlingar.


Resultatplan för åren 2021-2023



Finansplan för åren 2021-2023



Balansplan för åren 2021-2023

Beslut om utdebitering 2021 ska tas av regionfullmäktige i november.
Personalkostnadskompensation 2021

Region Gotlands fleråriga satsningar på framförallt jämställda löner och under senare
år även på bristyrken, har medfört att ett långsiktigt arbete med strategisk
lönebildning har varit möjligt. Satsningarna på jämställda löner har gett effekt,
kvinnornas medianlön närmar sig männens, men arbetet behöver fortsätta. Vi kan
också konstatera att lönerna för regionens medarbetare närmar sig eller är i paritet
med rikets medianlöner för flera av våra yrkesgrupper. Lönestatistiken visar dock att
lönerna i 90:e percentilen för många av yrkesgrupperna inte når upp till 90:e
percentilen för riket.
Förvaltningarna har utifrån lönekartläggning av jämställda löner samt analyser av
bristsituationen konstaterat att det även inför 2021 års budget behövs särskilda
lönesatsningar utifrån brist- och jämställdhetsperspektivet. Inför 2021 har
förvaltningarna yrkat 18 mnkr till jämställdhet och till yrken där det är svårt att
rekrytera och behålla medarbetare. Yrkesgrupper som förvaltningarna lyfter fram är
lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, handläggarfunktioner med flera.
En faktor som måste lyftas upp är att löneöversyn för år 2020 inte avslutad. Det
medför en osäkerhet vad gäller lönebudget 2021. Centrala parter har, på grund av
pandemin, förlängt löneavtalen för Kommunal, Vision/SSR/Ledarna och Läkarna
till och med 2020-10-31. Utöver löneavtalen ska även Allmänna bestämmelser
omförhandlas. Det finns en osäkerhet i vad de centrala avtalen kommer att innehålla,
gällande till exempel garanterade lönenivåer, höjda ersättningar och när avtalen ska
träda ikraft. Löneöversyn för Vårdförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbunds samverkansråd samt AkademikerAlliansen genomfördes under våren.
För att rikta medlen mer detaljerat till rätt grupper behöver förvaltningarna göra
kompletterande analyser när löneöversyn 2020 är avslutad
I förslaget ingår höjning av arvoden inom politikerorganisationen med 477 000 kr. I
den summan ingår även höjning av arvoden till gode män. Arvodena räknas årligen
upp utifrån prisbasbeloppet.
Diskussioner om fördelningen av jämställdhets- och bristyrkessatsningarna har förts i
koncernledningsgruppen och i HR-nätverket.
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Nämnd/styrelse

Generell
kompensation, tkr

Särskild satsning på
jämställdhet samt
bristyrken, tkr

6 335

2 710

4 893

2 200

varav räddningstjänsten

965

510

varav politikerorganisationen

477

-

477

1 520

900

2 420

Regionstyrelsen
varav
regionstyrelseförvaltningen

Summa, tkr

9 045
7 093

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

1 475

1 475

490

1 965

18 490

4 962

23 452

5 110

538

5 648

Socialnämnden

19 200

3 750

22 950

Hälso- och sjukvårdsnämnden

23 870

4 650

28 520

76 000

18 000

94 000

Summa

76 mnkr i generell personalkostnadskompensation innebär 2,17 procents ökning.
Internhyra 2021

Internhyran är uppräknad med 1,5 procent och kompensation via budgetramarna
tillförs respektive nämnd. Resultatenheterna på regionstyrelseförvaltningen är
kompenserad genom att priserna höjs och ingår inte fördelningen.
Nämnd

Budgetkompensation

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen

560

Regionstyrelsen/räddningstjänst

50

Tekniska nämnden

240

Miljö- och byggnämnden

100

Barn- och utbildningsnämnden

1 670

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 010

Socialnämnden

710

Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 360

Summa

5 700

Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2021

I det förslag till budget som regionstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om fick
regionstyrelseförvaltningens resultatenheter ett totalt tillskott på 5 875 tkr för
löneökningar, ökade kostnader i måltidsverksamheten och en ökad andel lokala
livsmedel.
Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår
respektive nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.
Minustecknet på hjälpmedel betyder att priserna kommer att sänkas genom
effektivisering.
Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd (tkr)
Tjänsteområde

POL

Vaktmästeri

TN

MBN

BUN

1

1

2

GVN

SON

HSN

RS

Summa

2

20

3

29

Bårhustjänster

11

Transporttjänster

2

Varuförsörjning

2

6

Hjälpmedel

-3

Städtjänster
Kanslitjänster*

2

37
92

12

290

60

20

48

-226

-223

28

163

11
297

299

14

92
-452

53

643
92
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Måltidstjänster,
fast

1 352

152

116

42

1 662

Måltidstjänster,
rörligt

856

182

283

79

1 400

Reglering rest
2020
Summa

92

40

13

2 505

396

223

140

2 099

2 099

2 466

5 875

*Varav ÖFN 72, PAN 20

Bedömning

Det råder en stor prognososäkerhet bland nationella bedömare angående
utvecklingen i svensk och även global ekonomi. Sveriges kommuner och regioner
och regeringen gör bedömningen att lågkonjunkturen dröjer kvar till 2023 men att en
återhämtning sker 2021 och 2022. I vilken takt återhämtningen sker skiljer sig mellan
olika bedömare.
Hur skatteunderlaget utvecklas har en direkt påverkan på vilket ekonomiskt utrymme
som Region Gotland har framöver och därmed vilka ekonomiska förutsättningar
som finns för de olika verksamheterna. Marginalen (det budgeterade resultatet) i
budgeten för 2021 är 1,5 procent vilket ligger över det beslutade målet, men medger
inte någon stor buffert utifrån den stora osäkerhet som just nu råder. Nämndernas
budgetdisciplin blir ytterst viktig.
För åren 2022-2023 beräknas det budgeterade resultatet till 71 mnkr 2022 och noll
(0) 2023. För dessa år är målet att det budgeterade resultatet ska uppgå till minst 2
procent av verksamhetens nettokostnader det vill säga cirka 120 mnkr. Det krävs
därmed ytterligare stora effektiviseringar i verksamheten om inte skatteintäkter och
generella bidrag ökar mer än vad som nu prognostiserats.
Investeringsbudgeten innehåller flera satsningar på nya eller renoverade
verksamhetslokaler. Det ligger också fortsatt stora satsningar på VA. Den beslutade
investeringsnivån i kombination med bland annat beslutad resultatnivå 2021 innebär
ett beräknat upplåningsbehov på cirka 100 mnkr.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
I den nya kommunallagen 2017:725 står i 11 kap, 1 § ”Kommuner och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet… Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget.”
God ekonomisk hushållning innebär att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska också
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid
budgetårets slut. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska
även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens
första år.
Regionen ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning anges. I Region Gotlands styrkort är målen i verksamhetsperspektivet liktydiga med
målen för god ekonomisk hushållning. Samhällsperspektivet är en målsättning för hur regionen
ska bidra till samhällsutvecklingen på hela Gotland i samverkan med andra aktörer.
Styrmodell

Utvecklingen de senaste åren inom området styrning och uppföljning har medfört utvecklade
möjligheter att mäta, jämföra och följa upp de mål som är satta. Resultaten sätter fokus på vad vi
får för de pengar vi sätter in i verksamheten och hur väl vi lyckas jämfört med andra.
Utvecklingen ger även förutsättningar för att bedöma inom vilka verksamhetsområden åtgärder
behöver vidtas för att ge gotlänningarna mesta möjliga värde för de skattepengar Region Gotland
förfogar över.
Regionens styrmodell innehåller vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och
verksamhetsplaner. En kort beskrivning följer om innehållet i dessa delar.
Vision

Visionen för Region Gotland sammanfattas i meningen ”Gotland är Östersjöns mest kreativa och
magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”.
Värderingar

Region Gotlands grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke.
Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för Region Gotland lyder: Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som
kommun och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög
tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Styrkort

Perspektiv

Styrkortet innehåller två perspektiv, Samhälle och Verksamhet. I perspektivet samhälle beskrivs
vad regionen ska uppnå och bidra med i utvecklingen av det gotländska samhället. I perspektivet
verksamhet sätts mål utifrån att verksamheten ska bedrivas och leverera resultat på ett effektivt
sätt.

Målområde

Det finns tre målområden kopplat till respektive perspektiv. I perspektivet samhälle finns
målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I perspektivet
verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi.
Till varje målområde finns en text som ger djupare information om vad de förtroendevalda vill
åstadkomma inom området. Utifrån detta har prioriterade mål formulerats inom varje område.
Mål

Varje målområde innehåller tre mål. Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla
nämnder och förvaltningar och beskriver vad som ska uppnås under perioden 2020-2023.
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

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.
1.

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

Ökad befolkning i arbetsför ålder
5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland.
6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
4.

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

Gotlands klimatavtryck minskar.
8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen.
7.

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.
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.
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.
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.
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.

Mål

16. Budgeterat resultat

uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
Indikatorer

Målen följs upp genom indikatorer.
En indikator ska vara mätbar, bygga på data av god kvalitet, lyfta fram någon del av
måluppfyllelsen som anses väsentlig, vara jämförbar med annat samt gå att följa över tid.
Indikatorn ska också visa önskvärd nivå eller riktning. Indikatorer inom perspektiv verksamhet
ska bidra till att ge underlag för bedömningen av god ekonomisk hushållning.
Indikatorn ska kunna användas i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Den
ska visa på någon väsentlig aspekt av den verksamhet som bidrar till måluppfyllelsen, den
behöver dock inte mäta alla aspekter. Det är viktigt att mäta effekter och resultat för att
indikatorn ska kunna användas som ett verktyg vid förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering är ett obligatoriskt moment för alla nämnder och
förvaltningar inom Region Gotland.
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och
förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt
i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är
önskvärd.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd. De förvaltningar som arbetar
på uppdrag av flera nämnder får därmed ett övergripande styrdokument, men som fastställs av
samtliga förvaltningens nämnder.
Verksamhetsplanen har i första hand ett tidsperspektiv på ett år men kan även omfatta längre
perspektiv.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell

Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna

Nämndernas uppdrag är att bidra till måluppfyllelsen av Region Gotlands gemensamma
koncernstyrkort. Nämnderna uppmanas att i sin verksamhetsplan förtydliga, genom prioriterade
aktiviteter, hur arbetet för att bidra till måluppfyllelse ska bedrivas kommande år. Samtliga
nämnder uppmanas också att samverka och genomföra gemensamma aktiviteter för att bidra till
ökad måluppfyllelse i styrkortets samtliga mål.
Målen ska följas upp i samband med delårsrapport och bokslut. I analysen ska
jämställdhetsaspekten särskilt belysas där det är möjligt.
Perspektiv samhälle

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin verksamhetsplan ska redovisa hur de ska bidra till
måluppfyllelsen inom perspektivet samhälle. Nämnderna kommer att ha olika områden där de
bidrar i större eller mindre utsträckning.
Perspektiv verksamhet

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin verksamhetsplan ska redovisa hur de ska arbeta med
måluppfyllelsen inom perspektiv verksamhet. Samtliga mål ska prioriteras. Alla nämnder ska
arbeta med sin kvalitet, sina medarbetare och sin ekonomi på ett sådant sätt att verksamheten
bedrivs på ett effektivt sätt och bidrar till kravet på God ekonomisk hushållning, inom de
ekonomiska ramar som regionfullmäktige tilldelar nämnden.
Ekonomi
Balanskravet

Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs.
Med hänsyn till samhällsutvecklingen både utifrån den demografiska utvecklingen samt
medborgarnas ökade förväntningar krävs det ett ständigt pågående utvecklings- och
effektiviseringsarbete för att kostnadsnivån inte ska öka. De finansiella målen inom målområde
ekonomi utgör grundläggande restriktioner för drift- och investeringsverksamheten. Utifrån dessa
mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka verksamheterna ska
bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Det innebär att de effektiviseringskrav
som finns i samband med budgetbeslutet ska genomföras och verksamheten ska bedrivas så att
ekonomin är stabil framåt.
Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är
synnerligen angeläget för att säkra regionens totala ekonomiska balans.
Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde och ska samtidigt sträva efter att minimera den
långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bland annat ske genom att nämnd
före igångsättande av byggnads- och anläggningsinvesteringar med investeringsutgift som
överstiger 3 mnkr ska inhämta finansiellt igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt
delegationsbeslut, regionfullmäktige 2013-06-17, §65.
Nämnderna ska alltid beakta vilka konsekvenser investeringar har på driftkostnaderna, både
negativa och positiva. Huvudprincipen är att nämnderna finansierar sina driftkostnader för
investeringar inom befintlig driftbudget.

Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska
resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.
Nämnderna ska löpande revidera utbudsnivåer för att anpassa verksamheten till de ekonomiska
ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den inte kan uppfylla de mål och åtaganden
som regionfullmäktige beslutat om och även föreslå åtgärder.
Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv

Region Gotlands budgetresultat för 2021 är xx mnkr (kompletteras efter regionfullmäktiges
beslut om budget). Förutsättningen för att regionen ska klara resultatet för 2021 är att alla
nämnder följer sin beslutade budget, genomför sina effektiviseringskrav och att utvecklingen
under året är stabil.
Samhällsekonomiskt finns det en stor osäkerhet i vilken takt ekonomin kommer att återhämta sig
efter den pågående pandemin. Planeringen framåt innebär att nämnderna för 2022 har ett
ytterligare effektiviseringskrav på 80 mnkr. Utifrån senast kända prognoser krävs ytterligare
effektivisering på cirka 120 mnkr 2023. På grund av den samhällsekonomiska osäkerheten behövs
en buffert framåt som tål oförutsedda förändringar. En buffert är också nödvändig för att
finansiera regionens stora investeringsbehov framåt. Just nu finns inte den bufferten i Region
Gotlands ekonomi.
Planeringen framåt måste nödvändigtvis utgå från dagens prognoser vilket betyder att nämnderna
måste planera för fortsatt effektivisering av processerna och översyn av utbudet för att kunna
möta kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna:








Nämnderna ska aktivt arbeta mot målen i det gemensamma styrkortet. Målen i
verksamhetsperspektivet får inte prioriteras bort.
Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska
kostnaderna med bibehållen kvalitet.
Beslutade effektiviseringar och förändringar ska genomföras på ett sådant sätt så att
ekonomisk stabilitet framåt säkras.
Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i
pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet. Nämnden ska i samband
med det också ta hänsyn till kommande kompetensförsörjningsbehov.
Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och
hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

Kvittering av budgetramar för 2021

Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2021 års
budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef). Detta sker i december 2020.

Ramberäkning 2021 per nämnd
Inför regionstyrelsen 2020-10-22
Justerad
budget Justering
Resursfördel2020 enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning
netto*

Effektivisering

Ramtillskott

Övriga
förändringar

-4 016

3 892

-20 950

-81

565

-880

1 480

-35 300

-113

260

-3 000

-3 328

-7 190

12 700

-2 700

-310 028

-6 136

-2 206

3 220

-7 000

Socialnämnd

-1 411 502

-29 563

-9 833

14 625

-10 800

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 732 168

-43 400

-11 100

17 950

-23 800

3 500

-82 427

-35 521

54 692

-103 550

0

3 500

-82 427

-35 521

54 692

-103 550

0

Regionstyrelse

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst
Teknisk nämnd
Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-30 300
-375 543

3 500

-54 493
-142 349

-1 238

-25 216
-1 226 438

Summa nämnder

-5 308 037

Regionstyrelse/ RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

0

Gemensamt/finansförvaltningen

0

Summa inklusive gemensamt

-102

-5 308 037

1 238

* Kompensation sker uppräkning av för externa avtal, regionstyrelseförvaltningens interna priser och internhyra. 2021 höjs internhyran med 1,5 procent motsvarande 5,7 mnkr vilket medför justering av nämndernas budget

Personalkostnads
kompensation

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-477

-30 879

-7 093

-400 210

7 150

7 150

-1 475

-55 484

-2 420

-180 707

-1 965

-30 034

-23 452

-1 249 170

-5 067

-13 417

-5 648

-327 798

-1 873

-3 305

-22 950

-1 470 023

-25 481

-54 587

-28 520

-1 821 038

-42 400

-89 800

-94 000

-5 565 343

-67 671

-153 959

-67 671

-153 959

0
0
0
-94 000

-5 565 343

mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.

Bilaga till ramberäkning 2021
Justeringar av budget 2020

Indexuppräkning

Integrerad
budget 2020

Justerad
budget 2020

Justering

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst
TN

Internhyra*
RS

-30 300

-30 300

-375 543

-375 543

-54 493

-54 493

-141 111

-1 238

-142 349

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst

-10
-550
-50

TN

-240

-25 216

MBN

-100

-1 226 438

BUN
GVN

-1 670
-1 010

MBN

-25 216

BUN

-1 227 676

GVN

-310 028

-310 028

SON

-1 411 502

-1 411 502

SON

-710

HSN

-1 732 168

-1 732 168

HSN

-1 360

Summa

-5 308 037

1 238

0

-5 308 037

Summa

Regionstyrelse/RSF

0

0

Regionstyrelse/RSF

Teknisk nämnd/TKF

0

0

Teknisk nämnd/TKF

Gemensamt

0

0

Gemensamt

Totalt

-5 308 037

0

-5 308 037

Totalt

-5 700

-5 700

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Summa indexuppräkning

Externa avtal

-92

0

-102

-2 466

-1 000

-4 016

0

-31

-81

-40

-600

-880

-13

0

-113

-2 505
-396

-3 015

-7 190

-800

-2 206

-223

-8 900

-9 833

-140

-9 600

-11 100

-5 875

-23 946

-35 521
0
0
0

-5 875

-23 946

-35 521

Ramberäkning 2021
Regionstyrelsen 2020-10-22
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2020

-5 308 037

JUSTERINGAR BUDGET 2020
TN: kollektivtrafikavtal "Trafik 2020", RS 2020-04-29 § 102

-1 238

BUN: kollektivtrafikavtal "Trafik 2020", RS 2020-04-29 § 102

1 238

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2020

-5 308 037

JUSTERING ENLIGT PLAN 2021-2022
RS: Tillväxtprogram

2 500

RS: Värdegrundsarbete

1 000

TN: kollektivtrafikavtal "Trafik 2020", helårseffekt RS 2020-04-29 § 102

-1 238

BUN: kollektivtrafikavtal "Trafik 2020", helårseffekt RS 2020-04-29 § 102

1 238

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-2 047

- färre barn på fritidshem

1 520

- färre barn i förskolesklass

4 113

- fler elever i grundskola

-6 914
Summa

-3 328

Summa

-6 136
-6 136

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-29 563

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

-43 400

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-82 427

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-1 000

Externa avtal RT

-31

Externa avtal TN

-600

Externa avtal BUN

-3 015

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-8 900

Externa avtal HSN

-9 600
Summa

-23 946

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 080

Höjd hyra generellt 1,5%

-270

Indexuppräkning livsmedel och transport

-1 080

Kompensation ökade hyreskostnader efter investering

-1 045

Ökad andel lokala livsmedel

-400
Summa

-5 875

Interna priser - hyror
Höjd internhyra 1,5%

-5 700
Summa

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-5 700

-35 521

EFFEKTIVISERING
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen räddningstjänst
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

SUMMA EFFEKTIVISERING

3 892
565
1 480
260
12 700
3 220
14 625
17 950

54 692

RAMTILLSKOTT
RS: Generellt ramtillskott

-5 000

RS: Energicentrum

-3 500

RS: Förstudier och planer

-800

RS: Förstudier exploateringsprojekt

-3 000

RS: Förstärkta resurser för genomförande av effektiviseringsprogram (engångsanslag)

-6 000

RS: Subvention trygghetsboende (engångsanslag)
Värdegrundsarbete och tillitsbaserat ledarskap engångsanslag 2021
TN: Kollektivtrafik
TN: Generellt ramtillskott inklusive ökade kapitalkostnader
TN: Förstudier och planer

-650
-2 000
-23 500
-4 000
-800

TN: Ändrad redovisningsmodell projekt

-7 000

MBN: Generellt ramtillskott

-3 000

BUN: Generellt ramtillskott, ökade hyror

-1 900

BUN: Förstudier och planer

-800

GVN: Generellt ramtillskott

-6 200

GVN: Förstudier och planer

-800

SON: Generellt ramtillskott

-10 000

SON: Förstudier och planer

-800

HSN: Generellt ramtillskott

-20 000

HSN: Förstudier och planer

-800

HSN: Fastighetsutvecklingsplan (engångsanslag)

SUMMA RAMTILLSKOTT

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

-3 000

-103 550

Summa

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

0

0

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-76 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-18 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-94 000

RAMBUDGET 2021

-5 565 343

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2022-2023 (jmf med budget 2021)
2022

2023

-5 067

-13 417

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell

-1 873

-3 305

HSN, resursfördelningsmodell

-45 400

-92 800

SON, resursfördelningsmodell
Summa

-25 481

-54 587

-77 821

-164 109

Övrigt
RS: Revidering översiktsplan för Gotland
RS: Förstärkta resurser för genomförande av
effektiviseringsprogram
RS: Subvention trygghetsboende

500

500

6 000
650

6 000
650

HSN: Fastighetsutvecklingsplan

3 000

3 000

10 150

10 150

Summa övrigt

Personalkostnadskompensation 2021
Generell
kompensation,
tkr

Särskild satsning
på jämställdhet
samt bristyrken,
tkr

Summa, tkr

4 893

2 200

7 093

Räddningstjänsten

965

510

1 475

Tekniska nämnden

1 520

900

2 420

Nämnd
Regionstyrelseförvaltningen

Miljö- och byggnämnden

1 475

490

1 965

18 490

4 962

23 452

5 110

538

5 648

Socialnämnden

19 200

3 750

22 950

Hälso- och sjukvårdsnämnden

23 870

4 650

28 520

477

0

477

76 000

18 000

94 000

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Politikerorganisationen
Summa
Generell kompensation motsvarar cirka 2,2 %

Budgetefffekt av internpriser regionstyrelseförvaltningen 2021
Nämnd

Vakt
mästeri

Regionstyrelsen

3

Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

1

Miljö- och byggnämnden

1

Barn- och utbildningsnämnden

2

Bårhus
tjänster

Transport
tjänster

Varu
försörjning

297

14

53

2

37

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2

6

-3

2
2
20

Städ
tjänster

Måltids
tjänster fast

11

290

1352

60

152

20

-226

28

116

48

-223

163

42
92

Politikerorganisationen
Summa

Kansli
tjänster*

12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

Hjälp
medel

29

11

299

92

-452

643

92

1 662

Måltids
tjänster rörligt

Reglering rest
2020

Summa

2099

2 466
40
13

856

2 505

182

396

283

223

79

140
92

1 400

2 099

5 875

PAN 20 ÖFN 72

Plankalkyl 2021-2023
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
effektivisering
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
kapitalkostnader
finansförvaltningen
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
region
Övriga statsbidrag
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budget
2021*

Plan
2022*

Plan
2023*

-5 388

-5 544

-5 748

-5 565

-5 633

-5 719

80

80

-33

-66

-100

-200

245

245

245

-68

-103

-88

-245

-245

-245

-5 633

-5 789

-5 993

4 015

4 158

4 319

1 724

1 723

1 707

891

885

869

652

657

657

181

181

181

15

15

15

-34

-36

-48

87

71

0

8 Årets resultat (förändring av
eget kapital)
*enligt skatteprognos SKR 201001, finansförvaltning uppdaterad samt RS au 201009 förslag till budget

Plankalkyl 2021-2023
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
ramtillskott
effektivisering
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
kapitalkostnader
finansförvaltningen
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
region
Övriga statsbidrag
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
8 Årets resultat (förändring av
eget kapital)

Kalkyl
2021*

Kalkyl
2022*

Kalkyl
2023*

-5 388

-5 544

-5 748

-5 619

-5 688

-5 551
-91

55

135

135

-33

-102

-100

-296

245

245

245

-69

-103

-88

-245

-245

-245

-5 633

-5 789

-5 993

4 015

4 158

4 319

1 724

1 723

1 707

891

885

869

652

657

657

181

181

181

15

15

15

-34

-36

-48

87

71

0

*enligt skatteprognos SKR 201001, finansförvaltning uppdaterad

Finansiellt mål
Differens

55

114

118

32

-43

-118

Investeringsbudget 2021-2022, tkr samt plan 2023-2025
Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

3 000
2 000

3 000
2 000

3 000
2 000
1 000

3 000
2 000
1 000

3 000
2 000

5 000

5 000

6 000

6 000

1 500
6 500

1 500
2 000
3 500

0

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Landsbygdsutveckling
Ismaskiner
Mobil biblioteksverksamhet
Summa övrigt
Lokalinvesteringar
Mottagningskök (Lärbro, Vänge)
Fårösund skola kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdhem skola kök
Cafe Korpen
Fole skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

1 000
3 000
2 200
12 500
2 900
2 000
3 000

12 500

7 000

7 100

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

3 000
10 000

3 000
10 000

3 000
10 000

3 000
10 000

2 500
4 000
1 500

2 500

2 500

2 000

1 500

1 500

1 000

IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
E-arkiv
Teknisk plattform IT
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Trådlösa nät SOF - äldreboenden
Systemstöd inköp
Utbyte Flexite
Programsystem Almedalsveckan
Extern web bibliotek (förstudie)
Summa IT-investeringar

500
26 000

23 000

17 000

17 000

16 000

Summa RSF

43 500

35 000

30 100

26 500

22 500

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

49 500

41 000

36 100

32 500

28 500

Räddningstjänsten
Investeringsram
Summa räddningstjänst
Summa RS

3
10
5
2

000
000
000
000

1 000
1 500
3 000

1 000
1 000

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

5 450
1 400

5 450
1 400

5 450

5 450

5 450

12 000
1 000
13 000

12 000
1 500
13 500

12 000
1 500
13 500

12 000
1 500
13 500

12 000
1 500
13 500

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Paternosterverk varuförsörjningen
Gata och park
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättring
Summa gata och park
Mark- och stadsmiljö
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospecificerat
Lekutrustning
Bad & besöksplatser upprustning & förändring
Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen
Dovhjorten parkeringshus
Klintehamn 2030
Trädplan
Trafiksignaler och kapacitetsförb. Solbergagatan
Parkering
Summa mark- och stadsmiljö
Kollektivtrafik
Utveckling i Visby

400

2
1
1
4

400
000
600
000
500
2 500
500
1 500
500
3 000

1 200
500
800
3 000
500
2 500
500
1 500
500
3 000

7 000

500
8 000

200
1 500
300
2 000
500
23 500

700
1 500
300
1 500
500
21 000

1 700
1 500
300
500
500
18 500

555

555

555

555

555

2
1
1
2
3

000
000
000
000

1
1
2
1

500
500
000
000
000
800
300

1
1
4

400
000
600
000
500
500
500
500
000
000

2
1
1
3

Budget
2021
Nytt biljettsystem
Utveckling i serviceorter inklusive hållplatser
Summa kollektivtrafik

555
1 110

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

555
1 110

5 000
555
6 110

555
1 110

555
1 110

Budget
2021
VA-verksamhet
Ledningsutbyggnad ospecificerat
Sanering VA-lednings nät
Reinvesteringar VA-anläggning
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
Vattenskydd VA-plan
Avloppsreningsverk Fårö
Vattenverk Fårö
Nya anslutningar Fårö
Vattenverk Kappelshamn
Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggnad norra linan
Visby reningsverk ny placering
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn
Nytt avloppsreningsverk Hemse
Ledningsbyggnad Burs-Stånga
Nya anslutningar Åminne
Roma vattenverk förstärkning
Nya anslutningar Katthammarsvik
Dagvatten (utredningar)
Innovation
Fordons- och maskinanskaffning
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Återvinningscentraler
Avfallsplan

5
11
58
2
2
1
5

000
000
575
000
000
000
000

18 800
5 000
2 000
2 000
2 500
7 500

Budget
2022
5 000
11 000
58 000

1 000
5 000
5 000

18
5
1
2

800
000
250
000
500
500
2 500
7 500

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

5
11
58
2
2
2
5
9

5 000
11 000
58 000

5
11
70
2
2
2
20

000
000
000
000
000
200
000
000

18
5
1
2

800
000
250
000
500
500
2 500
7 500

2 200
5 000

18
5
1
2

800
000
250
000
500
500
2 500
7 500

3 000
10 000

3 000
5 000

2 000
5 000

2 500
124 875

550
300
5 000
141 900

550
300
2 500
143 600

550
300
5 000
132 100

6 300
1 300

6 000
2 300

4 000
2 300

4 000
2 300

000
000
000
000
000
200
000

2 000
1 000
75 000
5 000
7 500
500
10 000
30 000
7 500

2 000
550
300
2 500
256 050

4 000

Fordons- och maskinanskaffning
Utbyte av containers
Summa avfallshantering

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

6 100
500
14 200

5 000
500
13 800

5 500
500
12 300

3 250
500
10 050

4 000
500
8 500

Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Visby hamn, ombyggnad fenderverk FL 7
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområde Klintehamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Rensmuddring övriga hamnar
Utveckling Visby gästhamn
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

Budget
2021

Budget
2022

2 000
3 000

4 000
3 500

Plan
2023
000
500
000
000

Plan
2025
4 000
3 500

8 000

7 500

22 500

4 000
3 500
16 500
4 000
4 000
32 000

2 000
1 500

2 000
1 500

2 000

2 000

3 000

4
3
11
4

Plan
2024

7 500

2 000
1 000

4 000
2 000

2 000
2 000
7 000

3 500

3 500

4 000

2 000
8 000

Summa hamnar

11 500

11 000

26 500

40 000

14 500

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Summa fastighetsförvaltningsavdelningen

15 000
50 000
65 000

15 000
50 000
65 000

15 000
50 000
65 000

15 000
50 000
65 000

15 000
50 000
65 000

243 535
96 460
147 075

261 160
97 960
163 200

295 960
117 560
178 400

288 210
114 060
174 150

382 610
110 560
272 050

500

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav avgiftsfinansierad verksamhet

Miljö- och byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott

Summa MBN/SBF

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

500

1 000

1 000

1 000

1 000

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

140 000
20 000
2 000

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Anpassning Polhemsskolan
Möbler/inventarier Väskinde
Alléskolan
Möbler/inventarier Alléskolan
Visborg - Västerhejde skola
Visborg förskola
Nya förskoleplatser
Södervärnsskolan
Summa lokaler
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

2 300
27 000

500
54 000

27 000
3 000

2 000

31 300

2 000
300
56 800

20 000
2 000

32 000

22 000

162 000

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

43 800

69 300

44 500

34 500

174 500

2 000

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

500

300
5 000

0

0

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Möbler/inventarier Wisbygymnasiet
Vuxenskolan, KCG
Möbler/inventarier Vuxenskolan
Summa lokalinvesteringar

500

5 300

4 000
1 000
5 000

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Summa GVN/UAF

4 700

9 500

9 200

4 200

4 200

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

59 300
2 000
17 000

24 000

17 000
1 000
60 000

60 000

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen, utrustning
Tingsbrogården, till- och ombyggnad
Tingsbrogården, inventarier
Nytt äldreboende klart 2024
Nytt äldreboende klart 2026
LSS gruppbostad
Nytt SoL-boende, ersätter Grindvillan
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar
Summa SON/SOF

60 000
7 500

22 500

85 800

46 500

78 000

60 000

17 000
77 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

93 800

54 500

86 000

68 000

85 000

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrustning, röntgen
Genomlysning angiolab
PCI
Narkosapparater
Patientkallelsesystem
Inventarier för enheten för akut mottagande
Summa maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar
Nya akuten
Ombyggnation bårhuset
Habilitering/Rehabilitering
Tillfälliga lokaler för mottagning och expeditioner
Ombyggnad för utökade lokaler akutmottagning
Ombyggnad för att inrymma PCI
Korpen 1, 2, 3
Summa lokalinvesteringar
Summa HSN/HSF

Investeringsbudget totalt
varav avgiftsfinansierat
varav skattefinansierat

5 000
7 000
10 000
2 000
7 000
14 000

5 000
2 000

2 000

2 000

7 000

19 000

2 000

0

3 000
4 000
15 000
8 000
0
26 000

5 000
7 000
12 000

15 000
19 000

0

0

72 000

51 000

70 000

34 000

32 000

507 835

487 460

542 760

462 410

707 810

147 075
360 760

163 200
324 260

178 400
364 360

174 150
288 260

272 050
435 760

Regionstyrelseförvaltningen
Räddningstjänsten
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2021
43 500
6 000
243 535
500
43 800
4 700
93 800
72 000

2022
35 000
6 000
261 160
1 000
69 300
9 500
54 500
51 000

2023
30 100
6 000
295 960
1 000
44 500
9 200
86 000
70 000

2024
26 500
6 000
288 210
1 000
34 500
4 200
68 000
34 000

Summa
varav avgiftsfinansierat
varav skattefinansierat

507 835
147 075
360 760

487 460
163 200
324 260

542 760
178 400
364 360

462 410
174 150
288 260

2025
22 500 157 600
6 000
30 000
382 610 1 471 475
1 000
4 500
174 500 366 600
4 200
31 800
85 000 387 300
32 000 259 000
0
707 810 2 708 275
272 050 934 875
435 760 1 773 400

Finansförvaltningsbudget 2021, mnkr
enligt regionfullmäktige 2019-11-18 samt skatteprognos 2020-10-01, pensioner o räntor ny progn sept
(löpande priser)
Bokslut Rev. Budget
Konto

Rev. Plan

Rev. Plan

Rev. Plan

2019

2020

2021

2022

2023

23,2
8,7
0,0
6,0

15,0
10,0
0,0
0,0

20,0
10,0
0,0
0,0

10,0
10,0
0,0
0,0

10,0
10,0
0,0
0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

39,2

25,0

30,0

20,0

20,0

-2,1
0,0
-1,0
-1,4
817,5
-785,5
193,3
-108,6
-26,4
0,0
0,0
-33,4
-15,4
-4,7
-39,7
1,0
-20,7
-99,8

0,0
0,0
-1,0
0,0
817,0
-801,0
192,0
-125,0
-30,0
0,0
-5,0
-31,0
-15,0
-3,5
-39,0
0,0
0,0
-123,0

0,0
0,0
-1,0
0,0
865,1
-845,0
201,0
-128,0
-31,0
0,0
-5,0
-32,0
-11,0
-5,0
-32,0
0,0
0,0
-127,0

0,0
0,0
-1,0
0,0
891,0
-871,3
206,0
-132,0
-32,0
0,0
-5,0
-33,0
-15,0
-5,0
-46,0
0,0
0,0
-132,0

0,0
0,0
-1,0
0,0
918,0
-897,0
210,0
-135,0
-33,0
0,0
-5,0
-34,0
-14,0
-5,0
-28,0
0,0
0,0
-136,0

Verksamhetens intäkter

3721
382
8621
8621

Försäljningspris Exploateringfastigheter
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Avkastningskrav resultatenheter
Avkastningskrav teknikförvaltningen
(periodiskt underhåll externa hyresgäster)
Övrigt

Summa
Verksamhetens kostnader

4421
4532
4799
4799
56121
56122
56131
56132
56133
5073
5151
5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732

Bokfört värde Exlpoateringsfastigheter
Bidrag koncernföretag
Ekologiska livsmedel
Övriga interna bidrag
Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering Pensionsavgift
Utbetalning pensionsavgift
Löneskatt pensionsavgift
Avgångsvederlag inkl PO
Förändring semesterlöneskuld
Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98

Bokslut Rev. Budget
Konto

5733
5739
5751
5752
7351
7381
782
5051

Pensionsutbetalningar (ÖKSAP)
Förvaltningsavgift KPA
Pensionsavgift KAP-KL
Pensionsavgift AKAP-KL
Kundförluster
Förlust kortfristiga fordringar
Realisationsförlust, utrangering
anläggningstillgångar
Personalkostnadsreserv
Övrigt

Summa

Rev. Plan

Rev. Plan

Rev. Plan

2019

2020

2021

2022

2023

0,0
-0,8
-1,9
-9,0
0,0
0,0
0,0

0,0
-1,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
-1,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
-1,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
-1,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
-0,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-139,2

-166,5

-152,9

-177,3

-162,0

Internränta

796

Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem

-0,3

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

849
849

Intern ränta kostnad investeringsbidrag
Intern ränta intäkt

-6,1
61,3

-6,0
61,0

-6,0
61,0

-6,0
61,0

-6,0
61,0

54,9

54,5

54,5

54,5

54,5

3 987,9
-38,5
3,4

4 012,0
0,0
0,0

4 015,0
0,0
0,0

4 158,0
0,0
0,0

4 319,0
0,0
0,0

3 952,8

4 012,0

4 015,0

4 158,0

4 319,0

1 109,8
162,1
0,0
41,5

1 147,0
164,0
16,0
62,0

1 167,0
165,0
0,0
220,0

1 200,0
166,0
0,0
183,0

1 246,0
167,0
0,0
116,0

Summa

Skatter

801
8051
8052

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Summa
Generella statsbidrag

821
822
823
824

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag

Bokslut Rev. Budget
Konto

825
826
828
829
834
835
836

Kostnadsutjämningsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Övriga bidrag från staten
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Avgift LSS-utjämning

Summa

Rev. Plan

Rev. Plan

Rev. Plan

2019

2020

2021

2022

2023

45,4
0,0
149,9
17,5
-11,4
-156,0
-1,2

142,0
6,0
158,0
24,4
-14,0
-161,0
0,0

146,0
4,0
177,0
0,0
0,0
-155,0
0,0

150,0
4,0
177,0
0,0
0,0
-157,0
0,0

155,0
4,0
177,0
0,0
0,0
-158,0
0,0

1 357,6

1 544,4

1 724,0

1 723,0

1 707,0

10,0
3,3
0,1
0,0
0,1
0,8
0,8
5,8
0,5
3,6
30,5
0,5

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
4,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
4,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
4,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
4,0
0,0
0,0

56,0

15,2

15,2

15,2

15,2

0,0
0,0
0,0
-1,0
-7,2
-25,3

-15,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-23,0

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-15,0
-15,0

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-15,0
-17,0

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-15,0
-29,0

Finansiella intäkter

8411
8414
8421
8422
8423
8425
8426
8431
845
8495
8496

Utdelning på aktier och andelar
Utdelning ek.förening
Ränta utlämnade lån
Ränta avräkningskonto
Ränta likvida medel
Ränta pensionsmedelsförvaltning
Ränta insatsmedel
Vinst Finansiella anläggningstillgångar
Ränta på kundfordringar
Avgift borgensåtagande
Vinst Pensionsmedelsplaceringar
Övrigt

Summa
Finansiella kostnader

8521
8522
8523
8524
8525
8531

Ränta långfristiga lån
Ränta beräknad upplåning
Ränta kortfristiga lån
Ränta avräkningskonto
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande
Ränta årets pensionsavsättningar

Bokslut Rev. Budget

Rev. Plan

Rev. Plan

Rev. Plan

2019

2020

2021

2022

2023

-0,2
-7,5
-0,1

-0,4
0,0
-0,8

-0,8
0,0
-0,2

-0,8
0,0
-0,2

-0,8
0,0
-0,2

Summa

-41,3

-42,2

-34,0

-36,0

-48,0

SUMMA

5 280,0

5 442,4

5 651,8

5 757,4

5 905,7

-5 167,0
0,0
0,0
0,0

-5 366,0
0,0
0,0
0,0

-5 565,3
0,0
0,0
0,0

-5 633,0
80,0
-33,0
-100,0

-5 719,3
80,0
-66,0
-200,0

113,0

76,4

86,5

71,4

0,4

Konto

857
8596

Avgifter banktjänster
Förlust pensionsmedelsplaceringar
Övrigt

Nämnderna
Effektivseringskrav
Prisökningsreserv
Personalkostnadsreserv
ÅRETS RESULTAT

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
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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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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
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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.
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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.
25 (26)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

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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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.

10 (10)

Tekniska nämnden

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.
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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:

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16




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.
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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.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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
17 (37)

Region Gotland

Strategisk plan och budget 2021-2023

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.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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).

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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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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

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

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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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
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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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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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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

37 (37)

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

MBN § 192

MBN § 192

Strategisk plan och budget 2021-2023

MBN 2020/7

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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Detta dokument anger samhällsbyggnadsförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag
till regionens budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen och den
strategiska riktningen. Resultatet av budgetberedningen ger sedan underlag för förvaltningens
verksamhetsplanering kommande år.
Innehåll
1. Verksamhet och resurser för 2021-2023 .................................................................3
1.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål ...............................................3

2. Verksamhet och måluppfyllelse 2019 ......................................................................4
3. Verksamhet och resurser för 2020 ...........................................................................4
4. Nuläge samt verksamhet och resurser för 2021-2023 ............................................5
4.1 Enhet miljö- och hälsoskydd ......................................................................................................5
4.2 Enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd .........................................................................................8
4.3 Enhet Förvaltningsstöd ..............................................................................................................9
4.4 Enhet Bygg.............................................................................................................................10
4.5 Enhet Stadsarkitekt .................................................................................................................11
4.6 Enhet Översiktsplan och enhet Plan..........................................................................................11
4.7 Enhet Geografisk information ...................................................................................................12
4.8 DiSa – digital samhällsbyggnad ................................................................................................13
4.9 Kompetensutveckling ..............................................................................................................14

5. Driftbudget 2021-2023 ..........................................................................................15
5.1 konsekvenser och analys .........................................................................................................15
5.1.1 Tillsyn inom Plan och bygglagen (PBL) ...............................................................................15
5.1.2 Enhet Livsmedel ...............................................................................................................15
5.1.3 PM10 ...............................................................................................................................16
5.1.4 Tillsyn rökfria miljöer ........................................................................................................16
5.1.5 Enhet Miljö- och hälsa ......................................................................................................17
5.1.6 Enhet Bygg ......................................................................................................................17
5.1.7 Framtagande av ny översiktsplan för Gotland .....................................................................18
5.1.8 Sammanställning förslag till ramjustering 2021 ...................................................................18
5.1.9 År 2022-2023 ...................................................................................................................19
5.2 Taxor och avgifter ...................................................................................................................19
5.3 Kompensation för externa avtal ...............................................................................................19

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

6. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025 ................................................19
7. Uppdrag ..................................................................................................................20

2 (20)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget 2021-2023

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.
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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.
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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
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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
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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.
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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
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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.
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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.

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-09-08

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.
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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
1 (2)

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

2 (2)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

GVN § 78

GVN § 78

Strategisk plan och budget
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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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Forts. GVN § 78
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström, rektor Peter Lerman
Yrkande
Aino Friberg Hansson (S), föreslog att 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.
Ordförande ställer proposition på Ainos förslagen och finner att det förslag vinner
bifall
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att Strategisk plan och budget 2021–2023
fastställs inklusive bilagorna 1–3 samt att information tas emot gällande
Wisbygymnasiet konsekvensbeskrivning.
Victoria Öjefors Quinn (V), föreslår att besparingen på en procent av nämndens
budget inte ska läggas på ungdomsenheten eller gymnasieskolan.
Ordförande ställer proposition på båda förslagen och finner att sitt förslag vinner
bifall. Votering begärd.
I omröstningen gäller JA-röst för att ordförandes förslag och en NEJ-röst för Victoria
Öjefors Quinn förslag.
Omröstningen ger 5 ja-röster: Jimmy Larsson (M), Therese Olofsson (C), Malin Åberg
(C), Kjell Genitz (C) och ordförande Andreas Unger (M), Aino Friberg Hansson (S),
Birgitta Nylund (S) samt 2 nej-röster, Wolfgang Brunner (MP)Victoria Öjefors Quinn
(V).
Nämnden beslutar att ordförandes förslag vinner bifall.
Protokollsanteckning

Feministiskt initiativ står bakom Socialdemokraternas tilläggsyrkande om analys av hur
de föreslagna besparingarna på WG drabbar elever som har svårt att nå målen.
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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.

1
2

Nettobudgeten minskas
Pandemi Covid-19 men även på grund av sparbeting och justeringar i investeringsbudget
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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

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

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.
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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”

9 (18)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

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.

10 (18)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

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

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

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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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

18 (18)

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

eräknas inte.

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
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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.
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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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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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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
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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
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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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-09-16

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.

24 (32)

Socialförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

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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Uppdatering strategisk plan och budget
2021-2023

SON 2020/6
SON/AU § 82

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.
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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

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

PLAN

Reviderad
Strategisk plan
2021-2023
Hälso- och sjukvården

Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden
Framtagen av hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Datum 2020-09-16
Ärendenr HSN 2019/11
Version [1.0]

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-

4

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,

15

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.
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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
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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.
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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
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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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Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-09-14

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

7 (9)

Region Gotland
Överförmyndarnämnden

Strategisk plan- och budget

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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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
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Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 274

Strategisk plan och budget 2021-2023

RS 2020/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Driftsbudget 2021 fastställs.
• Investeringsbudget 2021-2022 och investeringsplan 2021-2023 fastställs.
•

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2021-2023, med fokus på budgeten 2021. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Det budgeterade resultatet för innevarande år 2020 uppgår till 76 miljoner kronor
(mnkr). Delårsrapport 2 pekar på en obalans i nämnderna på totalt -21 mnkr. Den
totala prognosen beräknas ändå till + 236 mnkr på grund av positiva budgetavvikelser
för generella statsbidrag och verksamhetens nettokostnader. Nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som budgeten medger.
Utgångsläget inför budgetberedningen är beräknade skatteintäkter och bidrag 2021
på 5 739 mnkr enligt skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner
1 oktober. Verksamhetens nettokostnader är beräknade till 5 512 mnkr och de
finansiella posterna är beräknade till 19 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på
208 mnkr. I planen har 100 mnkr avsatts för personalkostnadsökningar, 33 mnkr till
prisökningar samt 76 mnkr för resursfördelningsmodeller.
Driftsbudget
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfattat nämndernas äskanden för 2021. Totalt
äskar nämnderna budgetmedel med 253 mnkr exklusive personalkostnadskompensation
för år 2021. Summan innehåller kompensation för resursfördelningsmodeller (82 mnkr),
interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov (119,3 mnkr).
Investeringsbudget 2021-2022
Investeringsbudgeten för 2021 beslutades på regionfullmäktige 18 november 2019.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2021-2023 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut. Inför budgetberedningen beslutade regionfullmäktige 2020-06-15 § 87 att nämnderna skulle inkomma med justerade strategiska
planer med målet att investeringsnivån skulle halveras för att undvika upplåning.
forts
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Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 274 forts
RS 2020/7

Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 594 mnkr för 2021 (+66 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 786 mnkr 2021-2025.
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. Barn- och 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.
I övrigt är det små förändringar.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, tf ekonomidirektör och Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
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Eva Nypelius (C) yrkar på följande driftsbudget för C-M-L-KD.
Driftsbudget 2021
Utgångsläge enligt plankalkyl

208 (mnkr)
C-M-L-KD

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken
Värdegrundsarbete och tillitsbaserat ledarskap
Summa personalkostnadskompensation

-76,0
-18,0
-2,0
-96,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

-3,3

Resursfördelningsmodell GVN

-6,1

Resursfördelningsmodell HSN

-43,4

Resursfördelningsmodell SON

-29,6

Summa resursfördelningsmodeller

-82,4

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

-23,9

Interna priser regionstyrelseförvaltningen
varav ökad andel lokala livsmedel 0,4 mnkr

-5,9

Höjning internhyra

-5,7

Summa externa avtal och interna priser

-35,5
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D. Ramtillskott
RS: Trygghetsboende, engångsanslag

-0,6

RS: Generellt ramtillskott

-5,0

RS: Förstärkt effektiviseringsprogram, engångsanslag

-6,0

RS: Energicentrum

-3,5

RS: Förstudier exploateringsprojekt

-3,0

RS: Förstudier och planer

-0,8

TN: Kollektivtrafik

-23,5

TN: Generellt ramtillskott

-4,0

TN: Förstudier och planer

-0,8

TN: Ändrad redovisningsmodell projekt

-7,0

MBN: Generellt ramtillskott

-3,0

BUN: Generellt ramtillskott

-1,9

BUN: Förstudier och planer

-0,8

GVN: Generellt ramtillskott

-6,2

GVN: Förstudier och planer

-0,8

SON: Generellt ramtillskott

-10,0

SON: Förstudier och planer

-0,8

HSN: Generellt ramtillskot

-20,0

HSN: Förstudier och planer

-0,8

HSN: fastighetsutvecklingsplan, engångsanslag

-3,0

Summa ramtillskott

-101,5
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E. Effektivisering
Regionstyrelsen

4,8

Tekniska nämnden

1,5

Miljö- och byggnämnden

0,3

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

12,7
3,2

Socialnämnden

14,6

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17,9

Summa effektiviseringar

55,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

-260,4

Utgångsläge inför budgetberedningen

208,0

Avsatt för personalkostnadskompensation

100,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

76,2

Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

33,0

Beräknad effektivisering

-70,0

Justerat resultat

86,8

Meit Fohlin (S) informerar arbetsutskottet om att S-V-MP-Fi avser att komma med
eget förslag gällande driftsbudget till regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om driftsbudget och finner att det
bifalls.
C-M-L-KD föreslår en driftsbudget för 2021 med kompensation för personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och bristyrken på 96 mnkr inklusive 2 mnkr
för fortsatt arbete med värdegrund och tillitsbaserat ledarskap, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 82 mnkr, externa avtal
och interna priser 36 mnkr, ramtillskott på 102 mnkr samt effektiviseringar på
55 mnkr. Det justerade resultatet för 2021 blir då 87 mnkr.
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Investeringsbudget 2021-2022
Eva Nypelius (C) yrkar på följande investeringsbudget.
Investeringsbudget 2021-2022 - förslag C, M, L och KD
(mnkr)
2021

2022

Regionstyrelseförvaltningen
-

Investeringspott

3,0

3,0

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Lokalinvesteringar

12,5

7,0

-

IT-investeringar

26,0

23,0

6,0

6,0

Räddningstjänsten
-

Investeringsram

Tekniska nämnden
-

Investeringspott

5,5

5,5

-

Paternosterverk varuförsörjningen

1,4

1,4

-

Gata och park

13,0

13,5

-

Mark och stadsmiljö

7,0

8,0

-

Kollektivtrafik

1,1

1,1

-

VA-verksamhet

124,9

141,9

-

Avfallshantering

14,2

13,8

-

Hamnverksamhet (affärsdrivande)

8,0

7,5

-

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

3,5

3,5

-

Fastighetsförvaltning

65,0

65,0
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Miljö- och byggnämnden
-

Investeringspott

0,5

1,0

6,0

6,0

31,3

56,8

6,5

6,5

Barn- och utbildningsnämnden
-

Investeringspott

-

Lokalinvesteringar

-

IT-investeringar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

Investeringspott

3,2

3,2

-

Lokalinvesteringar

0,5

5,3

-

IT-investeringar

1,0

1,0

5,0

5,0

85,8

46,5

Socialnämnden
-

Investeringspott

-

Lokalinvesteringar

-

IT-investeringar

3,0

3,0

Hälso- sjukvårdsnämnden

32,0

32,0

-

Maskiner och inventarier

14,0

7,0

-

Lokalinvesteringar

26,0

12,0

Investeringsbudget totalt

507,8

487,5

varav avgiftsfinansierat

147,1

varav skattefinansierat

360,7

163,2
324,3

Ordförande ställer proposition på eget yrkande om investeringsbudget och finner att
det bifalls.
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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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Låneram och anvisning eget kapital 2021

RS 2020/1341

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

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.

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 miljoner kr.
Amortering har skett med 4 miljoner kr 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 miljoner kr.
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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-14

57 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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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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Internränta 2021

RS 2020/1342

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Internräntan 2021 fastställs till 1,5 procent.

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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-14
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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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Projkod

Prioritering

Fas

Exploateringsområde inkl VA

Budgetförslag 2021
Tidigare
beslutad, ej
förbrukad
budget

Utgifter (utöver ej
förbrukad budget)

Plan 2022

Inkomster

Utgifter

Plan 2023

Inkomster

Utgifter

Plan 2024

Inkomster

Utgifter

Beslutade exploateringsprojekt
81017

1

Planering

Stadsutveckling Visborg

30 300

27 800

81005

2

Planering

Järnvägen Södercentrum

6 100

1 000

3

Planering

Visby Annelund

81011

4

Planering

Gråbo 1:3

81003

5

Planering

Sotaren Terra Nova

18 900

80008-17

1

Genomf.

Infrastruktur Yttre A7 - totalt

22 700

81013

2

Genomf.

Odvalds Klinte (Dubbel markanv.)

3 000

1 000

81015

3

Genomf.

Kopparslagaren Terra Nova (Dubbel markanv.)

8 100

22 500

81014

4

Genomf.

Talgoxen Hemse (Dubbel markanv.)

81001

5

Genomf.

Brodösen Terra Nova

81010

6

Genomf.

Industrimark Österby

81012

7

Genomf.

Roma Ekgatan

91 400
1 000

43 000
2 400

2 000
9 200

6 700

9 000
3 000

500

450

1 000

25 000

10 000

15 000

49 600

67 500
2 000

3 000

8 700

18 500

46 000

8 000

20 000

10 000

13 000

10 000

3 000

7 000

6 000

3 000

Pott för kommande expl.projekt*
Summa exploateringsprojekt

15 000

30 000
108 000

72 300

81 950

101 400

22 400

72 500

140 300

82 500

Sammanställningen avser beslutade projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggni
I tillägg till dessa projekt finns ett flertal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.
*) Ex. på kommande exploateringsprojekt
Syren 1 & Cypressen 3
Genomförande Program Klintehamn
Hemse Mullvalds 1:9
Östercentrum
Visby hamn stadsutv.
Torslunden Visby N

Del av Visby Solberga 1:19

Plan 2024

Totalt perioden 2021-2024

Inkomster

Utgifter

Kommentar

Inkomster

72 200

229 700

15 000

20 500

61 000 Fortsätter efter 2024

30 000

21 000

50 000

10 000

9 000

30 000

7 000

136 800 Fortsätter efter 2024
11 100

6 000
1 000
22 500
500

450

1 000

38 000

10 000

15 000

Årlig pott , ej föremål för KB.
127 200

298 700

ndra samhällsnyttiga anläggningar.

371 850
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Region Gotland

Prioritering

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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Region Gotland

Prioritering

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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Region Gotland

Prioritering

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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Region Gotland

Prioritering

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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Region Gotland

Prioritering

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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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 277

Exploateringsbudget och plan 2021

RS 2020/1343

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Exploateringsbudget och exploateringsplan godkänns.
• Förslag till prioritering av exploateringsprojekt godkänns.
•

Arbetsutskottets beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde ta
fram ytterligare information om prioritering av Inre hamn samt
hanteringen gällande prioritering av nya 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.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde ta
fram ytterligare information om prioritering av Inre hamn samt hanteringen gällande
prioritering av nya exploateringsprojekt.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/472
17 september 2020

Patrick Dahl

Regionstyrelsen

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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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 2019/472

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/472

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 278

Energicentrum Gotland

RS 2019/472

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Budgetmedel för permanentning av Energicentrum Gotland tillförs
regionstyrelsen från och med 2021.

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 miljoner kr 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.

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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 278 forts
RS 2019/472
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att beslutsmeningen ändras till ”Budgetmedel för
permanentning av Energicentrum Gotland tillförs regionstyrelsen från och med
2021”.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

