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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen har under året bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till
regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassats och förändrats för att
hantera effekterna av den uppkomna pandemin och också för att motsvara kraven på
kostnadssänkningar. En ny regional utvecklingsstrategi har arbetats fram och så också en
ny kulturplan. Digitaliseringen har tagit ett språng och stora insatser har gjorts för att
förbättra möjligheterna till kvalitetshöjningar och effektiviseringar framåt inom såväl
förvaltningen som i regionen som helhet. Ett ökat tryck har också funnits på frågor som
kompetensförsörjning, bemanningsplanering och riskbedömningar vilket lett till att
förvaltningen förflyttat dessa frågor i en positiv riktning. En organisationsförändring har
genomförts med följd att försörjningsverksamheten från årsskiftet 2020/2021 flyttats till
teknikförvaltningen samt att en ny avdelning kvalitet och kansli bildats.
Förvaltningens resultat i 2020 års medarbetaruppföljning visar att en stor andel av
medarbetarna är engagerade och motiverade i sitt arbete. Samtliga medarbetarindex visar på
gröna resultat. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen. Insatser för en
förbättrad arbetsmiljö och lägre sjuktal görs. Kompetensförsörjningen är fortsatt en
utmaning och riktade insatser till vissa yrkesgrupper utifrån jämställdhet alternativt brist har
genomförts i årets löneöversyn med syftet att kunna attrahera, behålla och rekrytera
medarbetare
Årets resultat uppgår till +25,8 mnkr. Årets överskott förklaras främst av överskott i
centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare, tillfälligt statsbidrag för
sjuklönekostnader samt förseningar i investeringar som medfört överskott inom
kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott redovisas även vad gäller anslaget för
förstudier av exploateringsprojekt och för försäljning av leasingbilar. Vidare återfinns
överskott i verksamheten i form av löner och övriga kostnader.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin är den händelse som påverkat förvaltningen som allra mest under det
gångna året. Effekterna beskrivs separat under egen rubrik nedan.
Under året har stort arbete gjorts för att få fram en ny regional utvecklingsstrategi. Ett
program för god jämlik jämställd hälsa och regionen har blivit medlem i MindShift, en
plattform för att främja psykisk hälsa i samhället. Tillsammans med polisen har ett
gemensamt medborgarlöfte tecknats.
Beslut har fattats att permanenta Energicentrum Gotland. Vägar till hållbar utveckling har
påbörjats och satsningen Hållbara Gotland har slutförts. En ekonomisk lösning för
investering i ett nytt badhus har presenterats och en utmaning av badverksamheten har
hanterats.
En ny kulturplan har arbetats fram och beslutats och biblioteksverksamheten har bedrivit
omfattande utvecklingsarbete. Flera projekt som bokstart, digitalt först, stärkta bibliotek
och ny webplats är i slutfasen. En förstudie kring mobila bibliotek har genomförts och
meröppet har utvidgats. Dessutom har infopoints införts i samarbete med turistbyrån.
En ny avdelning har bildats för att förstärka regionens fokus på kvalitetsområdet.
Biträdande förvaltningschef fick nu också rollen kvalitetsdirektör. Partnerskapet med
Uppsala universitet har nytecknats och fått en tydlig inriktning mot innovation.
Projektmedel har också beviljats för ett större projekt kring innovation inom gotländsk
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hälso- och sjukvård. Arbete har påbörjats för att definiera regionens demokratiuppdrag och
en strategtjänst har inrättats för att bidra i arbetet. Den regionala samverkans- och
stödstrukturen har utvärderats och lett till ett mer samlat och regiongemensamt grepp kring
samverkansstrukturer.
Effektiviseringsprogrammet har bedrivits och under året har slutrapporter med viktiga
slutsatser och beslut om fortsatt utveckling fattats för projekten kring digitalisering och
lokalförsörjning. Bland annat beslutades att regionen och samtliga förvaltningar framåt ska
ha digitaliseringsplaner och lokalförsörjningsplaner.
Regionens förutsättningar till god informationsförvaltning har stärkts ytterligare under året
genom utvecklingsinsatser för informationssäkerhet, ärendeberedning, arkiv och registratur.
Upphandling av e-arkiv har startats och ett implementeringsprojekt har etablerats. Ny
lagstiftning och domslut ställer också allt högre krav på informationshantering och
informationstillgänglighet. Insatser har också gjorts för att hantera arkivering och
dokumentation av äldre material
Under sommaren och hösten rekryterades ny ekonomidirektör. Det nya
beslutsstödsystemet implementerades under året och projektet avslutades med att en
driftorganisation lades fast. Upphandlingsfunktionen har bedrivit ett omfattande
utvecklingsarbete och har också förstärkts genom att en inköpsstrateg rekryterats.
Digitaliseringen i förvaltningen har fortsatt och under året har bland annat
robotapplikationer driftsatts inom fakturahanteringen. Inom HR-processerna har också en
digital förflyttning skett.
Från den 1 mars upphörde regionen med all hantering av borgerliga vigslar.
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Under året bereddes en rad större åtgärdspaket för att dämpa Coronapandemins negativa
konsekvenser för folkhälsa, kultur- och föreningsliv samt näringsliv. Beslut fattades
politiskt och åtgärderna aktivitetssattes inom förvaltningen. Bland annat etablerades en
företagsjour, gymnasieluncher hanterades i form av ett luncherbjudande hos restauranger
och krisstöd erbjöds till kultur- och idrottsorganisationer.
Större publika evenemang har ställts in varav det mest märkbara var Almedalsveckan som
inte ställts in sedan starten 1968. Andra evenemang som avbokades var
nationaldagsfirandet och Film på Gotlands talangvecka.
Effekterna av pandemin har varit stora mot kultur- och fritidssektorn. Institutioner,
kulturskapare och arrangörer fick se sina verksamhet avstanna och i vissa fall upphöra och
förvaltningen genomförde en rad åtgärder för att hantera situationen. Bland annat har
hyresbefrielser getts och ekonomiska medel omfördelats för att kunna betalas ut som stöd
till drabbade verksamheter.
2020 innebar även hantering av det statliga krisstödet till den regionala kulturen i
samverkansmodellen (länsinstitutionerna) på 150 mnkr, varav 2,6 riktades till Gotland.
Dessa medel kompletterades med tilläggsanslag till samtliga länsinstitutioner.
Verksamheterna inom kultur och fritidsområdet har anpassats för att kunna möta behov
och efterfrågan på nya sätt. Som exempel man nämnas dans på äldreboenden, temauppdrag
och take away pyssel från biblioteken, filmer med författarsamtal och utökning av boken
kommer.
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I förvaltningens öppna verksamheter har generellt stora insatser gjorts för att ställa om
arbetet för att kunna hantera de krav och restriktioner som beslutats. Det har handlat om
att arbeta med skyddsutrustning, förändringar i måltidsmiljöer, öppettider och utformning
av biblioteken, verksamheter på regionarkivet och också receptionen på Visborg. Ett ökat
tryck har också märkts på varuförsörjningen och dessutom kraftigt ökade behov av budgetoch skuldrådgivning.
Förvaltningens kris- och beredskapsverksamhet har varit central under hela året och också
tungt belastad. Arbetet har också krävt stora insatser från upphandlingsfunktionen,
regionens kommunikatörer samt regionsupplysningen.
En konkret effekt av pandemin blev att årets budgetberedning flyttades från våren till
hösten. Följden blev en väldigt komprimerad budgetprocess där regionfullmäktige fattade
budgetbeslut i november och övriga nämnder bara några veckor senare.
Ökat hemarbete ställde höga krav på att med kort varsel få fram mer bärbar utrustning i
form av datorer, kameror och headsets. Behovet av digital kommunikation ökade i samma
takt, nya systemstöd och verktyg köptes in och antalet digitala möten gick från 100 i
februari till 11 000 i november.
Konferensrummen på Visborg byggdes om för att kunna hantera digitala möten och de
politiska nämnderna etablerade nya arbetsformer för att hanteras helt via nätet.
Pandemin har också ökat fokus på arbetsrätt, arbetsmiljö och bemanning för såväl regionen
som förvaltningen. De nya arbetssätten och hemarbetet har ställt höga krav på såväl
medarbetare som chefer i att upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott utvecklingsklimat.
Att resurser fått prioriteras om för att hantera pandemin och dess direkta behov av insatser
har lett till en periodvis väldigt hög arbetsbelastning inom flera yrkesgrupper.
Arbetsuppgifter och utvecklingsinsatser har fått prioriteras bort eller skjutas på framtiden.
Arbetssätt har förnyats och digitaliseringen tagit verklig fart. Samarbetet över gränser har
förstärkts och därmed organisationsförståelsen och stoltheten för att arbeta i regionen.
Beredskapsförmågan har stärkts genom att analys har gjorts kring vilka verksamheter som
är mest samhällskritiska. Kontinuitetsplanering har säkrats och planer tagits fram eller
reviderats.
Förvaltningen har kunnat balansera ökade behov av arbetsinsatser inom vissa områden
med minskade inom andra. Vissa utvecklingsinsatser har ställts in eller pausats. Stora
statliga bidrag har erhållits för sjuklönekostnader. Sammantaget har de ekonomiska
effekterna blivit ett överskott på övergripande nivå.
4 Förväntad utveckling
Pandemin kommer att påverka regionen och förvaltningens verksamhet under troligen lång
tid framåt. Prioriteringar kommer att behöva göras kring insatser och resurser och lärdomar
ska omsättas i en ökad beredskap för framtiden. Pandemin kommer också att ge effekter i
den gotländska folkhälsan och idag bedöms risker för högre arbetslöshet, försämrad
psykisk hälsa och ökat våld i hemmet. Internt kommer frågor som arbetsmiljö, förändrade
arbetssätt, lokalbehov och ledarskap att fortsatt vara väldigt viktiga. De bra förändringar
som skett ska tas med in i framtiden för att också driva på utvecklingen av
organisationskulturen i den önskade riktningen samverkan över gränser, från försiktighet
till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och helhetsförståelse.
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Den nya regionala utvecklingsstrategin ska implementeras och framåt läggs kraft på att
åstadkomma en positiv utveckling i det gotländska samhället. Hållbarhetsperspektiven blir
allt viktigare också ur demokrati- och kvalitetsperspektiv och omställning inom flera
områden kommer ge behov av ökad kompetens och samverkan. Bland annat har ett tydligt
uppdrag getts att utveckla arbetet med klimat-, och energiomställningen. Den nya
kulturplanen ska också omsättas i konkreta åtgärder vilket blir viktigt för att stärka och
säkerställa ett rikt kulturliv på ön.
Biblioteksverksamheten har påbörjat en längre utvecklingsresa. Framåt kommer arbetet
med den mobila verksamheten att formas, öppettider anpassas, servicepunkter tas fram och
programverksamheten stärkas. Allt för att kunna göra biblioteken till en naturlig kraft för
livslångt lärande för alla medborgare.
Framåt planeras ett nytt badhus och byggnation av en ny gymnastikhall. Rävhagen
utvecklas och en förstudie görs för en isyta i Visby. En bidragsöversyn ska genomföras och
ett fritidspolitiskt program tas fram.
Regionens styrmodell ska omformas för att samspela med den nya regionala
utvecklingsstrategin och den påbörjade utvecklingen mot mer tillitsbaserad styrning och
ledning. Detta ger också kraft till regionens samlade ledningssystem och processorienterade
arbetssätt som understödjer samverkan över gränser. Ett arbete är påbörjat att tydliggöra
regionens demokratiuppdrag och här finns stora möjligheter att hitta kraft för fortsatt
utveckling kring delaktighet och medborgarinflytande.
Det regiongemensamma effektiviseringsprogrammet och dess olika projekt har gett och
kommer att ge kunskaper och insikter som kan ge god grund för kommande
utvecklingsinsatser med effekter för såväl kvalitet som kostnader. Avgörande blir att
resurser läggs på de insatser som framåt kan ge effekt för såväl helhet som del. Områden
som hämtar kraft här är bland annat bemanning, inköp, lokalförsörjning, digitalisering,
måltidsverksamhet och framtidens samhällsbyggnad.
Chefers förutsättningar är ett område som måste stärkas vilket tas på stort allvar.
Förvaltningens roll för regionens chefer är viktig och det arbete som görs för att utveckla
områden som ekonomi, digitalisering, verksamhetsutveckling, kvalitet, HR och
kommunikation blir avgörande.
Fortsatt processutveckling och digitalisering förväntas ge stora effekter i förvaltningens
verksamheter och därmed också för regionen. En digitaliseringsplan finns framtagen som
stöd för prioriteringar och effekthemtagning. Bland annat handlar det om ärendeberedning,
ekonomiadministration, HR-processer och inköp. För att hantera utvecklingen krävs också
att förvaltningens arbete med objekts- och och informationsförvaltning utvecklas
ytterligare.
Informationsförvaltningen kommer att stärkas genom att e-arkivet kommer på plats. Dock
krävs stora arbetsinsatser i samtliga förvaltningar för att säkerställa övergången. Effekten
kommer att bli en ökad resurseffektivitet och också informationssäkerhet.
Förvaltningens uppdrag att vara en drivande och sammanhållande kraft som ger värde för
Region Gotland och Gotland skapar både energi och utmaningar. Utmaningarna för
regionen och dess förvaltningar är stora och behovet av såväl utvecklingsdriv, ledning och
stöd är tydligt. Att balansera resurser i gemensamma frågor med den effekt dessa kan ge i
varje verksamhet blir en avgörande fråga för förvaltningens förutsättningar att bidra framåt.
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Digitaliseringens möjligheter behöver hämtas hem och behovet av kompetensväxling är
märkbart.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Ambitionerna inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är höga. Detta avspeglas i
förvaltningens verksamhetsplan där många av aktiviteterna syftar till en positiv
målförflyttning inom samhällsperspektivet. Slutförda och påbörjade aktiviteter tillsammans
med förvaltningens ordinarie arbete bedöms ha stärkt och utvecklat det gotländska
samhället. Vidare ger det genomförda arbete goda förutsättningar för att kunna hantera
framtida utmaningar.
5.1 Social hållbarhet

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

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Utifrån arbetet med att utveckla kompetensplattformen och att projektet bokstart nu införlivats i ordinarie verksamhet
samt att ett nytt partnerskapsavtal är tecknat med Uppsala Universitet har förvaltningen flyttat sig i positiv riktning
mot målet. Vidare är aktiviteter genomförda inom ramen för samverkansstrukturen runt unga, bland annat en
utvärdering av första linjen som visar goda resultat med hög tillgänglighet och nöjda besökare. Vad gäller att öka
antalet elever som äter skollunch så har fokus under året, mot bakgrund av pågående pandemi, varit lite annorlunda
med bland annat luncherbjudande på restauranger och butiker.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Aktiviteter genomförda inom ramen för samverkansstrukturen barn/unga har bland annat förstärkt verksamheten
första linjen, gett ökad kunskap kring barnkonventionen som lag och våldsutsatta barn, stärkt samarbetet kring de
yngsta barnen och förbättrad information kring sammanhållen individuell planering (SIP). Utvecklingen av
samverkansstrukturen kommer framåt att ge bättre förutsättningar till samarbete inom området social hållbarhet och
psykisk hälsa samt barn/unga och vuxna/äldre.
Utifrån ovanstående och följande ser förvaltningen att positionerna förflyttats mot målet:
•
Genomförd översyn av mat och måltidspolicy
•
Flertal genomförda aktiviteter inom ANDT, barnrätt och suicidprevention
•
Nytt forum för strategisk samverkan social hållbarhet (samtliga förvaltningar och Gotlandshem)
•
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
Till den negativa sidan kan nämnas de fortsatt långa kötiderna inom budget- och skuldverksamheten, 8 veckor, ligger
för långt ifrån rekommendationerna.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera 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. Förvaltningens samhällskritiska verksamheter har identifierats och
både styrkor och svagheter har visats. 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 SvK startat sitt uppdrag
att se på Gotlands elförsörjning på kort och lång sikt.

5.2 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

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Gotlands befolkning ökar - nu över 60 000 invånare. 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.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
Kommentar:
Under året har Gotland legat i topp vad gäller nyföretagande i nationella mätningar. Sedan årsskiftet har 240 nya
företag startat på Gotland jämfört med 200 under första halvåret 2020 (Bolagsverket). För positiv utveckling av
måluppfyllelse kan även nämnas att Science Park Gotland 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. Vidare har ett projekt för att ytterligare stärka hållbara affärsmodeller
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 detta. Specifikt kan även påtalas de samlade insatserna som riktats till näringslivet under nu pågående
pandemi.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt 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 och dubbel markanvisning som är
framgångsrikt för att få byggbar mark i Visby och på landsbygden.

5.3 Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
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07. Gotlands klimatavtryck minskar
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.
Andra aktiviteter som på sikt också beräknas kunna bidra till en positiv utveckling av målet är bland annat projekt
kring kommersiellt elflyg, etablering av Energicentrum samt miljö- och hållbarhetsarbete avseende upphandlingar.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Vatten har varit en fråga i många sammanhang under året. Regionstyrelseförvaltningen har samarbetat med
teknikförvaltningen kring hur vi prioriterar exploatering för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet. Vatten är
fortsatt en begränsad resurs på Gotland.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som 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.

6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
6.1 God ekonomisk hushållning

En sammanfattande bedömning är att arbetet i förvaltningen bedrivs på ett effektivt sätt
med ett bra utnyttjande av tillgängliga resurser utifrån givna förutsättningar. Pågående
utveckling och arbete med stärkt digitalisering, informationshantering, organisationskultur,
ledarstrategi, kompetensutveckling och effektiviseringsprogram mm ger goda
förutsättningar för måluppfyllelse. Det är dock tydligt att ytterligare
verksamhetsutvecklingsinsatser behövs för att nå målen.
6.2 Kvalitet

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

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Ett antal utvecklingsinsatser pågår inom förvaltningen för uppnå ökad tillgänglighet (både externt och internt) så som
utveckling av kundtjänst, gotland.se, intranätet och nya e-tjänster.
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.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
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Kommentar:
Förvaltningens verksamhet riktar sig såväl intern som externt. För det interna sker dialog i olika forum som
kunduppföljningsmöten, olika råd, nätverk m fl. 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 m fl. 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.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och 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 kartlägga,
utvärdera och utveckla processer. Möjligheter till digitalisering är beskrivna och nu föremål för prioritering. Vidare är
insatser gjorda för att förbättra styrning och ledning och det finns 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 samt verktyg för digitala möten samt
pågående effektiviseringsprogram.
En indikator som visar positiv förflyttning av måluppfyllelsen är att antal nomineringar från förvaltningen till
förnyelsepriset ökat från två år 2017 till sex år 2019.

6.3 Medarbetare

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
I förvaltningens regionövergripande personalstrategiska arbete har aktiviteter utifrån organisationskartläggningen och
den nya ledarstrategin genomförts. Bland annat har utbildning i förändringsledning för regionens chefer genomförts.
Ett arbete med dialog och samsyn, roller och förväntningar har genomförts under året med de fackliga
organisationerna, vilket har bidragit till en förflyttning.
Medarbetarenkätens resultat för Regionstyrelseförvaltningen som förvaltning, visar att samtliga index är gröna.
Samtliga index har gått framåt sedan föregående mätning, störst ökning ses av indexet för psykosocial arbetsmiljö. En
majoritet av frågorna visar på en positiv förflyttning sedan förra årets mätning. Framför allt handlar det om
samarbete, information från ledningen och att det är lätt att få saker genomförda på arbetsplatsen. Förvaltningens
utvecklingsområden rör framför allt konflikter på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt, att få regelbunden
feedback av sin chef samt en rimlig stressnivå i arbetet. Konflikter på arbetsplatsen samt att få regelbunden feedback
har dock gjort en positiv förflyttning, en rimlig stressnivå visar oförändrat resultat jämfört med föregående mätning.
Förflyttning i positiv riktning har gjorts inom regionens utvecklingsområde "Från försiktighet till tillit" i form av att
medarbetarna bland annat känner sig respekterade av sina kollegor, fritt kan framföra sina åsikter på arbetsplatsen,
får stöd av sin chef när de behöver det samt fritt kan framföra sina åsikter.
Inom området "Lärande och utveckling" kan ingen förflyttning konstateras. Att dela med sig av sina erfarenheter samt
upplevelsen av att lära nytt och utvecklas i sitt arbete visar fortsatt goda resultat, men ingen förflyttning har gjorts.
Att erhålla den kompetensutveckling som man behöver i sitt arbete visar oförändrat värde och kan förbättras något
ytterligare.
Inom området "stolthet och helhetsförståelse" har en positiv förflyttning skett i form av att stoltheten över att arbeta
på Region Gotland ökat, medarbetarna ser hur arbetsplatsen bidrar till att nå regionens mål samt att förvaltningen har
flera ambassadörer som kan rekommendera Region Gotland som arbetsplats. En upplevelse av att ha ett meningsfullt
arbete visar fortsatt högt värde, men ingen förflyttning har gjorts.
Under året har cheferna deltagit i den regiongemensamma utbildningen i förändringsledning.
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Utifrån det fortsatt goda resultatet i årets medarbetarenkät och flera positiva förflyttningar görs bedömningen att
förvaltningen förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
De regionövergripande arbetet i form av bland annat Norma, strategisk hållbar bemanning, Heltidsresan samt arbetet
med arbetsgivararumärket bedöms ha en positiv effekt på hela regionens möjligheter och förutsättningar att behålla
och attrahera medarbetare även framåt. Även arbetet med lönebildning och att samla regionens förmåner har
förstärkt arbetet kring "Ett Region Gotland".
En förändringsledningsutbildning för chefer i Normas regi har genomförts på förvaltningarna, även
Regionstyrelseförvaltningen chefer har genomgått utbildningen under året. Projektet Heltid som norm drivs enligt
plan. Förvaltningen kan konstatera att andelen tillsvidareanställda medarbetare med deltidstjänst har minskat med 4
% jämfört med föregående period, vilket är en positiv indikator.
Aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen pågår, bland annat har prioriterade grupper utifrån ett
kompetensförsörjningsperspektiv särskilt lyfts fram och den digitala kompetensen har höjts genom aktiv förändring av
mötesformer till mer digitala. I takt med att roller förändras pågår arbete med kompetensväxling. Behov av
förebyggande insatser för omställning och kompetensväxling med stöd av Omställningsfonden har identifierats.
Utifrån bland annat ovan bedöms förvaltningen har förflyttat sig i positiv riktning mot målet.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
Regionens nya arbetsmiljöpolicy har skickats ut till samtliga chefer på förvaltningen för att informera om och för
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 pga Covid-pandemin.
Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus under året pga Covid-19-pandemin. Trots pandemin och en ökning av sjuktalet
under mars månad och också under hösten, är sjuktalet under perioden endast något högre än föregående period.
Sjuktalet överstiger dock regionens mål om 4,5.
Resultatet av 2020 års medarbetaruppföljning visar indexet för psykosocial arbetsmiljö på ett fortsatt bra värde och
också ytterligare positiv förflyttning. Konflikter som påverkar arbetet negativt har förbättrade värden jämfört med
föregående år, men är fortfarande en utmaning att hantera. Förvaltningen kommer under 2021 genomföra åtgärder
som minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.
I medarbetarenkätens resultat kan vidare konstateras att cheferna har fått försämrad möjlighet till återhämtning, att
påverka sin arbetssituation och ökade stressnivåer. Under 2021 planerar förvaltningen att genomföra åtgärder som
stärker chefers förutsättningar.

6.4 Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
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16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 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.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att 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.

7 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
yrkeskategorier arbetar på distans i olika omfattning av arbetstiden och att arbetssätten har
utvecklats att bli mera digitala. Att medarbetarna arbetar hemifrån har ställt höga krav på
såväl medarbetare som chefer i att upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott
utvecklingsklimat. 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.
Med anledning av pandemin har ett antal förflyttningar av medarbetare inom
måltidsavdelningen genomförts under perioden, likaså har medarbetare från
badverksamheten stöttat upp vid måltidsverksamheten under delar av höstterminen.
Under mars månad och också under hösten kunde förvaltningen konstatera en ökning av
korttidsfrånvaro, vilken sannolikt i huvudsak beror på Covid-19 pandemin.
7.1 Lönebildning

På grund av Covid-19 pandemin förlängdes löneavtalen för en majoritet av förvaltningens
medarbetare till sista oktober. Vid utgången av 2020 hade löneöversyn för samtliga
medarbetare ägt rum, förutom för medarbetare inom Kommunals avtalsområde, där
löneöversynsförhandlingarna kommer att äga rum i februari 2021.
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För att nå ökad jämställdhet prioriterades yrkesgruppen bibliotekarier i 2019 års
löneöversyn, under 2020 fortsatte prioriteringen av gruppen. Även badvaktmästare samt
enhetschefer vid måltid prioriteras utifrån jämställdhet i 2020 års lönerörelse. Då
löneöversynen för 2020 ännu ej är klar på totalen är det svårt att med bestämdhet säga hur
stor effekt satsningarna gett, men i dagsläget görs bedömningen att ytterligare extra
satsningar på ovan grupper inte kommer att behöva göras under 2021.
För att underlätta rekryteringen av svårrekryterade grupper genomförs i 2020 års
lönerörelse en satsning gentemot mot yrkesgruppen chaufförer. I och med att satsningen
kommer chaufförernas löneläge att i högre grad motsvara löneläget på marknaden.
För att klara kompetensförsörjningen har analys och diskussioner kring prioriteringsbehov i
lönerörelse 2021 förts. Bedömningen är att en satsning på yrkesgrupperna HR-specialister,
IT-specialister, kommunikatörer, ekonomer samt ekonomiassistenter är nödvändig för att
kunna behålla och rekrytera medarbetare.
7.2 Personalvolym

Från december 2019 till december 2020 har antalet månadsanställda medarbetare minskat
med åtta. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 20 och antalet tidsbegränsat har ökat
med 13.
Organisation: 90 Regionstyrelseförvaltning Vilande: Ej vilande Organisation: 90 Regionstyrelseförvaltning Datum: 2019-12-01 - 2020-12-

31

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

Minskningen av antalet tillsvidareanställda ses framför allt vid kultur och fritidsavdelningen
(12) samt vid försörjningsavdelningen (6). 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.
Vid försörjningsavdelningen ses en minskning av tillsvidareanställda inom vaktmästeri och
transport respektive städverksamheten, vilket främst beror på tillfälliga vakanser till följd av
att medarbetare avslutat sin anställning alternativt är tjänstlediga, men även till del också på
grund av effektiviseringar. Ökningen av antalet tidsbegränsat anställda ses framför allt vid
kultur och fritid (5) och vid försörjning (5). Vid kultur och fritid beror ökningen av
tidsbegränsat anställda pga bemanning av tillfälliga projekt. Vid försörjningsavdelningen
beror ökningen framför allt på att man inom städverksamheten anställt tidsbegränsat på
vakanta befattningar.
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Organisation: 90 Regionstyrelseförvaltning Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej

vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

660

668

633.55

Tillsvidare

597

617

574.74

64

51

58.82

Tidsbegränsad
Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Antalet månadsanställda årsarbetare (634) är oförändrat jämfört med december föregående
år. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare (575) har minskat med 14 jämfört med december
föregående år (589) och antalet visstidsanställda årsarbetare har ökat med 14, från 45 till 59
årsarbetare.
Antalet månadsanställda årsarbetare är oförändrat samtidigt som antalet månadsanställda
minskat med åtta. Detta beror bland annat på att vid avdelningarna måltid och försörjning
har antalet deltidsanställda minskat med elva jämfört med föregående år, samtidigt har
också den genomsnittliga sysselsättningsgraden totalt i förvaltningen ökat något. Andelen
tillsvidareanställda medarbetare med deltidstjänst har minskat med 4 % jämfört med
föregående period, ett resultat av den påbörjade heltidsresan.
Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen minskade med cirka 3,5 årsarbetare jämfört
med föregående period 2019. Den arbetade tiden minskade för månadsanställda med cirka
0,5 årsarbetare och för timanställda var minskningen cirka tre årsarbetare. Den största
minskningen av faktiskt arbetad tid ses vid kultur och fritidsavdelningen, där antalet
medarbetare minskat utifrån effektiviseringar i verksamheten. En ökning av faktiskt arbetad
tid ses främst vid främst regional utveckling, här har antalet månadsanställda medarbetare
ökat under året, bland annat beroende på bemanning av projekt samt att avdelningen tagit
in extra resurser för att klara de extra uppdrag som tillkommit till följd av Covid-19
pandemin, såsom inrättande av temporär tjänst som företagsjour
Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Dec 2020 Jan - Dec 2019
90 Regionstyrelseförvaltning

521.4

525.0

90000 Regiongemensamt

1.2

1.3

90001 Kvalitet och kansli

24.2

23.1

90002 Digitalisering

53.5

53.2

90003 HR-avdelning

37.7

37.1

90004 Måltidsavdelning

95.2

95.4

154.1

156.4

90006 Ekonomiavdelning

37.6

36.9

90007 Kommunikation

21.4

22.4

90008 Regional utveckling

40.6

35.8

90009 Kultur och fritid

55.9

63.4

90005 Försörjningsavdelning

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare
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7.3 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden januari-december var 5,8 vilket innebär ett marginellt
högre sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,7. Kvinnors
sjuktal var 6,7, och männens sjuktal var 4,0. Jämfört med 2019 har kvinnors och sjuktal
ökat med 0,3 och männens minskat med 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. Orsaken till att kvinnors sjuktal ökat mer än männens
sjuktal under perioden beror sannolikt på att de i större omfattning arbetar inom
serviceverksamhet där rekommendationen varit att stanna hemma från arbetet även vid
lättare luftvägssymtom.
En markant tillfällig ökning av sjuktalet ses under mars månad, jämfört med mars 2019,
därefter sjönk sjuktalet sjunkit till mera normala nivåer igen. Under hösten har sjuktalet
ökat på nytt, vilket följer utvecklingen av Covid-19 pandemin i samhället.
Ökningen av sjuktalet under mars månad samt under hösten 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-december har den korta sjukfrånvaron, upp till och med dag 14
ökat, samtidigt har den längre sjukfrånvaron, från dag 15 och uppåt minskat. Ökningen av
den korta sjukfrånvaron ses främst vid försörjning och måltid, där medarbetarna pga
Covid-19 pandemin ej kunnat arbeta vid lättare förkylningssymtom, till skillnad från
medarbetare inom administration som vid dessa tillfällen kunnat arbeta hemifrån i högre
omfattning.
En minskning av sjuktalet ses främst vid ekonomiavdelningen och vid regional utveckling,
vilket bland annat beror på färre insjuknande i influensa och förkylning, färre
långtidssjukskrivningar samt att flesta medarbetare i stor utsträckning arbetat på distans. En
ökning av sjuktalet ses framför allt vid försörjningsavdelningen. Ökningen av sjuktalet på
avdelningen beror främst på en relativt stor ökning av korttidssjukfrånvaron, vilken bland
annat förklaras av att rekommendationen till medarbetarna varit att stanna hemma vid
förkylningssymtom utifrån Covid-19 pandemin.
Hälften av avdelningarna har fortfarande ett sjuktal över regionens målnivå om högst 4,5.
De sedan tidigare relativt höga sjuktalen vid avdelningarna måltid (8,0) försörjning (7,5),
kommunikation (7,5) samt kultur och fritid (6,9) kvarstår. Under året har insatser för en
förbättrad arbetsmiljö och lägre sjuktal vidtagits i form av stöttning företagshälsovården för
att förebygga/åtgärda arbetsmiljöproblem, förbättrad fysisk arbetsmiljö samt
genomförande av rehabiliteringsutredningar, vilket också gett positiv effekt.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Dec 2020
år
Alla kön

5.77%

5.67%

Kvinna

6.66%

6.35%

Man

3.96%

4.27%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år
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Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Årets resultat uppgår till +25,8 mnkr. En starkt bidragande orsak till överskottet är effekter
av den pågående pandemin inklusive de statsbidrag som förvaltningen erhållit till följd där
av. Året har präglats av snabb omställning av verksamhet och nya uppdrag. Under året har
förvaltningens budget förstärkts med 32,3 mnkr för att hantera den nya situationen.
Omställningen av verksamhet har inneburit överskott i vissa delar och underskott i andra.
Överskott återfinns framför allt i den kommungemensamma administrationen, verksamhet
92. Där redovisar intäkterna överskott till följd av ökade statsbidrag kopplade till
pandemin, 4,3 mnkr, och kostnaderna överskott till följd av låga kostnader för fackliga
företrädare 1,6 mnkr, och kapitalkostnader 2,1 mnkr. Vidare återfinns överskott i
verksamheten i form av löner och övriga kostnader med 5,2 mnkr. Totalt 13,2 mnkr.
Även förvaltningens resultatenheter som till största del återfinns under verksamhet 97
Försörjningsverksamhet, redovisar överskott med totalt 7,2 mnkr. Måltidsverksamheten
redovisar plus 1,5 mnkr och försörjningsverksamheten hela 5,7 mnkr varav hjälpmedel och
varuförsörjningen 1,5 mnkr och hanteringen av regionens leasingbilar 3,9 mnkr. Detta mot
bakgrund av att ett större antal leasingbilar sålts vilka gett större intäkter än beräknat.
Kultur- och fritidsverksamheten, verksamhet 30, redovisar ett överskott på 1,5 mnkr. Detta
kan härledas till större bidrag från migrationsverket än beräknat samt tillfälliga vakanser
gällande strategfunktionen.
Nämnas kan även att förstudier i exploateringsärenden, som redovisas under verksamhet
22 Teknisk verksamhet, redovisar ett större överskott i förhållande till budget, plus 3,6
mnkr. Förvaltningen har under året fått ett tilläggsanslag på 5 mnkr till följd av nya
redovisningsregler. Budgeten är justerad till 2021 och uppgår då till 3 mnkr.
Näringslivsfrämjande åtgärder, verksamhet 26, redovisar ett underskott på 1,7 mnkr till
följd av att förvaltningen ej nyttat beslutat att använda eget kapital för finansiering av
satsningen på ökad befolkning i arbetsför ålder då denna kostnad rymts inom
förvaltningens totala ram.
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Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
Verksamhetsstruktur

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-407 838

-382 040

25 798

-350 599

12 Stöd till politiska parti

-7 391

-6 922

469

-6 589

14 Nämndadministration

-9 425

-8 624

801

-9 024

15 Övrig politisk verksamhet

-4 131

-4 073

58

-4 026

22 Teknisk verksamhet

-5 000

-1 440

3 560

-4 690

-55 461

-57 163

-1 702

-46 288

28 Räddningstjänst

-600

-594

6

3 089

29 Övrig infrastruktur

-907

-799

108

-604

-4 732

-3 217

1 515

-2 442

31 Kulturverksamhet

-39 057

-38 889

168

-30 969

35 Biblioteksverksamhet

-26 925

-26 714

211

-27 911

36 Fritidsverksamhet

-55 522

-55 627

-105

-50 678

26 Näringslivsfrämjande åtg

30 Kultur o fritidsverksamh

46 Gymnasieutbildning
61 Flyktingmottagning
92 Kommungem. administration
97 Försörjningsverksamhet

0
0

261

261

146

-198 686

-185 426

13 260

-173 011

0

7 188

7 188

2 398

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
Kontostruktur
Resultaträkning

-407 838

-382 040

25 798

-350 599

INTÄKTER

410 699

465 847

55 149

448 948

3 Intäkter/ Inkomster

410 699

465 847

55 149

448 948

KOSTNADER

-818 536

-847 887

-29 351

-799 547

4 Kostnader/Utgifter

-152 532

-168 142

-15 611

-140 473

5 Kostnader för arbetskraft

-364 130

-357 364

6 766

-346 152

6 Övriga verksamhetskostnad

-187 754

-199 381

-11 627

-198 541

7 Övriga verksamhetskostnad

-114 052

-122 943

-8 891

-113 209

-69

-56

13

-1 173

8 Resultaträkningens övr in

Resultat per avdelning
Digitalisering (+1,6 mnkr)
Avdelningen redovisar ett överskott på 1,6 mnkr. Resultatet beror framför allt på ökade
intäkter till följd av flera datorer i tjänsten PC-som tjänst och digital arbetsplats samt lägre
personalkostnad än budgeterat. I resultatet ingår ökade kostnader för GDPR-anpassningar
samt extra kostnader för licenser för digitala möten
HR-avdelning (+3,7 mnkr)
HR-avdelningen visar ett överskott på 3,7 mnkr. Största delen av överskottet handlar om ej
uttagen ersättning för facklig tid 1,6 mnkr. Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats
för att få en mer kvalitetssäkrad process kring hanteringen av dessa regiongemensamma
medel. Vissa kostnader för utveckling inom organisationskulturarbetet har kunnat hanteras
med externfinansiering inom Norma-projektet och redovisar därför ett överskott mot

16

Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse
2020

budget med 0,9 mnkr. Personalkostnaderna inom HR-stöd lämnar ett överskott på 1,0
mnkr till följd av vakanser. Rekryteringar har startats.
Måltid (+1,5 mnkr)
Måltidsverksamheten redovisar ett överskott på 1,5 mnkr, vilket överensstämmer med
tidigare prognos. Den huvudsakliga anledningen till detta förklaras av erhållen ersättning
för måltider till gymnasieelever på distans 0,4 mnkr, lägre livsmedelskostnader kopplat till
distansundervisningen 0,7 mnkr, lägre lokalhyra med anledning av försenade investeringar
0,7 mnkr samt ett lägre utfall för kompetensutveckling med anledning av pandemin 0,3
mnkr. Samtidigt har extra konsultkostnader, 0,7 mnkr, hanterats dels för översyn av
måltidsverksamheten samt för förstudie av ombyggnad av Högbyskolans kök.
Försörjning (+5,9 mnkr)
Försörjningsavdelningen redovisar ett plusresultat med 5,9 mnkr. Merparten av överskottet
förklaras av överskott i tjänsten leasingbilar. Under året har ett stort antal bilar sålts till ett
högre värde än beräknat. Tjänsten som helhet uppvisar i år ett överskott om 3,9 mnkr.
Överskott finns i övrig inom verksamhetsområdena hjälpmedel och varuförsörjning, 2,9
mnkr där omsättningen ökat markant på grund av pandemin vilket lett till ett
nettoöverskott. Städverksamheten redovisar totalt ett överskott med 0,4 mnkr. Underskott
redovisas däremot inom vaktmästeriet 1,4 mnkr varav regionens samlade portokostnad står
för 1,0 mnkr.
Ekonomi (+1,1 mnkr)
Årets resultat är positivt. Resultatet är bättre än vad som prognostiserades vid delår 2. Den
främsta anledningen till det positiva resultatet är flera vakanta tjänster samt att rese- och
utbildningskostnaderna minskat kraftigt. En annan anledning är att nuvarande inkassoavtal
genererar ett överskott på grund av en hög lyckandegrad. Inkassoavtalet innebär att ju fler
lyckade inkassoärenden ju mer intäkter (kickback). Avtalet är dock förändrat till nästa år
och kickbacken blir då inte lika hög. I utfallet är också inräknat kostnader för beslutsstödet
som uppgår till nästan 0,9 mnkr. Det finns i dagsläget ingen budget för beslutsstödet i
avdelningen.
Kommunikation (+0,2 mnkr)
Kommunikationsavdelningen gör ett litet överskott. Nettoeffekten av den uteblivna
intäkten för programansökningar inom Almedalsveckans projektkontor kunde i viss
utsträckning minskas, genom att även kostnader kopplade till verksamheten kunde
bromsas, -0,7 mnkr. Överskotten i övrig verksamhet härrör från uteblivna utbildningar,
resor och personalkostnader, som inom medborgarservice blivit lägre än beräknat med
anledning av långtidssjukskrivningar. Avdelningen har också fått kompensation för många
av de extrakostnader som uppstått i samband med hanteringen av pandemin.
Regional utveckling (+1,3 mnkr)
Avdelningens resultat uppgår till plus 1,3 mnkr. I resultatet ligger ett stort överskott på
närmare 3,6 mnkr för förstudier i exploateringsprojekt. Detta har i huvudsak uppstått till
följd av tidsförskjutningar av budgeterade projekt. Avdelningen har därför inte behövt
nyttja beslut om att använda eget kapital (1,5 mnkr) till uppdraget att öka befolkningen.
Avdelningen har dessutom inom resultatet hanterat ett antal icke budgeterade poster så
som trygghetsboende samt ökande personalkostnader. Bland annat har en företagsjour
inrättats och bemannats.
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Kultur- och fritid (+ 1,8 mnkr)
Totalt sett redovisar avdelningen ett plusresultat på 1,8 mnkr. Detta härleds i huvudsak till
den gemensamma kultur och fritidsverksamheten. Överskottet har uppstått till följd av
större bidrag från migrationsverket än beräknat samt vakanser gällande strategfunktion. För
respektive verksamhet så når man i stort sin budget. Biblioteksverksamheten lämnar ett litet
plusresultat, 0,2 mnkr till följd av att de bidrag man mottagit för inköp av läsplattor inte
kunde nyttjas fullt ut på grund av brist hos leverantör. Kulturverksamheten redovisar plus
0,2 mnkr, på grunda av sjukfrånvaro. Fritidsverksamheten uppvisar ett mindre underskott
på 0,1 mnkr.
Regiongemensamt samt kvalitet och kansli (+8,7 mnkr)
Det stora överskottet på 8,7 mnkr är av tillfällig karaktär och har till stor del koppling till
pandemin. Förvaltningen har erhållit ett tillfälligt statsbidrag för att täcka sjuklönekostnader
med 4,3 mnkr, detta har hanterats centralt och inte fördelats ut till avdelningsnivån. Vidare
ger kapitalkostnaderna till följd av en låg investeringsnivå tillfälligt en positiv effekt med 2,1
mnkr. I övrigt förklaras överskott av att anslaget för partistöd (ungdomsdelen) föll ut i
budgeterad omfattning, 0,5 mnkr samt att det inom näringslivsanslaget kvarstår 0,6 mnkr.
Detta mot bakgrund av att underskott i Wisby Strand kunnat hanteras inom bolaget.
Dessutom syns en pandemieffekt i minskade kostnader för konsulter, konferenser, resor
mm.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
90 Regionstyrelseförvaltning

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-407 838

-382 040

25 798

-350 599

90000 Regiongemensamt

-40 591

-38 641

1 950

-30 771

90001 Kvalitet och kansli

-33 450

-26 707

6 743

-27 933

90002 Digitalisering

-61 583

-60 027

1 556

-45 152

90003 HR-avdelning

-54 018

-50 304

3 714

-50 094

90004 Måltidsavdelning

0

1 537

1 537

1 998

90005 Försörjningsavdelning

0

5 913

5 913

803

90006 Ekonomiavdelning

-41 107

-40 007

1 100

-42 342

90007 Kommunikation

-15 613

-15 449

164

-14 884

90008 Regional utveckling

-35 240

-33 906

1 334

-30 340

-126 236

-124 447

1 789

-111 884

90009 Kultur och fritid

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Nedan redovisas ett antal ekonomiska effekter av Covid-19 i form av budgetförstärkningar
uppgående till 27,3 mnkr och erhållna statsbidrag med totalt 12,5 mnkr.
•

Särskilda satsningar för näringslivet på totalt 10,5 mnkr har utbetalts under året.
Finansiering har skett inom ram för näringslivsanslaget som utökades med 6,3
mnkr under hösten. Inom ram har även en företagsjour hanterats.

•

Särskild insats för måltider till gymnasieelever under skolans övergång till
distansundervisning har skett till en kostnad på 3,1 mnkr. Erbjudandet nyttjades i
lägre omfattning än erhållet ramtillskottet (3,5 mnkr).
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•

För att möjliggöra stärkta folkhälsoåtgärder har budgetförstärkning erhållits med
1,8 mnkr.

•

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för sjuklöner med 4,3 mnkr.
Sjuklönekostnaden ligger något lägre än föregående år. Vilket innebär att
förvaltningen inte haft någon extraordinär kostnad motsvarande statsbidraget.

•

För information till allmänheten uppgår i perioden kostnaderna till ca 0,7 mnkr för
vilka statsbidrag sökts.

•

En extra ordinär kostnad i perioden är vissa inköp av skyddsutrustning till
varuförsörjningen. En värdereglering uppgående till 5,2 mnkr har genomförts.
Statsbidrag har sökt och reglerats i bokslutet.

•

Uteblivna intäkter märks bland annat för Almedalsveckan, badhusen, uthyrning av
idrottshallar och utrustning samt restaurangverksamheten. Detta beräknas till ca 7,4
mnkr. Intäktsbortfallet har parerats av erhållen budgetförstärkning med 2,1 mnkr
samt till viss del av uteblivna kostnader.

•

Extra bidrag inom kultur och fritidsverksamheten har utbetalts till institutioner
inom samverkansmodellen samt övriga bidragstagare. Finansiering har skett genom
ramförstärkning med 10,2 mnkr samt ytterligare statsbidrag med 2,6 mnkr.

•

Kopplat till pandemin beslutades om en personalsatsning i form av en gåva till
samtliga anställda till en kostnad av 3,0 mnkr.

Utöver ovan så har ekonomin även påverkats av exempelvis lägre kostnad för resor
men ökade kostnader för digitala lösningar.
Inom investeringsbudgeten har extra inköp av datorer och licenser genomförts med ca 2,0
mnkr
8.2 Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar 2020 en nettokostnadsutveckling på 9,0 procent i jämförelse med
föregående år. Nettokostnaden uppgick till 382,0 mnkr i förhållande till 350,6 mnkr året
innan vilket innebär en ökning på 31,4 mnkr. Den höga nettokostnadsökningen beror
framför allt på särskilda satsningar med budgetförstärkning kopplat till pandemin. Under
året har förvaltningen fått tilläggsanslag med motsvarande 32,3 mnkr.
Den totala kostnaderna ökade från 799,5 mnkr till 847,9 mnkr - en ökning med 48,4 mnkr
motsvarande 6,1 procent. Samtidigt ökade förvaltningens intäkter med 16,9 mnkr, från
448,9 mnkr till 465,9 mnkr vilket motsvarar 3,8 procent. Även här utgör en väsentlig del av
ökningen effekter av pandemin i form av ökade statsbidrag samt ökade försäljningsvolymer
för resultatenheterna.
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Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Resultaträkning

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-407 838

-382 040

25 798

-350 599

INTÄKTER

410 699

465 847

55 149

448 948

3 Intäkter/ Inkomster

410 699

465 847

55 149

448 948

KOSTNADER

-818 536

-847 887

-29 351

-799 547

4 Kostnader/Utgifter

-152 532

-168 142

-15 611

-140 473

5 Kostnader för arbetskraft

-364 130

-357 364

6 766

-346 152

6 Övriga verksamhetskostnad

-187 754

-199 381

-11 627

-198 541

7 Övriga verksamhetskostnad

-114 052

-122 943

-8 891

-113 209

-69

-56

13

-1 173

8 Resultaträkningens övr in

Personalkostnader
Personalkostnaderna utgör det enskilt största kostnadsslaget och redovisar i förhållande till
budget ett överskott på 6,8 mnkr. I jämförelse med föregående år har personalkostnaderna
ökat med 3,2 procent. Det är främst inom projektverksamheten som kostnaden ökat till
följd av fler projekt med extern finansiering. Budgetöverskottet i anslagsverksamheten
uppgår till 8,1 mnkr. Överskott återfinns hos samtliga avdelningar.
Typ av verksamhet
(tkr)

Personalkostnader
jan-dec 2020

Motsv. period fg
år

Kostnadsökning

Procentuell förändring

Anslagsverksamhet

199 448

196 584

2 864

1,5

Resultatenheter

141 671

138 705

2 966

2,1

16 245

10 863

5 382

49,3

357 364

346 152

11 212

3,2

Projektverksamhet
Totalt

Övriga kostnader
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år. Under året
har 3,6 mnkr används jämfört med 6,8 mnkr 2019. Utbildningskostnaden är oförändrad
medans effekten uppstått kopplat till resande. Årets resultat ligger 1,3 mnkr under
budgeterad nivå. En tydlig pandemieffekt.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 18,3 mnkr jämfört med 18,8 mnkr
föregående år.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår till 36,8 mnkr att jämföras med 39,0
mnkr föregående år. Kostnaden ligger 0,9 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.
Ökad omsättning i regionens varuförsörjning har lett till ökade kostnader med 15,0 mnkr,
vilket finansierats med ökad internförsäljning samt statsbidrag för merkostnader kopplade
till pandemin.
Lokalkostnaderna uppgår till 67,0 mnkr att jämföras med 66,7 mnkr föregående år. I
jämförelse med budget redovisas ett överskott på 1,7 mnkr. Överskotten återfinns inom
måltid och kultur och fritid.
Utbetalning av bidrag är avsevärt mycket högre än föregående år. Detta är en effekt av
beslut kopplat till pandemin där särskilda satsningar gjorts. Totalt har förvaltningen betalt
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ut bidrag motsvarande 108,8 mnkr att jämföra med 86,4 mnkr föregående år. Dessa bidrag
har finansierats med tilläggsanslag kopplade till regionens krispaket samt riktade statsbidrag
för att stävja effekterna av pandemin..
Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 2,7 mnkr i jämförelse med
föregående år, 24,6 mnkr jämfört med 21,9 mnkr. I förhållande till budget redovisas en
positiv avvikelse med 2,1 mnkr. Överskottet uppstår till följd av fördröjning i
investeringstakten.
Intäkter
Till 2020 förändrades finansieringsformen för telefoni. Verksamheten övergick från att vara
intäktsfinansierad till att vara anslagsfinansierad. Detta medförde att intäkterna minskade
med 11,4 mnkr. Trots detta har förvaltningens samlade intäkter ökat med 16,9 mnkr, vilket
motsvarar 3,8 procent. Ökningen beror framför allt på ökade bidrag. Bidragen har ökat
med 21,5 mnkr, från 55,8 mnkr till 77,3 mnkr. Här kan särskilt nämnas att förvaltningen
fått ersättning av staten motsvarande 4,3 mnkr för sjuklönekostnader och rekvirerat 5,6
mnkr i ersättning för ökade kostnader till följd av pandemin samt erhållit extra kulturbidrag
med 2,6 mnkr. I övrigt har intäkterna för projekt med externa bidrag ökat. Pandemins
effekt märks även tydligt på varuförsörjningens interna försäljningsvolym där intäkterna
ökat med 10,8 mnkr, från 44,1 mnkr till 54,9 mnkr. Däremot har pandemin haft en negativ
effekt på den externa försäljningen och den taxefinansierade verksamheten, dessa intäkter
har minskat markant, kultur- och fritidsverksamheten - 4,2 mnkr, måltidsverksamhetens
restauranger -1,8 mnkr, almedalsveckan -1,4 mnkr.
8.3 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 45,3 mnkr inklusive kompletteringsbudget och
tilläggsanslag. Av beviljat utrymme har 7,4 mnkr överlämnats till tekniska nämnden och
22,4 mnkr investerats i förvaltningens verksamhet. Kvar av budgeten är 15,5 mnkr varav
merparten kommer begäras i kompletteringsbudget.
Investeringstyp (tkr)

Budget inkl
KB o TA

Överfört till
TN

Budget efter
överföring

Utfall

Kvar av budget

3 400

-500

2 900

2 463

437

28 555

0

28 555

19 979

8 585

Ombyggnationer kök

6 900

-6 400

500

0

500

Landsbygdsutveckling

6 000

0

6 000

0

6 000

500

-500

0

0

0

45 355

-7 400

37 955

22 433

15 522

Pott
IT-investeringar

Meröppna bibliotek
Summa

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. Till följd av pandemin har extra bärbara datorer köpts in vilket förklarar det negativa
resultatet för PC-som tjänst.
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Ombyggnation kök
Investeringsmedel motsvarande 6,4 mnkr för ombyggnationer för kök har överflyttats till
tekniska nämnden. Under året har som planerat ombyggnation av Gråboskolans kök
genomförts. Även investeringar i köket vid Wisbygymnasiet och Strandgärdet liksom
St:Hansskolan och Tjelvarskolans kök har genomförts enligt plan. Kvar finns medel för en
förstudie av Högbyskolans kök. Förstudiekostanden har i enlighet med nya
redovisningsregler hanterats 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.
Exploatering och försäljning/förvärv
Den sammanlagda budgeten för exploatering uppgick vid årets början till 267,3 mnkr. Av
budgeten har 85,3 mnkr överlämnats för genomförande till tekniska nämnden. Utgiften för
dessa projekt redovisas där. Regionsstyrelseförvaltningen ska enligt gällande
ekonomimodell inte bokföra exploateringsutgifter utan flytta över investeringsanslaget när
projektet ska påbörjas. Kostnaden för förstudier redovisas numera på driften. Av
kvarvarande medel beräknas 22,0 mnkr begäras i kompletteringsbudget. I
sammanställningen nedan ingår även omkostnader vid försäljning och förvärv av
fastigheter vilket inte budgeteras.
Investeringstyp (tkr)
Exploateringsbudget

Budget inkl
KB

Överfört till
TN

Budget efter
överföring

Utfall

Kvar av budget

176 282

-85 308

90 974

0

90 974

0

0

0

7 475

-7 475

Försäljning/förvärv

Investering per projekt

Nedan följer en sammanställning per investerings/exploateringsprojekt.
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Organisation: Regionstyrelseförvaltning Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget
2020

Utfall 2020
Jan- Dec

Avvikelse
budget
2020

-128 929.0

-29 908.4

-99 020.6

-32 809

28015 E-tjänster inkl eHälsa

-2 540.0

-2 994.7

454.7

-2 995

28020 Digital långtidslagring

-1 200.0

-1 200.0

-1 200

28045 Landsbygdsutveckling

-6 000.0

-6 000.0

-6 000

28514 Teknisk plattform

-3 605.0

-159.8

-3 445.2

-1 205

28550 PC som tjänst

-8 000.0

-9 762.9

1 762.9

-9 900

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-3 000.0

-5 435.5

2 435.5

-3 000

Investeringsprojekt

Prognos 3 Prognos 3
2020
2021
Inmatning Inmatning
-34 279

Investeringar RSF

28553 Investering måltid ombygg

-500.0

28556 Investeringspott RSF

-2 900.0

28662 Trådlösa nät
28670 Kontorsprogr. Officepaket

-500.0
-2 463.3

-436.7

-3 400

-1 989.0

-1 989.0

-1 989

-250.0

-250.0

-123

28671 Windows 10

-127

28673 Dokumenthanteringssystem

-4 000.0

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-1 571.0

-615.1

-955.9

-1 571

28676 Programsystem Almedalsv.

-1 000.0

-260.3

-739.7

-430

28678 Digitala sammanträden

-1 000.0

-741.6

-258.4

-1 000

28700 Meröppet bibliotek
28704 Bokningssystem

-4 000

-570

-500
-400.0

-400.0

-400

-15 940.0

-15 940.0

-16 109

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000.0

-3 000.0

-3 000

81006 Östercentrum

-6 355.0

-6 355.0

81007 Visby hamn stadsutveckl

-6 679.0

-6 679.0

81008 Torslunden Visby N

-5 000.0

-5 000.0

81009 Förtätningsprojekt Visby

-3 000.0

-3 000.0

81010 Industrimark

-7 000.0

-7 000.0

81012 Roma Ekgatan

-3 000.0

-3 000.0

81020 Bostadsproj utanför Visby

-6 000.0

-6 000.0

81021 Medel för tidiga skeden

-5 000.0

-5 000.0

-30 000.0

-30 000.0

Exploatering
81003 Sotaren Terra Nova

81022 Pott kommande proj expl

-3 000

Försäljningar/förvärv
14000 Förvärv/ kommande försälj

-4 956.0

4 956.0

-4 950

14040 Försäljning Fastighet

-2 519.3

2 519.3

-1 619
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9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

Förvaltningens kvalitetsarbete utgår ifrån regionens riktlinje för kvalitet och
verksamhetsuppföljning. Flera konkreta insatser har gjorts för att stärka kvaliteten såväl
inom den egna förvaltningen som för regionen i stort. Dessa insatser finns i huvudsak
rapporterade under mål 10, 11 och 12 ovan.
Kvalitetsarbetet bygger på regionens kvalitetsmodell som pekar på sex viktiga
framgångsfaktorer.
Skapa värde med kunder och intressenter
För att följa att förvaltningens olika verksamheter drivs utifrån behov och värdeskapande
för dem de är till för sker utvecklingsinsatser i nära dialog i såväl interna som externa
forum. Internt har under året arbete skett i till exempel strategiska nätverk (HR, ekonomi,
kommunikation, kvalitet och digitalisering), samverkansforum för social hållbarhet,
barn/unga samt vuxna/äldre, nätverk för GDPR-ansvariga, nämndsekreterarnätverk och
kundtjänstråd. Externt har dialog förts till exempel i tillväxtråd, trafikråd, operativt
samverkansforum och också olika forum inom kultur- och fritidsområdet. Inför 2021 har
beslut fattats att genomföra utbildningsinsatser i förvaltningen rörande bemötande,
tjänstedesign och medskapande. Ett arbete har också påbörjats för att utveckla
förvaltningens kommunikationsplanering med syfte att öka kvaliteten i kommunikationen
såväl internt som externt.
Leda för hållbarhet
Att leda för hållbarhet innebär att sätta den egna funktionen och verksamheten i ett större
perspektiv för hållbarhet. Under året har en ny regional utvecklingsstrategi tagits fram som
tydligare kopplar regionens mål till hållbarhetsperspektiv och Agenda 2030. Det fortsatta
implementeringsarbetet kommer att ge goda tillfällen att utveckla detta perspektiv
ytterligare tillsammans med såväl chefer som medarbetare.
Involvera motiverade medarbetare
Årets medarbetarenkät ger en bild av hur väl förvaltningen lever upp till att involvera
motiverade medarbetare. På frågan om man är motiverad i sitt arbete svarar 86% positivt (4
eller 5) på frågan. Värdet är relativt stabilt och låg föregående år på 87 och benchmark
ligger på 83. Värdet i regionen ligger på 88. Att dessa medarbetare involveras kan anas
genom upplevelsen av ledarskapet. Förvaltningens samlade ledarskapsindex ligger på 74
vilket är en liten förbättring från föregående år (73) och något över regionens snitt på 72
men under benchmark som ligger på 77. Under året har insatser gjorts kring
organisationskultur och ledarutveckling inom förändringsledning för att förstärka en positiv
utveckling.
Utveckla värdeskapande processer
I förvaltningen har under året ett antal processkartläggningar genomförts. Kartläggningarna
ger en viktig grund för fortsatt arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering. Ett
arbete är också gjort för att ta fram en övergripande processkarta för regionen som helhet.
Arbetet sker med utgångspunkt i den processorienterade informationshanteringen och
genomförs i nära dialog med regionens kvalitetsnätverk.
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Förbättra verksamheten och skapa innovationer
Under året har stora steg tagits för att driva på digitaliseringen av förvaltningens
verksamheter. Detta utifrån redan påbörjad utveckling men också kraftigt ökade behov av
digitala arbetssätt till följd av pandemin. En digitaliseringsplan är under framtagande för
förvaltningen. Här identifieras vilka insatser som bör göras och med vilken effekt. En
fortsatt analys planeras för att göra en prioriteringsordning för förvaltningen framåt.
Förvaltningen deltog under 2020 med 6 bidrag till förnyelsedagen/förnyelsepriset. Inför
2021 har förvaltningen två egna bidrag och tre bidrag tillsammans med andra förvaltningar.
Basera beslut på fakta
Förvaltningens avdelningar arbetar på olika sätt för att definiera kvaliteten på det egna
arbetet och för att hitta former att följa upp på bästa sätt. Nyckeltal och data för att följa
utveckling över tid presenteras nedan. Den pågående Corona-pandemin har försvårat
arbetet med kunduppföljningar och NKI-mätningar har genomförts i mycket begränsad
omfattning. Lärande görs också genom jämförelser med andra. Förvaltningen medverkar i
externa nätverk inom flera områden för att hämta kunskap. Som exempel kan nämnas
nätverk inom SIQ och SKR.
9.2 Inkomna synpunkter

Totalt har 169 synpunkter inkommit till regionens brevlåda under perioden januari–
december 2020. Regionstyrelseförvaltningen hanterade 71 av dessa synpunkter. Övriga
synpunkter fördelades till berörda nämnder och till Länsstyrelsen. Av de inkomna
synpunkterna som hanterats av förvaltningen är det 34 negativa synpunkter och 4 är
positiva synpunkter 33 synpunkter kan varken betraktas som positiva eller negativa utan är
mer av förbättringskaraktär.
Förbättringsförslagen är många och inom alla områden tex, möjlighet att mantalsskriva sig
på Gotland som deltidsgotlänning, ta en extra avgift vid taxiresor innanför muren och ge
en del av den summa till att bevara världsarvsstaden Visby eller använda mer färgade
grönsaker till inneliggande patienter på sjukhuset. Spola isrinkar ute nu när ishallen är
stängd pga Covid. Förslag om att ha allsång i Almedalen på sommaren, förslag att
uppdatera menyn på Strandgärdet med ikoner för att underlätta för allergiker och få en
enkel översikt.
Alla personer förutom 7 som vill ha svar har fått personliga svar och synpunkterna har
behandlas i respektive verksamhet. Av de inkomna synpunkter som ej fått svar ännu är 3
synpunkter nyligen inkomna.
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Områden med negativa synpunkter

4 synpunkter är positiva
2 synpunkter är positiva och berömmer regionens
pressträff. Pressträffen får beröm för sin textning och för
Regiondirektör, Peter Lindvalls tydliga och bra inslag på
Svt nyheter samma kväll.

34 synpunkter är negativa
6 rör badhusen såsom klagomål att det slarvas med att
duscha. Varför besöker äldre badet trots att de är äldrer i
Corona tider. Renovering av vissa bad behövs, varför
renoveras inte baden i tid innan de behöver renoveras
stort? 2 synpunkter lyfter upp trängsel samband med bad
1 berömmer den fina mistel som hängts upp vid österport i Corona tider.
och bifogade även en bild på pussen under misteln.
10 har synpunkter kring Covid-19 och hur Region Gotland
1 berömde den enkla e-tjänsten att den var enkel att fylla sköter hanteringen och varför Gotland välkomnar turister
i.
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 framtagna. 3 av dessa synpunkter
var kritiska till tekniken som användes vid gymnasiets
luncher och 2 klagar på informationen kring covid på
hemsidan och på 1177 gälladen otydligheter hur man ska
bete sig vid provtagning.
3 synpunkter rör området HR. Det har inkommit 2
negativa synpunkter på att tjänstemännen är svåra att få
tag på. 1 kring hanteringen kring rekryteringsannonser
4 missnöjda med posthanteringen. 1 av dessa var
missnöjd med att inte adressändringen fungerar. 3 anser
att upphandlingarna ska ses över inom Region Gotland.
1 tycker att det är dåligt att e-arkivet låg nere en hel helg
1 tycker att medborgarundersökningen inte är en
tillräckligt bred undersökning.
1 synpunkt är en namninsamling mot nerläggningen av
korpen cafét
3 personer tycker att öppettiderna i ishallen bör utökas
samt att säsongen bör förlängas och inte sluta i redan
mars.

9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått

Nedan följer verksamhetsmått och nyckeltal för respektive avdelning.
Nyckeltal/verksamhetsmått kansli

2020

2019

2018

2017

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 078

1 172

1 033

1 070

Antal besök på regionarkivet

1 743

3 669

4 269

4 256

Antal framtagna volymer, regionarkivet

4 144

2 682

2 094

2 764

Antal registrerade ärenden av registraturen

9 910

10 379

10 072

12 897

54 527

56 353

51 992

55 731

Antal registrerade handlingar av registraturen

I den politiska ärendeberedningen till regionstyrelsen och dess utskott och beredningar
samt fullmäktige är antalet ärenden relativt konstant. Upplevelsen är att ärendena är mera
komplexa och pandemin har inneburit en mera forcerad ärendeberedningsprocess där
deadlines har varit svåra att hålla.
Registraturens arbete är sett till volymer oförändrat, trots en markant ökning av antalet
handlingar och ärenden som registreras automatiskt via Region Gotlands e-tjänster. Det
betyder att den totala mängden ärenden och inkommande information fortsätter att växa.
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Inom arkivområdet märks pandemins effekter tydligt. Verksamheten har haft publika delar
inställda under året vilket har påverkan på antalet besökare. Anmärkningsvärt är också att
antalet framtagna volymer har fördubblats mot tidigare år. Detta får påverkan på arbetet i
regionarkivet och kommer under 2021 att följas upp och analyseras
Nyckeltal/verksamhetsmått IT

2020

2019

2018

2017

3,12

3,23

3,42

3,7

90

91

91

87

Antal ärenden hanterat av it-supporten

41 103

36 182

34 741

36 681

Nyckeltal/verksamhetsmått HR

2020

2019

2018

2017

100 857

102 037

99 722

97 107

Kvalitet i löneutbetalningar, %*

0,61

0,48

0,63

-

Andel extra utbetalningar pga fel, %**

0,15

0,24

0,19

-

Bistått vid rekryteringar av chefer

50

49

-

-

Bistått vid rekrytering övriga

20

29

-

-

27 (27)

-

-

-

95 (109)

-

-

-

26 (26)

-

-

-

9

-

-

-

1 104

1 132

-

-

2020

2019

2018

2017

Antal beställda portioner inom förskola

426 600

427 186

434 386

440 835

Antal beställda portioner inom grundskola

989 324

990 976

973 097

966 773

Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning

278 926

258 141

249 214

218 038

Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %

Lönehantering - antal lönespecifikationer

Antal deltagare utbildning Adato (antal anmälda)
Antal deltagare Arbetsmiljöutbildning (antal anmälda)
Antal deltagare utbildning första hjälpen (antal anmälda)
Antal utbildningstillfällen, Att vara anställd
Antal samtal HR-supporten

* Kvalitet i löneutbetalning: Måttet beskriver andel fel som rättats i löneutbetalningarna
** Extra löneutbetalning pga fel: Måttet beskriver andel extra utbetalningar av fel
Nyckeltal/verksamhetsmått måltid

Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård

83 979

88 433

77 976

80 988

297 192

286 397

285 393

301 007

20 323

23 258

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

27

29

28

27

Andel svenskt kött, % (värde i kronor)

91

93

90

84

Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde
kronor)

17

15

16

16

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)

28

20

20

20

Andel svensk kyckling, % (värde i kronor)

99

96

89

89

2,27

2,29

2,34

-

Antal beställda portioner inom äldreomsorg
Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt
boende

Koldioxidekvivalent

Volymerna inom de flesta kundgrupper har ökat i jämförelse med föregående år.
Socialförvaltningen är undantaget och gällande ordinärt boende så sker det en stadig
minskning.
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Enligt uppdrag och med tydlig styrning och samordning av processer på avdelningen i
kombination med uppföljning och kommunikation har andelen vegetariska måltider ökat
liksom andelen närproducerade livsmedel och svensk fågel. Även koldioxidekvivalenten går
i rätt riktning.
Andelen svenskt kött och ekologiska livsmedel minskar något. Anledningen till detta
undersöks och de nya avtalen har en större andel ekologiska och närproducerade livsmedel
liksom vegetariska livsmedel.
Arbetet med vegetariskt fristående alternativ som en alternativmaträtt till alla har fortsatt i
berörda kök i den mån det fungerat i rådande Covid-19.
Nyckeltal/verksamhetsmått försörjning

2020

2019

2018

2017

Antal arbetsordrar, service och reparation
Hjälpmedelscentralen (HMC)

5 277

5 671

5 299

5 945

6,82

8,69

7,53

9,01

173 509

168 960

169 143

173 101

0,92

0,89

0,93

0,86

Ledtid arbetsordrar, service och reparation HMC, i dagar
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar

Färre utförda arbetsordrar, service och reparation på HMC förklaras av av ett tillfälligt
stopp i hembesök kopplat till pandemin för Teknikerna.
Varuförsörjningen har plockat större partier dock nästan samma kvantitet som tidigare år.
Nyckeltal/verksamhetsmått ekonomi

2020

2019

2018

2017

177 000

185 000

183 000

174 000

90

82

73

65

2020

2019

2018

2017

Antal samtal, regionupplysningen

215 879

297 589

330 228

317 176

Antal besvarande samtal, regionupplysningen

189 412

267 466

300 414

297 062

Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)

28

24-25

-

21,3-22

Andel obesvarade samtal direkt på anknytning (som kopplas
tillbaka till regionupplysningen), %

-

15,1

15,7

14,8

Andel interna samtal på nummer 777, regionupplysningen,
%

-

12,5

13,4

13,6

169 386

-

-

-

Andel externa samtal via 0498- 26 90 00, %

72

50

47

48

Antal besök i reception, externa och interna

10 257

14 738

16 119

-

Antal hanterade fakturor
Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %

Nyckeltal/verksamhetsmått kommunikation

Antal externa samtal till 0498-26 90 00

Under 2020 besvarade regionupplysningen 189 412 stycken samtal i det nya kombinerade
telefoni-/kundtjänstsystemet MiCC. Andelen besvarade samtal var 87,7%. Andelen
besvarade samtal minskade under året men kommer troligtvis från ett fel i systemet som
ger "tysta samtal", registrerade inringande samtal utan kontakt med den som ringer in. Ett
fel som pågått under hela året och undersöks av leverantören.
Andelen inkommande samtal till regionupplysningen har minskat med 81 710 stycken
sedan föregående år. Antalet samtal har minskat mer och mer de senaste åren. Minskningen
antas bero på den ökade digitaliseringen i samhället och en allt högre kvalitet av
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informationen på hemsidan. Det senaste året upplevs verksamheterna ha ökat sitt
användande av hemsidan för kommunikation.
Den genomsnittliga kötiden har under året varit 28 sekunder, en ökning på 4-5 sekunder
jämfört med föregående år, vilket hänger ihop med funktionens nya uppgift som
kundtjänst.
Antalet samtal in på 0498-26 90 00 var totalt 169 386 stycken där 72% valde knappval som
går till regionupplysningen och resterande valde övriga knappval som hanteras av
teknikförvaltningens kundtjänst och bygglov inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Motsvarande andel förra året var 50%. Årets pandemi är en trolig orsak till denna ökning,
25% av de inringande samtalen till regionupplysningen har valt knappval "hälso- och
sjukvård".
Besöksantalet i receptionen har minskat jämfört med föregående år. Siffran omfattar både
interna och externa besök. Minskningen kan förklaras med att uppgiften att administrera
borgerliga vigslar har upphört och att pandemins restriktioner begränsat antalet besök från
allmänheten.
Det nya systemet MiCC har inte kunnat visa antal obesvarade samtal direkt på anknytning
respektive andel interna samtal till 777. Däremot kan systemet visa att det är 44% fler
samtal till regionupplysningen utöver de som kommer in via 0498-269000, vilket omfattar
alla samtal som på något sätt ej fått kontakt och landat tillbaka hos regionupplysningen.
Nyckel/verksamhetsmått kultur och fritid

2020

2019

2018

2017

82 841

103 963

104 237

104 580

Nettokostnad per bad, kronor

84,5

70,5

68,44

70,12

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

909

6 817

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

20 760

26 052

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

6 010

6 583

5 983

7 709

30 207

29 090

34 106

36 486

- pensionärer

3 891

4 400

4 695

4 594

-funktionshindrade

2 799

3 057

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska besökare

412 885

604 316

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån fysiska

362 605

379 043

383 944

395 987

Fritid
Inomhusbad, antal bad

Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster
- ungdomar

Bibliotek

29

Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse
2020

10 Bilagor
10.1 Aktivitetsuppföljning

Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Utveckla kompetensplattformen genom att stärka arbetsformer och tydliggöra
mål och syfte
Kommentar:
Förändring av strukturerna för kompetensplattformen för ett utvecklat samarbete med näringslivet med fokus på
kompetensfrågor har påbörjats. Formerna är på väg att etableras i ett strategiskt kompetensråd respektive operativt
forum. Ett analysarbete för att löpande följa utvecklingen av företagens ekonomiska situation påbörjades under våren
och pågick året ut. Analysresultatet har varit en viktig del i beslutsunderlaget för föreslagna regionala åtgärdspaket
som syftar till att mildra företagens försämrade ekonomi. Prioriteringen av analysarbetet försenade en fullständig
etablering av beslutade förändringar av kompetensplattformen.
Arbeta fram handlingsplan och genomföra aktiviteter för att öka antalet
gymnasieelever som äter skollunchen, 67% äter idag.
Kommentar:
Inledande dialog fördes med gymnasiet tidig vår 2020. Dialogen hamnade dock i skuggan av pandemin och
gymnasieeleverna hade distansundervisning från mitten av mars till vårterminens slut. När gymnasieeleverna återgick
till undervisning i skolans lokaler vid höstterminens start, låg ett tydligt fokus på ordningen och logistiken kring en
säker hantering vid servering av lunch på Wisbygymnasiet Söder. Det oberäkneliga pandemiläget under höstterminen
har fortsatt försvårat arbetet kring aktiviteten. Små steg har dock tagits framåt under de perioder då
omständigheterna tillåtit detta. Planen är att fortsätta dialogen med gymnasiet, delvis genom ett måltidsråd där
representanter från elevgrupperna deltar. Arbetet kring aktiviteten fortsätter under 2021.
Slutföra projektet Bokstart (m UAF och HSF) samt säkerställa att arbetet tas
över i ordinarie verksamhet.
Kommentar:
Projektet har tagits in i ordinarie verksamhet inom biblioteken på Gotland inom gällande ram. Projektet
slutrapporteras mars/april. God dialog med övriga förvaltningar som också säkerställer deltagande i fortsatt arbete
framåt. Kontinuerlig utveckling för att kunna säkerställa verksamheten framåt.
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
hanterat i respektive organisations ledningar. Partnerskapsavtalet beslutades i regionfullmäktige i december 2020
02. 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 genomförd tillsammans med förvaltningschefer och också BarnSam/VuxenSam samt nätverken.
Underlaget har lett till en utveckling av samverkansstrukturer i Region Gotland och beslut att övergå i
samverkansforum barn/unga och vuxna/äldre med tydligare struktur och delaktighet från berörda
förvaltningsledningar. Ett samverkansforum social hållbarhet har också etablerats. 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 och dess genomförandeprogram. Beslut har
fattats om att genomföra en revidering av styrmodellen. Arbetet ska omfatta hela styrmodellen och också revidering
av program, planer och strategier. Arbetet ska slutföras under 2021.
Översyn av mat och måltidspolicyn genomförd.
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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 beslutats av regionfullmäktige. 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. En arbetsgrupp har etablerats för fysisk aktivitet tillsammans med verksamheter inom Region
Gotland och RF SISU Gotland. Utifrån rådande Coronapandemi har ett åtgärdspaket tagits fram och beslutats, grundat
i en snabbanalys över vad som kan och behöver göras på kort sikt för att dämpa pandemins negativa konsekvenser
på längre sikt. Vi följer och ger lägesbilder av utvecklingen av effekter på folkhälsan i Coronapandemins spår, bland
annat genom att månatligen ge en lägesbild över psykisk hälsa på Gotland. Ett nytt forum för strategisk samverkan
social hållbarhet har initierats där samtliga förvaltningar samt Gotlandshem deltar. Under våren har
befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor genomförts och CAN:s (centralförbundet för alkohol och narkotiska
upplysning) drogvaneenkät i årskurs 9. Enkäten i årskurs 2 på gymnasiet kunde i år inte slutföras på grund av
coronasituationen med distansundervisning. Rutin är framtagen för kontinuerlig uppdatering av lägesbild psykisk
ohälsa, tillsammans med externa aktörer. En uppföljning av förbättringsområden utifrån FN-deklarationen om
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar har genomförts.
En fritidsplan som ersätter dagens fritidspolitiska program planeras tas fram - denna aktivitet är ej startad då resurser
och tid läggs på andra uppdrag som tillkommit såsom utmaning av badverksamhet inom fritid. Likaså planeras att se
över fördelningsprinciper för hallar, genomföra en översyn av avtal och överenskommelser inom fritid samt genomföra
en översyn av driftsbidragsavtal. Inget av detta har påbörjats pga resursbrist. Rekrytering har skett under hösten för
att kunna påbörja arbetet 2021. Översyn av avtal görs efter rekrytering av resurs på fritid. Vidare planeras påbörja
arbeten kring Kultur & Hälsa samt Fritid & Hälsa; genomföra en omvärldsanalys samt påbörja samarbeten med andra
förvaltningar och externa aktörer (biblioterapi, bok på recept, shared reading). En arbetsgrupp med representanter
från regionen, länsstyrelsen och RF Sisu Gotland har etablerats för att samordna och arbeta med hur vi ökar den
fysiska rörelsen på Gotland. Inom kulturområdet arbetas med att skapa förutsättningar till införandet av en
kulturgaranti för barn vilket är en aktivitet i nuvarande kulturplan. Ny kulturplan som ska gälla from 2021 är beslutad.
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 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 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
03. 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. Inom ramen för utveckling
Totalförsvaret har regionen lett två arbetsgrupper, hälso- och sjukvården samt kommunalteknisk försörjning (VA) som
har producerat var sin slutrapport. Coronaläget har dock gjort att arbetet med höjd beredskap inte har kunnat utföras
med lika stor intensitet som planerat.
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:
En reviderad övergripande policy och tillhörande riktlinje för informationssäkerhet har beslutats av fullmäktige och
regionstyrelsen 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.
I förvaltningsledningen har genomgång gjorts av vilka verksamheter som är mest samhällsviktiga och därmed
avgörande i krissituationer. Arbetet har intensifierats under året med anledning av Corona-pandemin och de krav på
planering som uppstått. Utifrån detta har beredskapsplaner och riskanalyser genomförts.
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Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett styrdokument rörande säkerhetsskydd kopplat till registrering av
säkerhetsklassificerade handlingar i diariet. Dokumentet kommer också beröra vilka funktioner och befattningar som
kan tänkas bli inplacerade i säkerhetsklass. 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. Dessutom har det identifierats och i hög grad genomförts
säkerhetsklassningar på de funktioner och befattningar som kan komma att ta del av säkerhetsklassade handlingar.
En struktur för att kunna ta emot och administrera säkerhetsklassade handlingar är påbörjad.
Under året har även ett arbete påbörjats för att säkra informationssystemen i en ny säkerhetsarkitektur. Planer har
tagits fram för återstart och säkring av särskilt känsliga informationssystem.
Ett arbete är också påbörjat med att se hur processen kring krigsplaceringar ska gå till.
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.
Måltidsverksamheten har förstärkts med arbete kring nulägesbild, målbild, uppdatering av beredskapsplan, aktiviteter
för att höja beredskapen samt framtagande av lokala krisrecept/menyer.
Erfarenheterna i samband med Covid 19 har satt fokus på området och flera utvecklingsområden har identifierats.
Inom exempelvis upphandling har konstaterats att upphandling med fördel bör involveras i övergripande
beredskapsarbete.
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 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 på SVK i årsredovisningen 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.
SVK ska presentera slutlig utredning och analys under februari 2021.

Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Identifiera drivkrafter som ger en positiv befolkningsutveckling och föreslå
konkreta insatser.
Kommentar:
Projektet Bo, leva och verka på Gotland har under hösten 2020 haft begränsat med personella resurser men ha
runder vintern återgått till ursprunglig plan igen. Projektet löper till dec 2022.
Utveckla platsvarumärket Gotland genom ny varumärkesplattform.
Kommentar:
Arbetet med en utvecklad varumärkesplattform pågår. En förstudie för en digital plattform är genomförd och
ambitionen är att ett genomförandeprojekt ska starta kvartal 1 2021.
05. 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 in området.
Science Park Gotland 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. Utmärkelsen ger även mer resurser för att ytterligare stärka verksamheten på Gotland. 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. Almi har under året startat upp två nya projekt. Ett för att öka Almis
egna kunskapsnivån samt stödja företag som skall ut på en global marknad. Det andra projektet drivs i samverkan
med Almiorganisationer från regioner i Småland och öarna och syftar till förbättrade affärsutvecklingsprocesser och
vidgade affärsnätverk.
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Förberedelser för att stärka det finansiella systemet med privat riskkapital har påbörjats genom samarbete med
Tillväxt Gotland (Investerarnätverk).
Formerna för ett investerarnätverk har i samarbete med Tillväxt Gotland, Science Park Gotland , Almi och Region
Gotland tagits fram. Ett samarbete med den Stockholmsetablerade organisationen Connect Öst planeras stödja
etableringen av ett investerarnätverk på Gotland med start första halvåret 2021.
Ett samarbetsforum mellan affärsutvecklingsaktörer och Region Gotland för att öka antalet etableringar har tagits fram
under året. Formerna för de nya samarbetsstrukturerna beräknas etableras och verka från och med kvartal 1 2021.
06. 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. Handlingsplanen är ännu ej färdigställd, men arbetet pågår.
Utveckla samverkan och effektivitet inom samhällsbyggnadsprocessen.
Kommentar:
Arbetet har intensifierats under hösten och ska leverera en slutrapport till budgetberedningen maj 2021. Projektet har
levererat en övergripande processkarta för samhällsbyggnadsprocessen inom Region Gotland.

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Utveckla ett mer klimatsmart resande och en anpassad flygplatsinfrastruktur
Kommentar:
Kommersiellt elflyg till Gotland är ett projekt i två delar. Del 1, inventeringsstudie och i del 2 görs fördjupningar. Del 1
pågick t.o.m. augusti och omfattade inventering av: nuläget, förutsättningar för att ta emot, aktörer, intressenter,
resurser, nätverk flygplatser, påverkan för att satsa på Gotland, definiera fördjupningsområden för del 2. Dessa blev
tillgänglighet och trafiksäkerhet, cirkulation och GC till flygplatsen, FysGot. Medel beviljat av Trafikverket och Region
Gotland för ett treårigt projekt. Förstudie inom TKF till april. Inom förstudien görs bedömningen om
detaljplaneläggning behövs. Byggande kan påbörjas kommande år, om planläggning inte behövs. Förstudien
presenteras i januari 2021. En försening som dock inte ger stor påverkan på projektet i helhet. Projektet beräknas
pågå tom 2022.
Arbeta för etableringen av ett Energicentrum.
Kommentar:
Långsiktig finansiering beslutades av RF hösten 2020 och 2021 etableras Energicentrum Gotland med tre permanenta
tjänster. Tjänsten som verksamhetsledare är tillsatt och arbetet är igång.
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Utifrån dialog i förvaltningsledningen kring innehåll i reseriktlinje och miljöpolicy har de flesta avdelningarna arbetat
igenom nämnda dokument. Det faktiska beteendet hos medarbetarna har ändå ändrats till följd av
pandemin och de restriktioner som aktualiserats under året. Minskat resande, ökat antal digitala möte och utbildningar
är ett faktum.
08. 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:
Region Gotland överklagade inte domarna i första instans i de tre stora täktansökningsprövningar som var aktuella
under 2020. När det gällde Cementa kommer Regionens vattentäkter på File Hajdar att försämras.
Teknikförvaltningen har därför avtalat om att få utnyttja länshållningsvatten i kombination med ett mindre vattenverk
som kompensation. I fallet med SMA Mineral och utökningen av kalkbrytningen vid Klintebys och Snögrinde förelades
Regionen att yttra sig två gånger inför överprövningen i Mark- och miljööverdomstolen. I yttrandet underströk
Regionen att man inte accepterar en försämring av villkoren i domen när det gäller vägtransporterna till hamnen i
Klintehamn och att en försämrad säkerhet när det gäller tillgången till vatten inte är godtagbar, oavsett försörjning av
kommunal eller enskilt vatten. Förvaltningsdomstolen friande även Region Gotland när det gällde den interna politiska
hanteringen av beslutet att inte överklaga SMA-domen.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
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Utveckla ett regiongemensamt koncept för servicepunkter.
Kommentar:
Årets avslutades med att personella resurser för projektet (ta fram ett koncept för servicepunkter) ännu inte är tillsatt.
Avdelningen för kultur och fritid och biblioteksverksamheten har arbetat vidare med servicepunkter med budget från
Kulturrådet.
Ta fram förslag till utsläppsbudget
Kommentar:
Jämförande fördjupningsarbete, klimatberäkningar, med andra regioner pågår med stöd av Regionernas miljöchefer.
Internt arbete påbörjat.

Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

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 kundstjänst-funktionen som helhet.
Kommentar:
Riktlinjer är i princip färdigställda.
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, exempelvis genom självservice eller beställningsportaler som är
tillgängliga 24/7.
Några av alla aktiviteter som genomförts eller är på gång:
•
Ökade öppettider i support
•
Supportfunktion för upphandlingsfrågor
•
Nytt kontaktcentersystem
•
Förbättrat FAQ
•
Övergång till intranätet som primär informationskanal
•
Temporär företagsjour
•
Tydligt kundperspektiv i utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen
•
Projekt så som stärkta bibliotek, boken kommer och meröppna bibliotek
•
Framtagande av servicepunkter
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:
Regionkansliet har påbörjat ett arbete att i dialog med andra funktioner undersöka hur Region Gotlands
förtroendevalda upplever underlagen inför politiska beslut. Inför bokslut och skrivning av verksamhetsplan är
dialogmöten inplanerade mellan stab och varje avdelningschef. Det handlar om att stärka den interna dialogen och
stödet från stab till avdelningschef. Utöver detta är ett utvecklingsarbete genomfört för att tydligare involvera
kvalitetsnätverket och också samverkansstrukturen barn/unga vuxna/äldre i utformningen av aktivitetsplaner framåt.
Detta för att säkerställa att funktioner planeras optimalt.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Färdigställa ny RUS.
Kommentar:
Det har skett ett brett arbete inom förvaltningen, gentemot utvecklingsaktörer och även allmänheten med att ta fram
en ny RUS. Ett förslag till RUS har färdigställts och är beslutat av regionstyrelsen för beslut i fullmäktige i början av
2021.
Slutföra implementeringen av regionens nya intranät och säkerställa
måluppfyllelse i enlighet med effektkarta.
Kommentar:

34

Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse
2020

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 vi
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.
Regionkansliet har utlokaliserat registratorsfunktionen till de verksamheter som respektive registrator primärt är satt
att stödja. Organisatoriskt finns funktionen kvar inom enheten för att fortsätta utveckla rollen som är central i
informationsförvaltningsprocessen. Inom befintlig budgetram har en tjänst som huvudregistrator skapats som innebär
ett ledarskap för de processer som registratorerna är involverade i. Utvecklingsområden avseende registrering och
utlämnande av handlingar har identifierats.
Projekt för att införa e-arkiv går över från initieringsfasen till uppstartsfas i och med att införandeprojektet nu är
uppstartat. Respektive förvaltning kommer under 2020 och 2021 att förbereda och i förekommande fall genomföra sin
första leveranser till e-arkivet. E-arkivet kommer att finnas på plats under våren 2021.
Ta fram process och styrdokument för köp/försäljning/förvaltning av
fastigheter samt lokalförsörjning.
Kommentar:
Vi påbörjar under april månad arbetet med fastighetsstrategi. Arbetet utfördes initialt som ett examensarbete av två
studenter från KTH. Arbetet med studenterna avslutades sedan när de fick arbete. Fortsättning av arbetet som de två
studenterna utförde i våras hanteras vidare av lokalförsörjningsstrateg som är på plats from 1 sept 2020.
Lokalförsörjningsstrategen placeras på RSF, regional utveckling och enheten samhällsplanering. Den hanterar
koncernövergripande frågor. Lokalförsörjningsstrategen kommer under 2021 ta fram en fastighetsplan som del av
lokalförsörjningsstrategi.
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 med att digitalisera och utveckla det
framtida HR-stödet samt att stärka och utveckla beslutsstödet som är en bra grund för att skapa goda förutsättningar
för chefer i regionen.
Ta fram och genomföra aktiviteter som ökar användningen av digitala verktyg
Kommentar:
Många använder sig idag av Skype eller andra verktyg 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. Fullmäktige har under hösten och vintern genomfört ett antal digitala sammanträden med stöd från
regionkansliets stadssekretariat i samverkan med kollegor från IT-avdelningen. För att bibehålla kvaliteten och att
rådande lagstiftning följs när ledamöter deltar i politiska sammanträden på distans har ett regelverk tagits fram som
kommer att användas i samband med att fler och fler nämnder har närvaro på distans.
Kartlägga prioriterade processer för att möjliggöra fortsatt kvalitetsutveckling
och digitalisering.
Kommentar:
Processkartläggning av den politiska ärendeberedningen knutet till regionfullmäktige och regionstyrelsen samt dess
utskott färdigställd 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.
Workshop genomförd i KLG för att lägga grund för en övergripande processkarta för regionen. Ger bättre
förutsättningar att driva fortsatt processarbete närmare verksamheten framåt. Fördjupad dialog också inledd i
regionens kvalitetsnätverk.
Ta fram kvalitetsmått för uppföljning av prioriterade processer.
Kommentar:
Kommer att bli nästa steg i de processer som under 2020 har kartlagts
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Arbeta fram ett förslag till förändrad organisationsstruktur för att bättre främja
utveckling av kvalitet i processerna.
Kommentar:
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 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. Första inventering genomförd av förvaltningens kommunikationsinsatser som del av en gemensam
kommunikationsplan framåt. Resursbrist inom kommunikationsstödet har gett konsekvenser under 2020.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
Prioriterade handläggargrupper har identifierats och utbildningar genomförts i bland annat hur ärenden ska skrivas till
regionstyrelse respektive fullmäktige. Likaså har handläggare utbildats i förfarandet att fatta beslut på delegation och
hur detta ska anmälas till regionstyrelsen. Mallar för tjänsteskrivelser har utvecklas. Avdelningarna inom förvaltningen
arbetar aktivt med bland annat rutiner för fördelning av ärenden, tidplaner, avstämningar för kvalitetssäkring,
konsekvensbedömningar etc.
Skapa systematisk användning av inkomna synpunkter i verksamhetsutveckling
Kommentar:
Utrymme har ej funnits att hantera frågan

Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Utifrån förstudie och kartläggning genomföra aktiviteter för stärkt
organisationskultur.
Kommentar:
Planering och genomförande av aktiviteter utifrån organisationskartläggningen samt den nya ledarstrategin har gjorts
under året. Även om vissa aktiviteter har behövt skjutas fram på grund av pandemin (reviderat samverkansavtal,
reflekterande team på EC-nivå mm). En utbildning i förändringsledning har genomförts för alla regionens chefer, först
fysiks sen digitalt. I stort sett har nu alla chefer genomfört utbildningen och för resterande planeras uppsamlingsheat.
Årets utmaningar har gjort att vi naturligt tvingats göra förflyttningar inom de fyra områdena i kulturkartläggningen.
En hel del återstår innan Region Gotland fullt ut uppnår målet att ha en tillitsbaserad organisationskultur.
Tillsammans med de fackliga organisationerna göra en översyn och revidering
av samverkansavtalet.
Kommentar:
Under året har en arbetsgrupp bestående av HR och fackliga processat samverkansavtalet och vi är nära en reviderad
version. I samband med processen har även ett antal processer där det skaver identifierats och under året har ett
antal samsynsmöten genomförts. Att få en gemensam bild över processerna och våra olika funktioners perspektiv i
dessa gör det lättare framåt att få till en bra dialog.
Dialog kring:
- när allt fungerar (kultur, ledarskap och medarbetarskap)
-vid rehabilitering (processen och stödet runt)
-arbetsrättsligt (klargörande samtal, varning, avslut)
-kränkande särbehandling (policyn och hantering)
Utöver det har vi även haft särskilda sittningar med enskilda fack för att prata om hantering.
Dessa dialoger kommer att hjälpa till i arbetet att implementera ett nytt samverkansavtal och vi kommer även att
fortsätta pratet kring våra olika roller och förväntningar på varandra.
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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 koncernledningen och kvalitetsnätverket 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.
Arbetet kommer att fortsätta som en del i utvecklingen av styrmodellen under 2021.
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 alla förvaltningar och över 220 chefer har vid årets
slut genomgått utbildningen. Uppsamlingsheat planeras och utbildningen har varit mycket uppskattad. Ett studiebesök
har gjorts i Örebro där nyckelpersoner inom Breddad rekrytering och Rätt använd kompetens deltagit. Att se på hur
Norma kan göra avtryck i HR:s processer har varit en del av arbetet.
En processledare för SAK - se och använd kompetensen har anställts inom ramen för projektet och arbetar mot
förvaltningarna. En utvärderare är upphandlad och är inne i utvärderingsfasen.
Samordna och driva regionens arbete med Heltid som norm.
Kommentar:
Projektet pågår enligt plan och är nu inne i slutfasen. HR har en projektledare centralt som har samordnat
förvaltningarnas delprojekt. En styrgrupp från de förvaltningar som berörs direkt finns ännu kvar fram tills
slutrapporten genomförts. 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 har lyfts särskilt fram.
I takt med att roller förändras pågår arbete med kompetensväxling. Behov av förebyggande insatser för omställning
och kompetensväxling med stöd av Omställningsfonden har identifierats. Projektet heltid som norm drivs vidare enligt
plan och antalet heltidsanställningar har ökat på förvaltningen jämfört med 2019. Den digitala kompetensen har höjts
genom aktiv förändring av mötesformer till mer digitala. Förvaltningens chefer har deltagit i utbildning i
förändringsledning under året.
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.
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 maa pandemin
Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter efter
förvaltningens utvärdering SAM.
Kommentar:
Ny utvärdering genomförd hösten 2020. Genomgång gjord i ledningsgruppen och facklig samverkan med beslut om
att framåt göra arbetsmiljöpolicyn och målen kända på alla arbetsplatser/enheter samt göra rutinerna för SAM mera
lättillgängliga och lätta att förstå. Arbetet fortsätter under 2021.
Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter efter resultatet
i medarbetarenkäten 2019.
Kommentar:
Ett antal aktiviteter har genomförts och avslutats, vissa kvarstår. Avstamp tas nu i enkäten genomförd 2020 med
åtgärder under 2021.
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Ekonomi
Aktivitet

Status

Färdiggrad

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 och vid höstens budgetberedning. Fördjupad dialog kring programmet och dess delar
genomförd också i koncernledning och andra nämnder. Två projekt slutrapporterade och fortsatt arbete sker i linjen.
Årets aktiviteter genomförda enligt plan. Arbetet fortsätter 2021-2022.
I det fortsatta effektiviseringsarbetet inom digitalisering kommer bland annat andra driftformer av verksamhetssystem
etableras samt planeras för att byta ut/stänga ner system där funktionsbehovet kan tillfredställas i andra system.
Projektet strategisk hållbar bemanning ingår i effektiviseringsprogrammet. Uppdraget är att ta fram förslag till en
modell för fortsatt arbete (plan för genomförande av förbättringsåtgärder, eventuella nya arbetssätt,
verktyg/systemstöd, modeller och utbildningsinsatser för samlad kompetens). Ta fram
nyttoeffektsberäkningar/nyckeltal - Ta fram beräkningsmodeller kring bemanningsbehov, resurser och tid mot
kostnader utifrån verksamhetens behov. Ta fram förslag till nyckeltal att använda för framtida uppföljning av kvalitet i
bemanningsarbetet. Samt ta fram ett styrande dokument - punkter som ska vara gemensamma för hela regionen. Sju
piloter ingår i projektet för att se hur bemanning inom RG görs idag och kan göras framåt. Corona har gjort att tiden
för möten med projekten skjutits fram och fokus har istället lagts på att se över gemensamma principer för hela
regionen. Projektet är nu inne i slutrapportsfasen och redan nu har medel för 2021 tillsatts för att projektet ska kunna
fortsätta.
Rapport kring måltidsprojektet är klart men mycket arbete kvarstår bland annat att under våren 2021 hantera ärendet
politiskt.
Projekt sänkta inköpskostnader är slutrapporterat 31/12-2020 enligt tidplan.
Projektet " Samhällsbyggnadsprocess för framtiden" (FramSam) innebär inga besparingar med effektivisering av
resurser om några år. FramSam slutrapporterar till budgetberedningen maj 2021. Projektet närmar sig projektavslut.
Projektet kring lokalkostnader har resulterat i en rad följduppdrag som kommer att hållas ihop av den centrala
lokalförsörjningsstrategen. Dessa kan leda till effektivisering om de genomförs och beslutas i nämnderna.
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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10.2 Uppföljning intern kontroll
10.3 Ekonomiska rapporter
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10 november 2020

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2020 - regionstyrelsen
Förslag till beslut



Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2021.



I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att
bidra till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar,
föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner med mera.
Bedömning

I 2020 års plan är 11 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom
regionstyrelseförvaltningen och 5 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”förtroendekänsliga poster” har inte genomförts med anledning
av att revisorerna gjort en motsvarande granskning av förtroendekänsliga poster och
ledningsnära poster. Revisionsrapporten behandlades av regionstyrelsen 2020-04-29 §
101, (RS 2020/176). Kontrollpunkten kan komma att aktualiseras ett senare år.
Kontrollpunkten kring ”policys och riktlinjer” har inte heller genomförts. Här
behöver förvaltningen göra ett arbete så i kommande verksamhetsplan för 2021 har
det skissats på en aktivitet enligt följande:
”Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av styrmodellen utifrån ny RUS,
ta fram en övergripande bild av ledningssystemet samt översyn av styrdokument.”
Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de 9 genomförda kontrollerna
redovisas i de bilagda rapporterna enligt nedan.
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
Ärende RS 2020/1216

Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller 2020:
Bilaga 1 – Delårsrapport 2 (efterlevnad utifrån anvisning)
Bilaga 2 – Leverantörsfakturor (betalda i tid)
Bilaga 3 – Objektsägare enligt objektsförvaltningsmodellen
Bilaga 4 – Informationsägare enligt objektsförvaltningsmodellen
Bilaga 5 – Introduktion av nya medarbetare
Bilaga 6 – Hantering av IT-konton (separation av behörigheter)
Bilaga 7 – Företagsstödsansökningar
Bilaga 8 – Löneutbetalning (attest av löneunderlag)
Bilaga 9 – Posthantering
Regionstyrelsens plan för internkontroll 2020
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF

2 (2)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-12-16

RS § 366

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2020

RS 2019/1216
AU § 309

Regionstyrelsens beslut

Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2021.
• Rapporten mottages.
•

I 2020 års plan är 11 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom regionstyrelseförvaltningen och 5 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”förtroendekänsliga poster” har inte genomförts med anledning
av att revisorerna gjort en motsvarande granskning av förtroendekänsliga poster och
ledningsnära poster. Revisionsrapporten behandlades av regionstyrelsen 2020-04-29
§ 101, (RS 2020/176). Kontrollpunkten kan komma att aktualiseras ett senare år.
Kontrollpunkten kring ”policys och riktlinjer” har inte heller genomförts. Här
behöver förvaltningen göra ett arbete så i kommande verksamhetsplan för 2021 har
det skissats på en aktivitet enligt följande:
”Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av styrmodellen
utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet samt översyn av
styrdokument.”
Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de 9 genomförda kontrollerna
redovisas i de bilagda rapporterna enligt nedan.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-10
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF

13 (69)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2021-02-01 12:53

Bokslut - Resultatrapport RSF
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 20 - Mån 13 20
410
-791
-25
-1
-407
407

698,5
793,5
435,0
308,0
838,0
838,0
0,0
0,0

Utfall

Avvikelse

Jan 20 - Mån 13 20
465
-823
-23
-1
-382
407
25
25

847,5
282,3
501,3
103,4
039,5
838,0
798,5
798,4

55 149,0
-31 488,8
1 933,7
204,6
25 798,5
0,0
25 798,5
25 798,4
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GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Bokslut - Resultrapp per verksamhet RSF

Verksamhet
Text

12
14
15
1
22
26
28
29
2
30
31
35
36
3
61
6
92
97
9
Totaler

Stöd till politiska pa
Nämndadministration
Övrig politisk verksam
Politisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Näringslivsfrämjande å
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd m
Kultur o fritidsverksa
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Fritid och kultur
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insat
Kommungem. administrat
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet

2021-02-01 13:01

Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 Jan 20 - Mån 13
20
20
0,0
7 391,0
-44,0
9 469,5
-4 578,0
8 709,0
-4 622,0
25 569,5
0,0
5 000,0
-14 268,5
69 729,5
-3 547,0
4 147,0
-100,0
1 007,0
-17 915,5
79 883,5
0,0
4 732,0
-27 662,0
66 719,0
-7 379,0
34 304,0
-7 312,0
62 834,0
-42 353,0
168 589,0
-517,0
517,0
-517,0
517,0
-36 280,0
234 966,5
-309 011,0
309 011,0
-345 291,0
543 977,5
-410 698,5
818 536,5

Intäkter
Utfall
Jan 20 - Mån 13
20
0,0
-43,9
-4 230,9
-4 274,8
0,0
-23 237,1
-5 770,1
-166,4
-29 173,6
-749,4
-31 433,6
-12 802,0
-6 441,8
-51 426,8
-529,5
-529,5
-44 864,2
-335 578,5
-380 442,7
-465 847,4

Kostnader
Utfall
Jan 20 - Mån 13
20
6 922,2
8 668,2
8 303,5
23 893,9
1 440,0
80 400,2
6 364,3
965,9
89 170,4
3 966,7
70 322,9
39 515,6
62 068,9
175 874,1
268,2
268,2
230 290,3
328 390,1
558 680,4
847 887,0

Nettoavvikelse
468,8
801,2
58,4
1 328,4
3 560,0
-1 702,1
5,8
107,5
1 971,2
1 514,7
167,7
211,4
-105,1
1 788,7
261,3
261,3
13 260,4
7 188,4
20 448,8
25 798,4
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Bokslut - Investering, Exloateringsrapp RSF per
projekt

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Projekt
Text

14000
14040
28015
28020
28045
28514
28550
28551
28553
28556
28662
28670
28673
28674
28676
28678
28704
81003
81004
81006
81007
81008
81009
81010
81012
81020
81021
81022
Totaler

Förvärv/ kommande försälj
Försäljning Fastighet
E-tjänster inkl eHälsa
Digital långtidslagring
Landsbygdsutveckling
Teknisk plattform
PC som tjänst
Reinv. IT- infrastruktur
Investering måltid ombygg
Investeringspott RSF
Trådlösa nät
Kontorsprogr. Officepaket
Dokumenthanteringssystem
Trådlösa nät Äldreboenden
Programsystem Almedalsv.
Digitala sammanträden
Bokningssystem
Sotaren Terra Nova
Sotaren terra Nova VA
Östercentrum
Visby hamn stadsutveckl
Torslunden Visby N
Förtätningsprojekt Visby
Industrimark
Roma Ekgatan
Bostadsproj utanför Visby
Medel för tidiga skeden
Pott kommande proj expl

2021-02-01 13:03

Årsbudget
netto
Jan 20 - Mån 13
20
0,0
0,0
2 540,0
1 200,0
6 000,0
3 605,0
8 000,0
3 000,0
500,0
2 900,0
1 989,0
250,0
4 000,0
1 571,0
1 000,0
1 000,0
400,0
15 940,0
3 000,0
6 355,0
6 679,0
5 000,0
3 000,0
7 000,0
3 000,0
6 000,0
5 000,0
30 000,0
128 929,0

Utfall
netto
Jan 20 - Mån 13
20
4 956,0
2 519,3
2 994,7
0,0
0,0
159,8
9 762,9
5 435,5
0,0
2 463,3
0,0
0,0
0,0
615,1
260,3
741,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 908,5

Avvikelse

-4 956,0
-2 519,3
-454,7
1 200,0
6 000,0
3 445,2
-1 762,9
-2 435,5
500,0
436,7
1 989,0
250,0
4 000,0
955,9
739,7
258,4
400,0
15 940,0
3 000,0
6 355,0
6 679,0
5 000,0
3 000,0
7 000,0
3 000,0
6 000,0
5 000,0
30 000,0
99 020,5

Sida 1/1
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Regionstyrelsens ordförande: Eva Nypelius (C)
Regionstyrelseförvaltningen: Regiondirektör och förvaltningschef Peter Lindvall

Viktigare händelser

Coronapandemin är den händelse som påverkat förvaltningen allra mest under det gångna året.
Under året beslutades och lanserades en rad större åtgärdspaket för att dämpa pandemins
negativa konsekvenser för folkhälsa, kultur-, förenings- samt näringsliv. Bland annat etablerades
en företagsjour, gymnasieluncher hanterades i form av ett luncherbjudande hos restauranger och
krisstöd gavs till näringsliv, kultur- och idrottsorganisationer.
Flera publika evenemang har ställts in varav det mest märkbara var Almedalsveckan som inte
ställts in sedan starten 1968.
Stora insatser har gjorts för att säkerställa en god kommunikation kring pandemin och dess
effekter. Bland annat har websändningar producerats och omfattande information byggts upp på
regionens hemsidor såväl externt som internt.
Omställningen till hemarbete ställde höga krav på att snabbt få fram bärbar IT-utrustning.
Behovet av digital kommunikation ökade i samma takt, antalet digitala möten gick från 100 i
februari till 11 000 i november. De nya arbetssätten har ställt höga krav på såväl medarbetare som
chefer i att upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott utvecklingsklimat. Positivt är att
samarbetet över gränser har förstärkts och därmed organisationsförståelsen och stoltheten för att
arbeta i regionen. Även beredskapsförmågan har stärkts genom att analys har gjorts kring vilka
verksamheter som är mest samhällskritiska.
Trots pandemin har den ordinarie verksamheten kunnat fortsätta och ett flertal
utvecklingsinsatser enligt verksamhetsplanen har genomförts. Bland annat har en ny regional
utvecklingsstrategi arbetats fram och beslut fattats att permanenta Energicentrum Gotland. Även
en ny kulturplan har beslutats. Biblioteksverksamheten har bedrivit ett omfattande
utvecklingsarbete så har även skett kring måltidsverksamhetens framtida organisation och
struktur. Annat aktuellt har varit att bad- samt upphandlingsverksamheterna har utmanats och
stort fokus har även legat på regionens effektiviseringsprogram.
En ny avdelning har bildats för att förstärka regionens fokus på kvalitetsområdet. Partnerskapet
med Uppsala universitet Campus Gotland har förnyats och fått en tydlig inriktning mot
innovation. Förutsättningar till god informationsförvaltning har stärkts ytterligare under året
genom utvecklingsinsatser för informationssäkerhet, ärendeberedning, arkiv och registratur.
Måluppfyllelse

Ambitionerna och förväntningarna inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är höga.
Detta avspeglas i verksamhetsplanen där många av aktiviteterna syftar till en positiv
målförflyttning inom samhällsperspektivet. Slutförda och påbörjade aktiviteter tillsammans med
ordinarie arbete bedöms ha stärkt och utvecklat det gotländska samhället. Vidare ger det
genomförda arbetet goda förutsättningar att kunna hantera framtida utmaningar.
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En sammanfattande bedömning är att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt med ett bra utnyttjande
av tillgängliga resurser utifrån givna förutsättningar. Pågående utveckling och arbete med stärkt
digitalisering, informationshantering, organisationskultur, ledarstrategi, kompetensutveckling och
effektiviseringsprogram mm ger goda förutsättningar för måluppfyllelse. Det är dock tydligt att
ytterligare verksamhetsutvecklingsinsatser behövs för att nå målen.
Resultatet i medarbetaruppföljningen visar att en stor andel av medarbetarna är engagerade och
motiverade i sitt arbete. Samtliga medarbetarindex visar bra resultat. Sjukfrånvaron är fortsatt hög
inom delar av förvaltningen. Insatser för en förbättrad arbetsmiljö och lägre sjuktal görs.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och riktade insatser till vissa yrkesgrupper
utifrån jämställdhet alternativt brist har genomförts i årets löneöversyn med syftet att kunna
attrahera, behålla och rekrytera medarbetare.
Ekonomi

Årets resultat uppgår till +25,8 mnkr. Årets överskott förklaras främst av överskott i centrala
anslag avseende bidrag, fackliga företrädare, tillfälligt statsbidrag för sjuklönekostnader samt
förseningar i investeringar som medfört överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten.
Stora överskott redovisas även vad gäller anslaget för förstudier av exploateringsprojekt och för
försäljning av leasingbilar. Vidare återfinns överskott i verksamheten i form av löner och övriga
kostnader.
Utveckling på sikt

Pandemin kommer påverka verksamheten under lång tid. Prioriteringar kommer att behöva göras
kring insatser och resurser och lärdomar ska omsättas i en ökad beredskap för framtiden.
Den nya regionala utvecklingsstrategin ska implementeras och framåt läggs kraft på att
åstadkomma en positiv utveckling i det gotländska samhället. Den nya kulturplanen ska omsättas
i konkreta åtgärder vilket är viktigt för att stärka och säkerställa ett rikt kulturliv.
Utvecklingen av biblioteksverksamheten fortsätter. Framåt kommer arbetet med den mobila
verksamheten att formas, öppettider anpassas, servicepunkter tas fram och programverksamheten
stärkas. Detta för att göra biblioteken till en naturlig kraft för livslångt lärande för alla
medborgare.
Ett nytt badhus och byggnation av en ny gymnastikhall planeras. Rävhagen utvecklas och en
förstudie görs för en isyta i Visby. En bidragsöversyn ska genomföras och ett fritidspolitiskt
program tas fram.
Regionens styrmodell ska omformas för att samspela med den nya regionala utvecklingsstrategin
och den påbörjade utvecklingen mot mer tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetet fortsätter
med att tydliggöra regionens demokratiuppdrag och här finns stora möjligheter för fortsatt
utveckling kring delaktighet och medborgarinflytande.
Effektiviseringsprogrammet och dess olika projekt kring bemanning, inköp, lokalförsörjning,
digitalisering, måltidsverksamhet och framtidens samhällsbyggnad kommer ge kunskaper och
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insikter som kan ge god grund för kommande utvecklingsinsatser med effekter för såväl kvalitet
som kostnader.
Chefers förutsättningar är ett område som måste stärkas. Förvaltningens roll är viktig och det
arbete som görs för att utveckla områden som ekonomi, digitalisering, verksamhetsutveckling,
kvalitet, HR och kommunikation blir avgörande.
Fortsatt processutveckling och digitalisering förväntas ge stora effekter i förvaltningens
verksamheter och därmed också för regionen. En gemensam digitaliseringsplan finns framtagen
som stöd för prioriteringar och effekthemtagning.
Informationsförvaltningen kommer att stärkas genom att e-arkivet kommer på plats. Effekten
kommer att bli en ökad resurseffektivitet och också informationssäkerhet.
Verksamhetsmått

Verksamhetsmått
Administrativa tjänster

2020

2019

Lönehantering - antal lönespecifikationer

100 857

102 037

Kvalitet i löneutbetalningar, %*
Andel extra utbetalningar pga fel, %**
Bistått vid rekryteringar av chefer
Bistått vid rekrytering övriga
Antal deltagare utbildning Adato (antal anmälda)
Antal deltagare Arbetsmiljöutbildning (antal anmälda)
Antal deltagare utbildning första hjälpen (antal anmälda)
Antal utbildningstillfällen, Att vara anställd
Antal samtal HR-supporten
Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %

0,61
0,15
50
20
27 (27)
95 (109)
26 (26)
9
1 104
90

0,48
0,24
49
29
1 132
82

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 078

1 172

Antal registrerade ärenden av registraturen

9 910

10 379

54 527

56 353

3,12

3,23

Antal registrerade handlingar av registraturen
It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %

90

91

41 103

36 182

Antal besök på regionarkivet

1 743

3 669

Antal framtagna volymer, regionarkivet

4 144

2 682

Antal samtal, regionupplysningen

215 879

297 589

Antal besvarande samtal, regionupplysningen

189 412

267 466

Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)

28

24-25

Andel obesvarade samtal direkt på anknytning (som kopplas tillbaka
till regionupplysningen), %

-

15,1

Andel interna samtal på nummer 777, regionupplysningen, %

-

12,5

169 386

-

Antal ärenden hanterat av it-supporten
Medborgarinriktade tjänster

Antal externa samtal till 0498-26 90 00
Andel externa samtal via 0498- 26 90 00, %

72

50

Antal besök i reception, externa och interna

10 257

14 738
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Kultur och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad per bad, kronor

82 841

103 963

85,50

70,50

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

909

6 817

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

20 760

26 052

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

6 010

6 583

30 207

29 090

3 891

4 400

Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster
-

ungdomar

-

pensionärer

-

funktionshindrade

2 799

3 057

Bibliotek, antal fysiska besökare

412 885

604 316

Bibliotek, antal media lån fysiska

362 605

379 043

Antal beställda portioner inom förskola

426 600

427 186

Antal beställda portioner inom grundskola

989 324

990 976

Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning

278 926

258 141

83 979

88 433

297 192

286 397

20 323

23 258

Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

27

29

Andel svenskt kött, % (värde i kronor)

91

93

Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)

17

15

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)

28

20

Andel svensk kyckling, % (värde i kronor)

99

96

2,27

2,29

5 277

5 671

6,82

8,69

173 509

168 960

0,92

0,89

Måltidstjänster

Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård
Antal beställda portioner inom äldreomsorg
Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt boende

Koldioxidekvivalent
Försörjningstjänster
Antal arbetsordrar, service och reparation Hjälpmedelscentralen
(HMC)
Ledtid arbetsordrar, service och reparation HMC, i dagar
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar
* Kvalitet i löneutbetalning: Måttet beskriver andel fel som rättats i löneutbetalningarna
** Extra löneutbetalning pga fel: Måttet beskriver andel extra utbetalningar av fel

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2021/21
4 februari 2021

Regionstyrelsen

Överföring av resultat till redovisningsår 2021 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslag till överföring till redovisningsåret 2021 godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2020 uppgår till +25,8 mnkr. Varav 5,9 mnkr
avser försörjningsavdelningen som fr o m 2021 överflyttas till tekniska nämnden.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 19,3 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har vid utgången av 2020 eget kapital på 26,6 mnkr.
Beslut, RS §338 2019-11-21, medger att nyttja eget kapital 2021 och 2022 med 1,5
mnkr/år. Detta för arbetet med ökad befolkning.
Förslag till överföring av resultat:
75% av 5,9 mnkr dvs 4,4 mnkr överförs till tekniska nämndens egna kapital.
75% av 19,9 mnkr dvs 14,9 mnkr överförs till regionstyrelseförvaltningens egna
kapital.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Synpunkter
Förvaltningen har fått i uppgift att redovisa en bild av vanligt inkomna synpunkter
som tagits emot under året. Nedan redovisas två inkomna synpunkter med svar från
förvaltningen.
Inkommen synpunkt

”Kommer regionen spola upp någon ute is i vinter om de blir kallt?? Med tanke på att ishallarna inte får användas.”

Svar

Hej!
Jag har hört mig för med anläggningschefen och fått svaret att tyvärr har vi inte de resurser som skulle
krävas för att sätta upp en utomhusrink. Så svaret på frågan är nej, det finns inga planer på en sådan
lösning. Inte i dagsläget i alla fall.

Inkommen synpunkt

”Har ibland tillfälle att besöka restaurang Strandgärdet i samband med olika besök på Sjukhuset.
Maten är alltid god, vällagad och rikligt med grönsaker. Personalen är trevlig och hjälpsam.
Men det finns en sak, som min hustru och jag tycker kan förbättras. Det finns ju trots allt en del människor, som lider
av överkänslighet mot olika typer av livsmedel typ laktos och gluten. I vissa fall kan det bli ganska förödande
konsekvenser om vederbörande får i sig ett födoämne som hen inte tål. Vid förfrågan vet ju personalen vilka maträtter,
som är fria från aktuellt födoämne. Men vi tycker, att detta borde framgå redan av matsedeln såsom redan sker på
Destination Gotlands färjor i deras olika restauranger. Därigenom skulle blivande restauranggäster hos Er från början
få besked om vad de kan välja för maträtt. Det skulle också säkert underlätta för personalen i kassan i synnerhet vid
rusningstid att slippa den sortens frågor.”

Svar

Vi gläder oss åt att er matupplevelse på olika sätt varit positiv.
Vad gäller information kring specialkoster i restaurangen följer vi de anvisningar som gäller för denna
verksamhet generellt dvs. att personalen tillfrågas, vilket i och med er upplevelse också ser ut att ha
fungerat bra. Vi tar med oss ert förbättringsförslag i vårt fortsatta utvecklingsarbete kring menyer och
kommer då att se närmare på Destination Gotlands lösning kring specialkostinformation.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av den internationella strategin ska göras årligen i verksamheternas
verksamhetsberättelser. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande:
EU-finansierade projekt som bedrivits under året

Förvaltningen, genom avdelningen regional utveckling, arbetar med kunskap,
samverkan och finansiering för att stärka den regionala utvecklingen på Gotland. Det
sker genom att lotsa andra förvaltningar i Region Gotland och regionala aktörer på
Gotland till att ta fram ansökningar till utlysningar från den europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF), den europeiska socialfonden (ESF) och från Interreg
Central Baltic. Det sker även genom information och dialog samt erfarenhetsutbyten
med och mellan aktörer på Gotland, samt i förekommande fall med aktörer i andra
regioner i Sverige och Europa genom de av Region Gotland identifierade
internationella aktörerna.
Under 2020 har arbetet påverkats av pandemin, vilket gjort det svårare att bjuda in till
fysiska möten. Möten har därför ägt rum bilateralt med aktörer som är intresserade
av att driva projekt. Intresset har varit osedvanligt stort, i synnerhet för utlysningar
från Tillväxtverket. Det har även funnits fler utlysningar än normalt, s k Coronautlysningar, från Tillväxtverket under 2020. Det har medfört att en mycket arbetstid
har ägnats åt möten med aktörer som vill ansöka och som behöver vägledning kring
och återkoppling på sina projektansökningar. Som en konsekvens därav har den
regionalt medfinansierade projektportföljen ökat i omfattning.
Regionalfonden (ERUF) och nationella utlysningar

2020 har ett antal projekt på Gotland beviljats medfinansiering med regionala 1:1medel, varav 6 stycken inom ERUF:
Digital dialog, projektägare Region Gotland, 4,1 mnkr (ERUF)
• Digital hybridlösning, projektägare, Gotlands Förenade Besöksnäring, 2 mnkr
(ERUF)
• En hållbar Besöksnäring efter Corona, projektägare Gotlands Förenade
Besöksnäring, 2,25 mnkr (ERUF)
• Gemensam digital plattform för Gotland, projektägare Region Gotland, 4,5 mnkr
(ERUF)
•
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Outdoor – hållbar outdoortursim, projektägare RF-SISY Gotland, 4,7 mnkr
(ERUF)
• Vägar till hållbar utveckling, projektägare Region Gotland, 4,7 mnkr
(Tillväxtverket)
• ZERO- gotländska start-up företag och hållbara affärsmodeller, projektägare
Science Park Gotland, 8,5 mnkr (ERUF)
•

Därutöver har 2 stycken förstudier till ERUF medfinansierats med sammanlagt 784
tkr.
Pågående ERUF-projekt som medfinansieras med regionala 1:1-medel från tidigare år:

•
•
•
•
•
•
•
•

DiSA – digital samhällsbyggnad, projektägare Region Gotland
Framgångshubb, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB
Gotland Goes Global, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB
Hållbara transporter, projektägare Länsstyrelsen i Gotlands län
Kulturarvsinkubatorn, projektägare Riksantikvarieämbetet
OECD Territorial Review Gotland, projektägare Region Gotland
Skogens mångbruk, projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB
Sustainable Speis, projektägare Tillväxt Gotland

Socialfonden (ESF)

Under 2020 har även ett ESF-projekt medfinansierats med regionala 1:1-medel:
•

Alla behövs på Gotland, projektägare Tillväxt Gotland, 800 tkr

Inom ESF har under 2020 följande ESF-finansierade projekt pågått på Gotland:
•
•
•
•
•

Digital äldreomsorg. Projektet leds av Region Gotland HSF
En värld av möjligheter. Projektet leds av Hotell- och restaurangfacket
NORMA - attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Projektet leds av Region
Gotland RSF
SMÖT. Projektet leds av Folkuniversitetet
ÖMÖT II– ökad mångfald ökad tillväxt II. Projektet leds av Folkuniversitetet

Interreg Central Baltic

Under 2020 har även ett Interreg Central Baltic projekt medfinansierats med
regionala 1:1-medel:
•

CBSmallPorts Energetic small ports in Central Baltic region, projektpartner Bläse
Kalkbruk, 389 tkr

Följande Central Baltic-projekt har pågått under 2020, där en projektpartner eller
associerad projektpartner från Gotland finns med:
Baltic Wings, projektpartner Föreningen Närsholmen
• DigiYouth, projektpartner Uppsala Universitet Campus Gotland
• EPIG – Educating Professionals on islands in Gastro Tourism, associerad
projektpartner Gutegymnasiet/Guteskoland AB
• NatureBizz – Business and Wellness from Green Economy Growth, associerad
projektpartner Gotland Regional Matkultur
•
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Andra internationella projekt som bedrivits under året

Genom ICLD har förvaltningen varit involverad i att ta tillvara och fortsätta utveckla
samarbetena med Gammelsvenskby i Ukraina och i Kibaha i Tanzania. Till följd av
pandemin har samarbetet försvårats under 2020.
Ett utbildningstillfälle arrangerades av ICLD i november från Gotland för politiker
från samarbetsländerna.
Region Gotland ansökte 2019 och blev utsedd som en av 26 öar i EU att få
rådgivning och stöd i sitt arbete med energiomställningen inom ramen för EUkommissionens initiativ Clean Energy for EU Islands. Förvaltningen har under 2020
deltagit i webbinarier som arrangerats av nätverket.
Övrigt internationellt arbete i form av värd för besök, deltagande på
konferenser etc

Förvaltningen har medverkat i nätverksaktiviteter inom ramen för de av Region
Gotland prioriterade internationella nätverken. Deltagande i internationella nätverk
har främst skett genom digitala möten, framförallt genom arrangemang av CPMR
och UBC. Som exempel på deltagandet kan nämnas förvaltningens
besöksnäringsstrateg som i mars presenterat Region Gotlands arbete med hållbar
turism vid CPMR BSC:s seminarium på temat Sustainable Tourism Cooperation in
the Baltic Sea, i Stockholm, samt Region Gotlands strategiska satsningar för att bidra
till en återhämtning i besöksnäringsstrategin i oktober i samband med Baltic Sea
Tourism Forum, via en film och digital medverkan i eventet.
Under 2020, har även arbetats med att ta fram det operativa programmet för ERUF i
Småland och öarna tillsammans med de andra länen i programområdet, samt det
operativa programmet för Interreg Central Baltic. Förvaltningen har även bistått
Tillväxtverket i framtagandet av omställningsplan för Gotland samt operativt
program för Fonden för en rättvis omställning (FRO).
Arbetet med Energimyndighetens uppdrag, att möjliggöra att Gotland blir ett
pilotområde för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem, har medfört ökat
internationellt intresse för Gotland inom energiomställning. Förvaltningen har
genom sina internationella nätverk och EU-kommissionens initiativ Clean Energy for
EU Islands deltagit i webbinarier där även Energicentrum på Gotland deltagit.
Därtill har det skett ett arbete med att integrera internationella frågor i Vårt Gotland
2040, samt frågor om smart specialisering.
Arbetet med OECD Territorial Review har förvaltningen justerat tidplanen för, till
följd av pandemin.
Arbetet med att revidera internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
inleddes hösten 2020.
Exempel på internationella möten och utbyten under 2020
•
•
•
•

•

SKR:s internationella dag den 29 januari, Stockholm, med deltagande av
tjänsteperson
Förvaltningen har etablerat en kontakt med Uppsala Universitet Campus
Gotlands internationella ö-forskningskluster
Region Gotlands interna internationella nätverk har haft 5 möten under 2020.
Hansa-dagarna i Brilon den 5 maj genomfördes utan medverkan av andra
Hansestäder fysiskt på plats. Tjänstepersoner och representanter från
regionstyrelsen och delegater deltog digitalt.
Clean Energy for EU Islands webbinarium 17 juni. Förvaltningens ekostrateg
berättade om Gotlands energiomställning.
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Förvaltningens sakkunniga strateger bidrag till att dela med sig av Gotlands
erfarenheter till en studie som EU:s regionkommitté beställt på temat
Potential impacts of COVID-19 policy responses and recovery policies on
regions in Europe
Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 20 november digitalt från
Riga, med deltagande av representant från regionstyrelsen och
tjänstepersoner.
Vid CPMR GA och Political Bureau den 29 oktober, som ägde rum digital,
deltog en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson
UBC Planning Cities Committee I oktober digitala seminarium om effekter
av pandemin på stadsplaneringen. En representant från förvaltningen deltog,
SBF presenterade effekterna på Gotland.
Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR
har förvaltningen tagit del av förslagen kring EU:s sammanhållningspolitik
och långtidsbudget och återhämtningsfonden. Vid det regionala
utvecklingsutskottets sammanträden och vid möten med Partnerskapet för
EU:s Fonder och Program på Gotland, vid Tillväxtrådets möten, samt vid
det internationella interna nätverkets möten har förvaltningen informerat.
Därutöver har det omvärldsbevakats och delats erfarenheter med andra
regioner genom deltagande i de internationella nätverkens digitala aktiviteter,
och via nätverksträffar för EU-samordnare på SKR.
Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket
bjuder in till om revideringen av Östersjöstrategin.

Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet

Synlighet för Gotland, tillgång till kvalificerad analys, påverkansmöjligheter inom EU,
omvärldsbevakning som utgår från Gotlands intressen och möjligheter, information
om utlysningar och samarbeten inom Europa, erfarenhetsutbyten med andra öar och
kustregioner, goda internationella exempel kring de styrkeområden vi arbetar med,
såsom kulturarv, hållbar samhällsplanering, hållbar besöksnäring och mat- och
livsmedel, samt energiomställning.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Verksamhetsberättelse 2020
Kvalitet och kansli

1 Sammanfattning
Avdelning kvalitet och kansli etablerades vid halvårsskiftet 2020. Syftet var att förstärka
regionens arbete kring kvalitet och informationsförvaltning. Inom båda dessa områden har
viktiga utvecklingssteg tagits under året. För att hålla ihop redovisningen på ett ställe har ekonomin
för helåret hanterats inom lämnande avdelning vilket avspeglas i föreliggande rapport.
Ett ledningssystem för regionen är under framtagande, samverkansstrukturer har formats
för regionen som helhet, demokratiuppdraget är kartlagt, partnerskapet med Uppsala
Universitet har förnyats och ett innovationsprojekt etablerats.
Informationsförvaltningen har tagit steg med ökad processtyrning och digitalisering,
Området informationssäkerhet har förstärkts och underlag har tagits fram för fortsatt
utveckling. Nya arbetssätt har införts för registraturen och nämnkansliet har fått nya
uppdrag.
Utvecklingen är långsiktig och behoven i regionen stora. Ett fortsatt arbete kommer göras
för att stärka förutsättningar till verksamhetsutveckling inom avdelningen.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Som ett led i utvecklingen av regionstyrelseförvaltningen och att stärka regionens fokus på
kvalitetsområdet bildades avdelningen Kvalitet och kansli den 1 juli 2020. Avdelningen
innefattade från start kvalitetsfunktion, regionkansli, samverkansstrukturer, partnerskapet
Uppsala Universitet samt regionstyrelseförvaltningens stab. Enhetschefstjänsten kvalitet
och utveckling konverterades till en strategtjänst inriktning demokrati. Avdelningschefen
blev tillika kvalitetsdirektör och biträdande förvaltningschef.
Inom kvalitetsområdet har ett samarbete med koncernledningsgruppen lett till påbörjad
utveckling av ett samlat ledningssystem och en övergripande processkarta. Dessutom finns
området med i det fortsatta arbetet att utveckla regionens styrmodell utifrån ny RUS.
Den regionala stöd- och samverkansstrukturen (RSS) har utvärderats och lett till en ny
övergripande och gemensam samverkansstruktur för regionen. Allt med syfte att stärka
regionens förmåga till samverkan över organisationsgränser i prioriterade frågor.
Partnerskapet med Uppsala Universitet har reviderats och fått en tydligare inriktning mot
innovation. Arbetet förstärks också av att regionen tillsammans med Uppsala Universitet
och Science Park Gotland under året fått beviljade projektmedel för att förstärka
innovationskraften inom hälso- och sjukvård på Gotland.
En kartläggning har gjorts kring regionens demokratiuppdrag. Materialet kommer att kunna
ge en viktig grund i fortsatt utveckling.
Det samlade ansvaret för regionens effektiviseringsprogram har utgått ifrån avdelningen.
Programmet har bidragit till att ge en samlad bild av alla de projekt som bedrivits under
året och som tillsammans ger en väldigt god grund för fortsatt utvecklings- och
effektiviseringsarbete i regionen.
Under 2020 har medarbetarna i den samlade registraturen lokaliserats ut till de
verksamheter som de stöttar. Mottagandet i verksamheterna har varit positivt och nyttan
börjar visa sig. Dialogen mellan registratur och regionens förvaltningar har ökat vilket
kommer att kunna skapa en ökad kvalitet i informationsförvaltning. En tjänst har ställts om
från registrator till huvudregistrator. Huvudregistratorn är satt att agera processledare vilket
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kommer att kunna skapa bättre möjligheter för enheten att arbeta fram en regiongemensam
process för informationsförvaltningen.
Regionarkivet har öppnat för anbud rörande e-arkiv från de leverantörer som omfattas av
SKR Kommentus ramavtal. Projektledare för implementeringen är tillsatt och ett
projektdirektiv är beslutat av regiondirektören. Förvaltningarna är i uppstartsfasen för att
kunna anpassa sin arkivorganisation till en digital, processorienterad leverans av
arkivmaterial. En av tjänsterna som arkivassistent har omvandlats till en arkivarietjänst nu
när arkivverksamheten får en mera strategiskt viktig roll inom Region Gotland. Likaså har
beslut fattats om att omvandla övriga två assistenttjänster till arkivhandläggare vilket bättre
motsvarar de arbetsuppgifter som ingår i rollen. Antalet förfrågningar om handlingar från
arkivet har varit i paritet med tidigare år, men är av mera komplex eller omfattande art.
Processkartläggning av den politiska ärendehanteringen för regionstyrelsen, utskott och
fullmäktige är genomförd och nuläget är klarlagt. Detta ger oss möjligheter till att utveckla,
och effektivisera processen vilket väntas ge en ökad kvalitet. På grund av corona-pandemin
har stora omställningar gjorts gällande genomförandet av politiska sammanträden. För att
minska smittspridningen har digitala sammanträden genomförts för samtliga politiska
beslutande organ som förvaltningen får sina uppdrag ifrån. För att få detta till stånd har
regionkansliet på mycket kort tid tagit fram regelverk och instruktioner för deltaganden i
sammanträdanden på distans. Vidare har en stadssekretariatet haft ett tätt och mycket
konstruktivt samarbete med regionens IT-organisation för att kunna skapa tekniska
förutsättningar för sammanträdanden.
Inom området dataskydd har dataskyddsombudets första uppföljning av nämndernas
arbete enligt dataskyddsförordningen färdigställts och skickats till nämnderna för vidare
hantering.
Området informationssäkerhet fortsätter att utvecklas. Detta har skett bland annat genom
att flera verksamheter klassar sin information för att förse den med rätt skyddsåtgärder.
Åtgärder har gjorts för att säkerställa en kontinuerlig uppdatering av den kontrollkatalog
som ger informationsägarna förslag på säkerhetsåtgärder för att skydda sin information på
ett adekvat sätt. Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) administreras i ett relativt
nytt verksamhetssystem som tagits fram bland annat av säkerhetschefen. Detta arbete
uppmärksammades genom att bli ett av bidragen på Förnyelsedagen.
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Pandemin har påverkat avdelningen framför allt genom tydliga krav på förändrade
arbetssätt. Avdelningens medarbetare har till största delen övergått till att arbeta hemifrån
vilket ställt höga krav på såväl medarbetare som chefer i att upprätthålla en god arbetsmiljö
och ett gott utvecklingsklimat.
Arbetssätten har utvecklats till att bli allt mer digitala. Förändringen har gått snabbt och
gett stort lärande att ta med in i fortsättningen.
4 Förväntad utveckling
Framåt förväntas fortsatt stor utveckling inom de områden som avdelningen ansvarar för.
Inom kvalitetsområdet kommer arbetet med styrmodellen ge kraft för fortsatt utveckling av
ledningssystemet och regionens processorienterade arbetssätt. Samverkanssystemet skall
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etableras och ge kraft för stärkt samverkan över organisationsgränser. Ett nytt
samverkansområde kring kunskapsstyrning psykisk hälsa ska etableras.
Innovationsprojektet tillsammans med Uppsala Universitet ska ge kraft till förnyelse.
Regionens demokratiuppdrag kommer att kunna ses i ett större sammanhang och ge
underlag för utveckling av tex politikerutbildningar och ärendeberedning. Sammantaget ska
avdelningens arbete bidra till att stärka regionens förmåga att leda verksamheten mot ökad
kvalitet.
Den starka digitaliseringstrenden påverkar alla regionkansliets funktioner. Detta förväntas
vara den enskilt största påverkansfaktorn på enhetens arbete framåt.
Det har skett en fördubbling av antalet automatiskt registrerade ärenden och handlingar till
följd av ett ökat antal samt utnyttjande av regionens e-tjänster. Den förväntade
minskningen i manuella registreringar utifrån att regionens e-tjänster genererar ärenden
automatiskt har inte inträffat. Det beror på att inflödet av information som registreras har
ökat mot föregående år.
Under 2021 kommer ett e-arkiv vara etablerat och de första leveranserna kommer att ske
under året. Detta kommer att skapa stora möjligheter att tillgängliggöra information till
både allmänheten likaväl som regionens medarbetare. Effekthemtagningen förväntas ske
under 2022 och 2023 då ett flertal verksamhetssystem kommer att kunna ställas av och
därmed sluta kosta pengar. Den digitala arkiveringen kommer att påverka samtliga
förvaltningars informationsförvaltning och kanske särskilt regionstyrelseförvaltningen då
förvaltningen ansvarar för ett flertal regiongemensamma system, bland annat inom
områdena ekonomi och HR samt regionens diarium.
Den politiska ärendeberedningen har utökats under 2021 när kultur- och fritidsberedningen
kommer att få kanslistöd. Detta medför att ytterligare en stadssekreterare tillsätts. Detta
kommer också skapa utrymme för ett förbättringsarbete rörande
ärendeberedningsprocessen och därmed de underlag som förtroendevalda får för att kunna
fatta beslut och fullfölja sina politiska uppdrag.
Ett flertal verksamheter, funktioner och förvaltningar signalerar behov av ett mera
operativt stöd och utbildning för att stärka den egna kompetensen inom
informationssäkerhets- respektive dataskyddsområdet. Det rör exempelvis vid anskaffandet
av nya IT-stöd, genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser, konsekvensbedömningar av
dataskydd vid nya personuppgiftsbehandlingar och klassning av information samt stöd i de
åtgärder som krävs för att kunna ge det skydd som resultatet av en klassning ger. Behovet
kommer från att vårt ledningssystem för informationssäkerhet etablerats och att
anpassningar av verksamheternas arbete utifrån EU:s dataskyddsförordning behöver göras.
För att möta detta behov kommer en ny tjänst att skapas och tillsättas för att stötta och
bidra till att höja kompetensen hos samtliga regionens förvaltningar.
Juristernas arbete kommer även under 2021 vara av konsultativ art, även om ett mera
proaktivt förhållningssätt är eftersträvansvärt. Många verksamheter efterfrågar
regiongemensamma juridiska ställningstaganden rörande behandlingar av personuppgifter
vilket kommer att uppta en hel del tid.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Avdelningen har bidragit till måluppfyllelsen inom samhällsperspektivet på flera olika sätt.
Framför allt handlar det om arbetet i den regionala samverkans- och stödstrukturen.
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Inom området vuxna/äldre har insatser gjorts kring sammanhållen vård och omsorg med
fokus på de proaktiva processerna och en särskild medicinsk stödfunktion för hemtjänsten.
En nationell punktmätning, via verktyget ”Webbkollen” visar att flera områden förbättrats
sedan förra mätningen. Fler än tidigare beskriver att det dagliga livet fungerar bra, de
upplever ökad samverkan mellan verksamheter, de känner sig mer delaktiga i planeringen
inför hemgång samt en ökad trygghet. insatser har också gjort kring ofrivilligt digitalt
utanförskap.
Inom området barn/unga har en rad utbildningar genomförts för att höja kompetensen
kring våldsutsatta barn och lagen kring barnkonventionen. Det pågående försöket med en
första linje-mottagning för barn och unga 6-17 år med lättare psykisk ohälsa har följts upp.
Verksamheten visar goda resultat med hög tillgänglighet och nöjda besökare. Insatser har
också gjorts som stärker samverkan kring de yngsta barnen.
Andra insatser som gjorts som bidrar till utveckling av det Gotländska samhället är
förnyelsen av partnerskapet med Uppsala Universitet och starten av projektet
innovationssystem Gotland. Krisberedskapen har stärkts genom en tydligare bild av
samhällskritisk verksamhet och förbättrade möjligheter via digitala arbetssätt samt ökade
kunskaper kring informationssäkerhet.
Det påbörjade arbetet att utveckla regionens demokratiuppdrag syftar tydligt till att stärka
måluppfyllelsen i ett samhällsperspektiv.
Mål Social hållbarhet

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Nytt partnerskapsavtal tecknat mellan Region Gotland och Uppsala Universitet. Syftar till att utveckla båda parter och
därmed förbättra utbildningssituationen på ön.
Aktiviteter genomförda inom ramen för samverkansstrukturen runt unga, bland annat en utvärdering av första linjen
som visar goda resultat med hög tillgänglighet och nöjda besökare.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Aktiviteter genomförda inom ramen för samverkansstrukturen barn/unga har bland annat förstärkt verksamheten
första linjen, gett ökad kunskap kring barnkonventionen som lag och våldsutsatta barn, stärkt samarbetet kring de
yngsta barnen och förbättrad information kring sammanhållen individuell planering (SIP).
Utvecklingen av samverkansstrukturen kommer framåt att ge bättre förutsättningar till samarbete inom området social
hållbarhet och psykisk hälsa samt barn/unga och vuxna/äldre.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Corona-pandemin har ställt höga krav på planering och säkra arbetssätt under kris. Ett löpande planeringsarbete i
ledningsgruppen har stärkt bilden av förvaltningens samhällskritiska verksamheter. En kunskap som stärker
beredskapen också för framtiden. Viktiga insatser inom regionkansliet har ökat regionens kunskap kring och grad av
informationssäkerhet.

Mål Ekologisk hållbarhet

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Restriktionerna under Corona-pandemin har lett till att antalet resor minskat kraftigt då möten och utbildningar gått
från fysiska till digitala.
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6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Mål kvalitet

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Arbetet med delaktighet och inflytande har lett till förbättringar under året även om mycket återstår att göra för att nå
målen.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Kvalitetsmodellen tydligare del av verksamhetsstyrningen ger ökad kunskap om betydelsen av medskapande.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Konkreta insatser gjorda för att processkartlägga, utvärdera och utveckla har lett till förbättring. Möjligheter till
digitalisering beskrivna och nu föremål för prioritering och gemensam planering. Genomförande av
förnyelsedagen/förnyelsepriset skapar motivation. Utbildningsinsatser genomförda som stärker kompetensen kring
frågorna för hela regionen.

Mål medarbetare

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Dialog i ledningsgrupp och strategiska nätverk ger ökad förståelse och kunskap som förflyttar mot målet.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Genom att aktivt arbeta med kompetensförsörjningsplanen, medarbetarenkätens resultat och insikterna i utvärdering
av arbetsmiljö ges verksamheten goda förutsättningar att vara attraktiv. Omställning av kompetenser och aktiv
kompetensväxling ger förutsättningar att skapa attraktiva roller möjliga att rekrytera till. Aktiv lönebildning och
centrala satsningar ger goda förutsättningar.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
I verksamheten finns ett levande samtal kring arbetsmiljö, hälsa, samverkan, delaktighet och inflytande, Ett gott
samarbetsklimat med de fackliga organisationerna finns upparbetat. Medarbetarsamtal med dialog kring hälsa är väl
integrerat i årshjulet.

7 Väsentliga personalförhållanden
Avdelningen arbetar aktivt för att öka förmågan till verksamhetsutveckling och strategisk
riktning. Löpande görs insatser för att möjliggöra kompetenväxling när arbetsuppgifter kan
effektiviseras med hjälp av digitalisering och roller kan omvandlas till mer processledande
uppdrag.
Avdelningen har påverkats av den pågående pandemin genom att medarbetare arbetat
betydligt mer digitalt och också i stor utsträckning hemifrån och på distans. Detta har ställt
större krav på såväl medarbetare som chefer för att upprätthålla en god arbetsmiljö och ett
bibehållet utvecklingsklimat.
En del omställningar av tjänster har gjorts under året. En tjänst har ställts om från
registrator till huvudregistrator. Huvudregistratorn är satt att agera processledare vilket
kommer att kunna skapa bättre möjligheter för enheten att arbeta fram en regiongemensam
process för informationsförvaltningen. En av tjänsterna som arkivassistent har omvandlats
till en arkivarietjänst nu när arkivverksamheten får en mera strategiskt viktig roll inom
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Region Gotland. Likaså har beslut fattats om att omvandla övriga två assistenttjänster till
arkivhandläggare. Den nya beteckningen motsvarar bättre de arbetsuppgifter som ingår i
rollen.
7.1 Lönebildning

Avdelningen har inte haft några personalgrupper som varit föremål för extra satsningar
utifrån jämställdhet och brist. I samband med omvandlingen av två tjänster från
arkivassistenter till arkivhandläggare har en justering av medarbetares lön gjorts för att
motsvara arbetsuppgifterna som utförs. Det lönebildningsarbete som sker görs inom ramen
för ordinarie löneöversyn och vid nyrekryteringar. I avdelningen bedöms löneläget idag
ligga i rätt nivå och inga speciella lönesatsningar utöver ordinarie löneöversyn anses
nödvändiga.
7.2 Personalvolym

Avdelningen är nybildad och fick sin nuvarande bemanning vid halvårsskiftet. En
chefstjänst har minskats i samband med avdelningens bildande. Sett till de funktioner som i
övrigt tillsammans bildat den nya avdelningen är personalvolym och sammansättning är i
allt väsentligt densamma som föregående år.
Organisation: 90001 Kvalitet och kansli Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

35

28

35.00

Tillsvidare

34

26

34.00

1

2

1.00

Tidsbegränsad
Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90001 Kvalitet och kansli Vilande: Ej vilande Organisation: 90001 Kvalitet och kansli Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

Antal anställda (trend) Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)
Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar
Vilande: Alla inkl. vilande

Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
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Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90001 Kvalitet och kansli
9000110 Kvalitet och kansli gem
9000120 Regionkansli

24.3

23.4

6.7

5.0

17.6

18.4

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro har legat under gränsen om 4,5% under stor del av året. Den högre
sjukfrånvaron är kopplad till medarbetare med längre sjukskrivningar från vilka de nu är
tillbaka i ordinarie heltidsarbete. Frånvaron avviker inte kraftigt från föregående år trots
viss effekt av den pågående pandemin.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

3.22%

2.98%

Kvinna

2.99%

3.38%

Man

4.17%

1.81%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Det stora överskottet i avdelningen på 6,7 mnkr är av tillfällig karaktär och har till stor del
koppling till pandemin. Förvaltningen har erhållit ett tillfälligt statsbidrag för att täcka
sjuklönekostnader med 4,3 mnkr, detta har hanterats centralt och inte fördelats ut till
avdelningsnivån. Vidare ger kapitalkostnaderna till följd av en låg investeringsnivå tillfälligt
en positiv effekt med 2,1 mnkr. Dessutom syns en pandemieffekt i minskade kostnader för
konsulter, konferenser, resor mm.
Inom enheten kansli uppvisas ett positivt resultat för året. Största andelen i överskottet kan
härledas till vakanta tjänster och att resekostnaderna drastiskt minskat till följd av Covid-19.
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Viss effekt finns också i att utvecklingsarbete inte kunnat bedrivas som planerat på grund
av den pågående pandemin. Ett underskott finns kopplat till underfinansiering om 250 tkr
avseende licenskostnader för ärendehanteringssystemet W3D3. Detta har justerats i 2021
års budget.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
Verksamhetsstruktur
14 Nämndadministration
92 Kommungem. administration

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-33 450

-26 707

6 743

-27 933

-9 425

-8 624

801

-9 024

-24 024

-18 083

5 941

-18 909

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse

Kontostruktur
Resultaträkning

-33 450

-26 707

6 743

-27 933

INTÄKTER

11 200

15 924

4 724

9 591

3 Intäkter/ Inkomster

11 200

15 924

4 724

9 591

-44 650

-42 631

2 019

-37 524

-3 793

-8 146

-4 354

-4 633

-21 008

-20 034

974

-18 397

6 Övriga verksamhetskostnad

-6 979

-7 129

-150

-7 163

7 Övriga verksamhetskostnad

-12 870

-7 321

5 549

-7 330

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft

8 Resultaträkningens övr in

0

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

90001 Kvalitet och kansli

-33 450

-26 707

6 743

-27 933

9000110 Kvalitet och kansli gem

-15 308

-9 161

6 147

-10 123

9000120 Regionkansli

-18 142

-17 546

596

-17 810

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

De effekter som kan ses i avdelningens ekonomi på grund av pandemin handlar om
minskade kostnader för resor och till del också svårigheter att bedriva utvecklingsarbete
enligt plan.
8.2 Nettokostnadsutveckling

-
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8.3 Investeringar
Organisation: Kvalitet och kansli Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2020

Investeringsprojekt

-7 900.0

28556 Investeringspott RSF

-2 900.0

28673
Dokumenthanteringssystem

-4 000.0

28678 Digitala
sammanträden

-1 000.0

Utfall 2020
Jan- Dec

Utfall på resp
avdelning

Avvikelse
budget 2020

Prognos 3
2020
Inmatning

Prognos 3
2021
Inmatning

-7 900.0

-4 400

-4 000

-2 900.0

-3 400

-4 000.0
Utfall redovisas
under avd
digitalisering

-1 000.0

-4 000
-1 000

9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

Avdelningens kvalitetsarbete utgår ifrån regionens riktlinje för kvalitet och
verksamhetsuppföljning. Flera insatser har gjorts för att stärka kvaliteten såväl i den egna
avdelningen som för regionen i stort.
Involvera motiverade medarbetare:
Avdelningens resultat i medarbetarenkäten tyder på att förbättring krävs rörande
information, hantering av konflikter och stress. Det sammantagna
medarbetarengagemanget ligger lägre än snittet i förvaltningen. Insatser behövs för att
förbättra förutsättningarna för engagerade medarbetare att vara delaktiga i avdelningens
utveckling framåt. Avdelningen är ny från året och en APT-struktur som fungerar för
respektive del och en avdelningsgemenskap som ger samsyn för helheten är under
utformning men har ännu inte fått optimal form.
Basera beslut på fakta
Avdelningen arbetar för att definiera hur kvaliteten på det arbete som görs kan följas på
bästa sätt. Jämförelser av vissa data görs över tid för att identifiera utveckling och fånga
behov av förändring. Lärande görs också genom jämförelser med andra. Avdelningen
medverkar i externa nätverk inom flera områden för att hämta kunskap. Som exempel kan
nämnas nätverk inom SIQ och SKR.
Utveckla värdeskapande processer
Inom avdelningen har under året en kartläggning av den politiska
ärendeberedningsprocessen genomförts. Analysen ger möjligheter att utveckla och
effektivisera processen framåt vilket väntas ge en ökad kvalitet.
En övergripande processkartläggning av den samlade informationsförvaltningsprocessen är
påbörjad och förväntas bli klar under 2021. Detta blir en viktig grund för fortsatt
utveckling inom området såväl i den egna avdelningen som för regionen som helhet.
Ett arbete är också gjort för att ta fram en övergripande processkarta för regionen som
helhet. Arbetet sker med utgångspunkt i den processorienterade informationshanteringen
och genomförs i nära dialog med regionens kvalitetsnätverk.
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Skapa värde med kunder och intressenter
För att följa att avdelningens olika verksamheter drivs utifrån behov och värdeskapande för
dem de är till för sker utvecklingsinsatser i nära dialog med regionens förvaltningar.
Avdelningen ansvarar för olika nätverk och forum för detta ändamål Till exempel finns
kvalitetsnätverket, nätverk för GDPR-ansvariga, nämndsekreterarnätverk, teamsamverkan
med social hållbarhet, samverkansforum barn/unga och vuxna/äldre och nätverk för
arkivansvariga.
Förbättra verksamheten och skapa innovationer
Under året har stora steg tagits för att driva på digitaliseringen av avdelningens
verksamheter. Den politiska mötesstrukturen har gått från fysisk till digital vilket ställt stora
krav på nytänkande och förändring. De processkartläggningar som görs kommer att ligga
till grund för fortsatt utvecklig och förbättring. Som del av förvaltningen kommer
satsningar att göras framåt för att öka kompetensen kring digitalisering och tjänstedesign.
Leda för hållbarhet
Att leda för hållbarhet innebär att sätta den egna funktionen och verksamheten i ett större
perspektiv för hållbarhet. Insatser har gjorts inom demokratiområdet som visar
avdelningens betydelse i ett sammanhang av stor betydelse för framtiden. Fortsatt arbete
kommer att krävas för att förtydliga detta.
9.2 Inkomna synpunkter

Avdelningen arbetar löpande med utveckling utifrån dialog med dem verksamheten finns
till för. Detta sker genom olika samarbetsformer och nätverk.
En annan väg till lärande är de formella synpunkter som kan komma via regionens
hemsida. Avdelningen får inte många synpunkter denna väg men under 2020 har en
synpunkt kring behov av ökad digitalisering av blanketter för SIP (samordnad individuell
plan) tagits emot och besvarats. I dagsläget försvåras hanteringen av
personuppgiftslagstiftningen men fortsatta insatser sker kring möjligheter framåt.
9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått

I den politiska ärendeberedningen till regionstyrelsen och dess utskott och beredningar
samt fullmäktige är antalet ärenden relativt konstant. Upplevelsen är att ärendena är mera
komplexa och pandemin har inneburit en mera forcerad ärendeberedningsprocess där
deadlines har varit svåra att hålla.
Registraturens arbete är sett till volymer oförändrat, trots en markant ökning av antalet
handlingar och ärenden som registreras automatiskt via Region Gotlands e-tjänster. Det
betyder att den totala mängden ärenden och inkommande information fortsätter att växa.
Inom arkivområdet märks pandemins effekter tydligt. Verksamheten har haft publika delar
inställda under året vilket har påverkan på antalet besökare. Anmärkningsvärt är också att
antalet framtagna volymer har fördubblats mot tidigare år. Detta får påverkan på arbetet i
regionarkivet och kommer under 2021 att följas upp och analyseras.
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Nyckeltal/verksamhetsmått kansli

2020

2019

2018

2017

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 078

1 172

1 033

1 070

Antal besök på regionarkivet

1 743

3 669

4 269

4 256

Antal framtagna volymer, regionarkivet

4 144

2 682

2 094

2 764

Antal registrerade ärenden av registraturen

9 910

10 379

10 072

12 897

54 527

56 353

51 992

55 731

Antal registrerade handlingar av registraturen
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10 Bilagor
Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
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
hanterat i respektive organisations ledningar. Partnerskapsavtalet beslutades i regionfullmäktige i december 2020.
02. 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 genomförd tillsammans med förvaltningschefer och också BarnSam/VuxenSam samt nätverken.
Underlaget har lett till en utveckling av samverkansstrukturer i Region Gotland och beslut att övergå i
samverkansforum barn/unga och vuxna/äldre med tydligare struktur och delaktighet från berörda
förvaltningsledningar. Ett samverkansforum social hållbarhet har också etablerats. 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 och dess genomförandeprogram. Beslut har
fattats om att genomföra en revidering av styrmodellen. Arbetet ska omfatta hela styrmodellen och också revidering
av program, planer och strategier. Arbetet ska slutföras under 2021.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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:
En reviderad övergripande policy och tillhörande riktlinje för informationssäkerhet har beslutats av fullmäktige och
regionstyrelsen 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.
I förvaltningsledningen har genomgång gjorts av vilka verksamheter som är mest samhällsviktiga och därmed
avgörande i krissituationer. Arbetet har intensifierats under året med anledning av Corona-pandemin och de krav på
planering som uppstått.
Regionkansliet har påbörjat arbetet med att ta fram ett styrdokument rörande säkerhetsskydd kopplat till registrering
av säkerhetsklassificerade handlingar i diariet. Dokumentet kommer också beröra vilka funktioner och befattningar
som kan tänkas bli inplacerade i säkerhetsklass. Kansliet har också upphandlat en tjänst 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. Dessutom har enheten identifierat och i
hög grad genomfört säkerhetsklassningar på de funktioner och befattningar som kan komma att ta del av
säkerhetsklassade handlingar. En struktur för att kunna ta emot och administrera säkerhetsklassade handlingar är
påbörjad.

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Första dialog genomförd i förvaltningsledningen för att gå igenom innehåll i policy och riktlinje. Arbetet fick stöd av de
restriktioner som aktualiserats i samband med corona-pandemin. Året har inneburit minskade resor samt ökade
digitala möten och utbildningar. digitalisering.
Regionkansliets resande har minskat dramatiskt vilket är en följd av de policybeslut som Region Gotland har fattat i
och med Covid-19:s spridning. Det rör resor till och från arbetet vilket minskat i och med att arbetet hemifrån blivit
mera vanligt samt tjänsteresor. På så sätt Detta har påskyndat ett minskat koldioxidavtryck.
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Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
Kommentar:
Representanter från registratur, systemförvaltning, juridik och stadssekretariat deltar i arbetet med att tillgängliggöra
Region Gotlands tjänster via e-tjänster. E-tjänst för att redovisa partistöd är utvecklad och i bruk.
Insatser har gjorts för att stödja avdelningens medarbetare med teknisk utrustning och systemstöd för att kunna
arbeta mer digitalt. Detta underlättar för andra att ta kontakt och kunna få tillgång till kompetens även när fysiska
möten inte är möjliga.
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:
Regionkansliet har påbörjat ett arbete att i dialog med andra funktioner undersöka hur Region Gotlands
förtroendevalda upplever underlagen inför politiska beslut.
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.
Utvecklingsarbete är genomfört för att tydligare involvera kvalitetsnätverket och också samverkansstrukturen
barn/unga vuxna/äldre i utformningen av aktivitetsplaner framåt. Detta för att säkerställa att avdelningens funktioner
planeras optimalt.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
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.
Regionkansliet har utlokaliserat registratorsfunktionen till de verksamheter som respektive registrator primärt är satt
att stödja. Organisatoriskt finns funktionen kvar inom enheten för att fortsätta utveckla rollen som är central i
informationsförvaltningsprocessen. Inom befintlig budgetram har en tjänst som huvudregistrator skapats som innebär
ett ledarskap för de processer som registratorerna är involverade i. Utvecklingsområden avseende registrering och
utlämnande av handlingar har identifierats.
Projekt för att införa e-arkiv går över från initieringsfasen till uppstartsfas i och med att införandeprojektet nu är
uppstartat. Respektive förvaltning kommer under 2020 och 2021 att förbereda och i förekommande fall genomföra sin
första leveranser till e-arkivet. E-arkivet kommer att finnas på plats under våren 2021.
Flera dialoger är genomförda mellan regionkansliet, digitalisering och kommunikation för att identifiera prioriterade
områden framåt.
Dialog har förts i koncernledningsgruppen för att skapa förståelse för processen som helhet samt skapa delaktighet i
utvecklingen framåt. Gruppen är överens om att i varje förvaltning utse funktioner med ansvar att bidra i processen.
Ta fram och genomföra aktiviteter som ökar användningen av digitala verktyg
Kommentar:
Teknisk utrustning och systemstöd har införskaffats till avdelningen och stöd erbjudits för användare i att lära nya
arbetssätt. Under året har en i det närmaste total övergång skett till digitala möten.
Regionkansliet har aktivt bidragit till att regionfullmäktiges handlingar distribueras via iPads istället för via utskrivna
kallelser. Processkartläggning av den politiska ärendeberedningen är nu färdigställd där ett av målen är att öka antalet
digitala moment.
Regionfullmäktige har under hösten och vintern genomfört ett antal digitala sammanträden med stöd från
regionkansliets stadssekretariat i samverkan med kollegor från IT-avdelningen. 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.
Kartlägga prioriterade processer för att möjliggöra fortsatt kvalitetsutveckling
och digitalisering.
Kommentar:
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Processkartläggning av den politiska ärendeberedningen knutet till regionfullmäktige och regionstyrelsen samt dess
utskott färdigställd 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.
Workshop genomförd i KLG för att lägga grund för en övergripande processkarta för regionen. Ger bättre
förutsättningar att driva fortsatt processarbete närmare verksamheten framåt. Fördjupad dialog också inledd i
regionens kvalitetsnätverk.
Ta fram kvalitetsmått för uppföljning av prioriterade processer.
Kommentar:
Kommer att bli nästa steg i de processer som under 2020 har kartlagts.
Arbeta fram ett förslag till förändrad organisationsstruktur för att bättre främja
utveckling av kvalitet i processerna.
Kommentar:
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.
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. Första inventering genomförd av förvaltningens kommunikationsinsatser som del av en gemensam
kommunikationsplan framåt. Resursbrist inom kommunikationsstödet har gett konsekvenser under 2020.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
Regionkansliet har identifierat prioriterade handläggargrupper samt genomfört utbildningar i bland annat hur ärenden
ska skrivas till regionstyrelse respektive fullmäktige. Likaså har handläggare utbildats i förfarandet att fatta beslut på
delegation och hur detta ska anmälas till regionstyrelsen. En enkät riktad till förtroendevalda för att få en uppfattning
rörande kvaliteten i de underlag som ligger till grund för de politiska besluten.
Arbetet är påbörjat för att utveckla mallar för tjänsteskrivelser samt annan typ av stöddokumentation avseende
perspektiv som ska belysas när underlag överlämnas inför politiska beslut.
Staben har gjort ett arbete för att stärka kvaliteten i förvaltningens egen ärendehantering för central planering och
uppföljning. Dialog också förd med räddningstjänsten för att koordinera ärendeberedningen även från denna
verksamhet mot regionstyrelsen.
Skapa systematisk användning av inkomna synpunkter i verksamhetsutveckling
Kommentar:
Utrymme har ej funnits att hantera frågan.

Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
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 koncernledningen och kvalitetsnätverket 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.
Arbetet kommer att fortsätta som en del i utvecklingen av styrmodellen under 2021.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Kommentar:
Dialog i den fackliga samverkansgruppen kring insatser för omställning och kompetensväxling. Utbildning i
förändringsledning för chefer genomförd. Den digitala kompetensen höjts genom aktiv förändring av mötesformer till
mer digitala. Staben stöttat chefer i frågor som lönebildning, kompetensväxling, kompetensutveckling och bemanning.
Dialog kring medarbetarenkätens resultat genomförd.
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Regionkansliet arbetar aktivt genom lönerevisionen att lönesätta utifrån prestation och därmed premiera medarbetare
som bidrar aktivt till måluppfyllelse. Under året har enheten också två medarbetare med offentligt skyddad anställning
i sin verksamhet. Genom att låta medarbetare vara delaktiga att beskriva sina arbetsprocesser och finna
förbättringsområden skapas engagemang.
Regionkansliet har påbörjat ett arbete för att utveckla rollen registrator. Digitalisering och automatisering kommer att
medföra att rollen registrator kommer att förändras till att bli mera stödjande och kontrollerande funktion. En funktion
som ser till att handläggare och andra tjänstepersoner utför uppgiften att registrera allmänna handlingar korrekt och
håller koll på verksamhetens ärendeflöden. För att åstadkomma detta behöver befintliga registratorer utveckla sin
kompetens och sitt arbetssätt och profilen på nyrekryterade registratorer behöver uppdateras.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter efter
förvaltningens utvärdering SAM.
Kommentar:
Ny utvärdering genomförd hösten 2020. Genomgång gjord i ledningsgruppen och facklig samverkan med beslut om
att framåt göra arbetsmiljöpolicyn och målen kända på alla arbetsplatser/enheter samt göra rutinerna för SAM mera
lättillgängliga och lätta att förstå. Arbetet fortsätter under 2021.
Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter efter resultatet
i medarbetarenkäten 2019.
Kommentar:
Ett antal aktiviteter har genomförts och avslutats, vissa kvarstår.
Organisationsförändring har gjort att avdelningen nu tar avstamp i enkäten genomförd 2020 med åtgärder under
2021.
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1 Sammanfattning
Pandemin färgade naturligtvis hela verksamhetsåret. Det mesta av verksamheten löpte på
som vanligt trots att vi under i princip hela året hade halva styrkan på plats och andra
halvan som utgick hemifrån. Trycket som uppstod när väldigt många i Regionen skulle
börja arbeta hemma hanterade organisationen med bravur. Vi uppgraderade
infrastrukturen, köpte in extra datorer, kameror och head-sets som vi aldrig gjort. Region
Gotland gick från ca: 100 digitala möten i månaden i Februari, till att i November
genomföra 11.000. Pandemin gjorde ej heller några större avtryck i sjukdom hos
personalen utan vi har tillsammans lyckats hålla de flesta hela och rena.
Ekonomiskt håller vi budget och lämnar ett litet överskott. Investeringarna har inte riktigt
gått att genomföra som planerat, bl.a för att våra underleverantörer minskade sin kapacitet
och ogärna åkte ut till äldreboenden och sjukhus.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Corona färgade naturligt all verksamhet under 2020.
Behovet att arbeta hemma skapade ett stort tryck där extra utrustning, datorer, kameror,
head-sets fick köpas in med kort varsel. Samtidigt ökade behovet av digital kommunikation
enormt. Från ett 100-tal digitala möten i februari till 11.000 i November! Nya verktyg
köptes in. För fullmäktige etablerades tekniska förutsättningar och arbetsformer för att
kunna genomföra möten digitalt. Vi byggde även om konferensrummen på Visborg och
ställde om tekniken på Lasarettet efter sjukvårdens behov.
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Vi fick tidigarelägga investeringar av datorer. 1 Miljon avsattes för att bygga om
konferensrummen i Rådhuset. Kameror och head-sets köptes in, men som betalats av de
olika förvaltningarna.
4 Förväntad utveckling
Vi ser fortsatt en förändring i hur våra leverantörer undan för undan byter affärsmodell.
Investeringar blir drift.
Verksamheten ställs om från lokal drift till köp av tjänst. Kompetensväxling från tekniker
till verksamhetsutvecklingsresurser.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Mål social hållbarhet

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Med den nya säkerhetsarkitekturen på plats underlättas återstart och säkring av särskilt känsliga informationssystem,
vilket bidrar positivt till att hantera eventuella samhällsstörningar.
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Mål ekonomisk hållbarhet

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Mål ekologisk hållbarhet

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Genom ett medvetet fokus på att byta ut energikrävande utrustning som våra fysiska servrar och lagring, mot
virtuella, minskas energibehovet löpande. Även en fortsatt återvinning av all elektronik bidrar aktivt till att minska
klimatavtrycket.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Mål kvalitet

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Arbetet med att göra fler tjänster tillgängliga via e-tjänsteplattformen bidrar tydligt till att förenkla för medborgarna.
Via tjänster som exponeras på detta sätt kan många behov hanteras 24 timmar om dygnet.
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

Mål medarbetare

Bedömning

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

Mål ekonomi

Bedömning

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 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 procent vid mandatperiodens slut

7 Väsentliga personalförhållanden
Under perioden har vi haft en normal personalsituation utan vidare påverkan av Covid.
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Halva personalstyrkan har arbetat hemifrån andra halvan på plats och växlat vecka/vecka.
7.1 Lönebildning

7.2 Personalvolym

Verksamhetsåret har löpt enligt plan utan större personalomsättning eller högre sjuktal.
Organisation: 90002 Digitalisering Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

63

68

62.00

Tillsvidare

62

67

61.00

1

1

1.00

Tidsbegränsad
Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90002 Digitalisering Vilande: Ej vilande Organisation: 90002 Digitalisering Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

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

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90002 Digitalisering

54.2

53.9

9000210 Digitalisering gem

0.8

1.2

9000220 Digital utveckling

12.4

11.3

9000230 IT-drift

19.2

18.9

9000240 IT-service

18.7

17.3

3.0

5.1

9000250 Utveckling o kvalitet
Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Sjuktalen är inom avdelningen fortsatt låga trots några långtidssjukskrivningar. Dessa har ej
varit orsakade av arbetet.
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Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

2.83%

2.73%

Kvinna

6.66%

4.19%

Man

1.74%

2.20%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Vi går i år +1,6 mnkr, detta i huvudsak påkallat av intäkter som överstiger budget.
Kostnadssidan är i princip i linje med budget, -300 tkr.
Kan dock konstatera att vi under året 'fått ta' kostnader som inte varit budgeterade, vilket i
sin tur inneburit att en del planerad verksamhet inte kunnat genomföras. Totalt rör det sig
om ca: 1.1 Miljoner, bl.a för GDPR anpassningar (500') och utökning av licenser för
digitala möten (Zoom och Skype).
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

Verksamhetsstruktur

-61 583

-60 027

1 556

-45 152

92 Kommungem. administration

-61 583

-60 027

1 556

-45 152

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
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Kontostruktur
Resultaträkning

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-61 583

-60 027

1 556

-45 152

INTÄKTER

20 788

22 667

1 879

34 272

3 Intäkter/ Inkomster

20 788

22 667

1 879

34 272

-82 371

-82 694

-323

-79 424

-2 483

-2 586

-103

-2 412

-42 512

-41 659

853

-40 285

6 Övriga verksamhetskostnad

-8 472

-8 550

-78

-11 527

7 Övriga verksamhetskostnad

-28 904

-29 891

-987

-25 196

-8

-8

-3

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft

8 Resultaträkningens övr in

90002 Digitalisering

-61 583

-60 027

1 556

-45 152

9000210 Digitalisering gem

-18 651

-18 133

518

-6 042

9000220 Digital utveckling

-9 955

-9 899

56

-9 219

9000230 IT-drift

-14 278

-13 802

476

-13 735

9000240 IT-service

-12 252

-11 905

347

-11 379

-6 447

-6 288

159

-4 777

9000250 Utveckling o kvalitet*
* här i ligger ekonomin för helår trots

att huvuddelen överflyttats till avd
kvalitet och kansli vid halvårsskiftet.

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Vi har tidigarelagt investeringar i PC med 2 mnkr. Kostnadssidan har påverkats med 450
tkr pga covid.
8.2 Nettokostnadsutveckling

8.3 Investeringar

Trots pandemin så har vi i princip investerat det vi planerat. En del gick inte att genomföra
då underleverantörerna inte ville åka ut och montera på äldreboenden eller på sjukhuset i
samband med pandemin. En del investeringar fick även skjutas på grund av att Kina i
princip stängde ner all sin produktion, vilket skapade en brist på produkter i hela världen.
För vår del innebar det att vi måste skjuta en del investeringar till senare.
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Organisation: Digitalisering Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2020

Utfall 2020
Jan- Dec

-22 155.0

-19 709.5

-2 445.5

-20 910

28015 E-tjänster
inkl eHälsa

-2 540.0

-2 994.7

454.7

-2 995

28020 Digital
långtidslagring

-1 200.0

-1 200.0

0

-1 200

28514 Teknisk
plattform

-3 605.0

-159.8

-3 445.2

-1 205

0

28550 PC som
tjänst

-8 000.0

-9 762.9

1 762.9

-9 900

28551 Reinv. ITinfrastruktur

-3 000.0

-5 435.5

2 435.5

-3 000

28662 Trådlösa nät

-1 989.0

-1 989.0

-1 989

-250.0

-250.0

-123

0.0

0.0

-127

-1 571.0

-615.1

-955.9

-1 571

Budgetpost ligger
under avd kvalitet
och kansli

-741.6

741.6

Investeringsprojekt

28670
Kontorsprogr.
Officepaket
28671 Windows 10
28674 Trådlösa nät
Äldreboenden
28678 Digitala
sammanträden

Avvikelse Prognos 3 2020 Prognos 3 2021
budget 2020
Inmatning
Inmatning
-1 200

9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

9.2 Inkomna synpunkter

9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått
Nyckeltal/verksamhetsmått IT
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %
Antal ärenden hanterat av it-supporten

2020

2019

2018

2017

3,12

3,23

3,42

3,7

90

91

91

87

41 103

36 182

34 741

36 681
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10 Bilagor
Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Följa upp projekt partnerskap med Uppsala universitet och ta fram förslag till
fortsatt samverkansorganisation.
Kommentar:
Aktiviteten övergått till Karolina i samband med att verksamheten flyttade dit.
02. 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.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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:
Under året har ett arbete påbörjats för att säkra informationssystemen i en ny säkerhetsarkitektur.
Planer har tagits fram för återstart och säkring av särskilt känsliga informationssystem.

Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Status

Färdiggrad

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet
07. Gotlands klimatavtryck minskar
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Inom avdelningen fortsätter vi arbetet med att återvinna elektronikskrot och vid upphandling tar vi alltid hänsyn till
bl.a energiförbrukning. Genom att ha ersatt äldre utrustning bl.a på serversidan och minskat på antalet
nätverksswitchar har vi fortsatt minskat på behovet av energi för att driva vår IT verksamhet i Regionen.

Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
Kommentar:
Under året har vi ökat öppettiderna i supporten och bidragit till att utveckla ett 30-tal nya e-tjänster som innebär att
en hel del verksamhet finns tillgänglig dygnet runt via vår e-tjänsteportal.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Utveckla det verksamhetsnära chefsstödet genom ett ökat samarbete mellan
de olika stödfunktionerna.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
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Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Kommentar:
Av de fem aktiviteter som RSF prioriterar för att säkra kompetensen har vi främst arbetet med kompetensväxling och
fokuserat på en effektiv användning av digitala arbetssätt.
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1 Sammanfattning
Avdelningens totala resultat för perioden håller sig väl inom budget. Det finns medel för
organisationskulturarbete som inte förbrukats då det kunnat bekostats inom ramen för
Normas budget. Även medel för facklig tid finns kvar. Där behöver vi ytterligare se på
strukturer för att registrera den fackliga tiden på ett kvalitetssäkrat sätt. HR-stöd gör en
positiv prognos som beror på vakanser under pandemin.
Pandemin har präglat året. Planering för genomförande av aktiviteter utifrån främst mål 1215 i styrkortet har genomförts även om vissa aktiviteter har behövt skjutas fram maa
pandemin (reviderat samverkansavtal, reflekterande team på EC-nivå, riktlinje för friskvård,
aktiviteter i projekten SHB och Norma mm). Å andra sidan så har årets utmaningar gjort
att vi naturligt tvingats göra förflyttningar inom de fyra områdena i kulturkartläggningen samverkan över gränser - från försiktighet till tillit - lärande och utveckling - stolthet och
organisationsförståelse. Exempel är ändrade arbetssätt, fokus på arbetsrätt, arbetsmiljö och
bemanning för hela regionen. Digitaliseringen har tagit ett stort steg. Utökade möten med
skyddsombud, fackliga organisationer och centrala funktioner inom förvaltningarna har
gett en helhet och ökat samarbete såväl inom som mellan förvaltningar. Samhällsviktiga
verksamheter och funktioner, ersättarplaneringar och övrig överlappning/utveckling av har
tagit fart. Det har gett organisationsförståelse och stolthet, mer samverkan över
avdelningsgränser, lärande och utveckling samt även satt finger på en del av vår
försiktighetskultur.
Avdelningen har även arbetat mycket med den interna strukturen och hur uppgifter ska
kunna göras vid stort bortfall av medarbetare. Lön har förhandlats och betalats ut,
chefsstöd har getts och mycket utveckling har fortsatt även under denna tid. Under hösten
tog vi igen vissa av de aktiviteter och uppdrag som sköts fram.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har präglat året. Ändrade arbetssätt, fokus på arbetsrätt, arbetsmiljö och
bemanning för hela regionen. Utökade möten med skyddsombud, fackliga organisationer
och centrala funktioner inom förvaltningarna har gett en helhet och ökat samarbete såväl
inom som mellan förvaltningar. Samhällsviktiga verksamheter och funktioner,
ersättarplaneringar och övrig överlappning/utveckling av har tagit fart. Det har gett
organisationsförståelse och stolthet, mer samverkan över avdelningsgränser, lärande och
utveckling samt även satt finger på en del av vår försiktighetskultur. Ett flertal
arbetsuppgifter har skjutits på och gjort att belastningen ökat under hösten. Löneöversyner
har varit sedan i februari. Mycket merarbete då inte allt blivit klart samtidigt, vissa kom
igång under hösten och ett stort arbete med manuell hantering av engångsbelopp.
Nya arbetssätt och hemarbete har gjort att behövt förändra våra arbetssätt och även
tydliggjort ett behov av nya digitala lösningar och teknik generellt. Det har även drivit på
arbetet med att digitalisera HR.s processer.
Avdelningen har även arbetat mycket med den interna strukturen och hur uppgifter ska
kunna göras vid stort bortfall av medarbetare. Chefsstöd har getts och mycket utveckling
har fortsatt även under denna tid.
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3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
HR-avdelningen har inte haft utrymme att hantera pandemin inom befintliga ramar utan
behövt ställa in och skjuta upp saker för att kunna ställa om resurser för nyuppkomna
uppgifter. Utbildningar har ställts in och utvecklingsuppdrag lagts på framtiden.
Avdelningen har ett ekonomiskt överskott. Till stor del handlar det om rekryteringar som
pausats, även kompetensutveckling och resor har helt stoppat.
4 Förväntad utveckling
Under hösten blev rekommendationen att arbeta hemma ytterligare stärkt från bör till ska.
För oss som arbetsgivare är det en rätt stor skillnad på hemarbete, några veckor, månader,
6 månader och nu 1 år som det i vissa fall blivit. Detta behöver vi prata mer om. Under
våren behöver vi se över vilka nya arbetssätt vi ska behålla och vad som på längre sikt
behöver ta omhand i psykisk och fysisk hälsa eller annat som kommit utav pandemin
(psykosociala faktorer för medarbetare som inte har vardaglig spontan kontakt med varken
sin chef eller kollegor, ökad arbetsbelastning, oro och ovisshet med mera).
Inom HR-avdelningen behöver vi se över alla uppdrag som skjutits fram under året, hur de
ska kunna genomföras framåt, eller hur vi kan prioritera om. Vi behöver även ta höjd för
nästa fas i smittspridningen.
Vad ska vi ta med oss i framtiden, de bra förändringar som genomförts hur håller vi i dem.
Detta kopplat till organisationskulturkartläggningens fyra identifierade områden –
samverkan över gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och
helhetsförståelse.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Mål social hållbarhet

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:

Mål ekonomisk hållbarhet

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Ett samarbete med regional utveckling finns där vi deltar i projekt kring bo-leva-verka samt plattform för Gotland.
Båda projekten kan i förlängningen öka inflyttningen av befolkning i arbetsför ålder.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
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Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Det finns en beslutat riktlinje som styr mot hållbara resor.
Den nuvarande pandemin har och kommer även framåt att driva på utvecklingen med digitalt först. Under året har
den största delen av avdelningens möten och utbildningar hållits digitalt eller via telefon. Både internt inom
avdelningen, mellan förvaltningar och externt. Inga resor har genomförts. Under hösten har majoriteten av
avdelningen arbetat hemifrån och det har även gjort klimatavtryck på resor till och från arbetet. Vissa av dessa
arbetsformer ska vi fortsätta med och utveckla långsiktigt.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Mål kvalitet

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Under året har dialogerna med olika funktioner och förvaltningar pausats. Löneenheten brukar i normalläge föra
dialog med administratörer, planerare och skolassistenter både vår och höst gällande chefens stöd i syfte att utveckla
och förbättra tillgängligheten. Det har pausats. HR-stöd har för avsikt att fortsätta skicka ut en enkät till RG.s alla
chefer gällande kvalitet och tillgänglighet i stödet samt föra dialog med förvaltningarnas ledningsgrupper om HRstödet. Även det pausats. HR-dir och EC har däremot haft dialoger kring det verksamhetsnära stödet med varje
förvaltnings HR-chef och förvaltningschef. Det arbetet kommer att fortsätta.
Inom löneenheten har däremot ett kontaktcentersystem (MiCC) implementerats, en kompetensbaserad
samtalsfördelning så att kunden nu ännu lättare kan få kontakt med löneteamen samt att vi får en bra uppföljning på
samtalen. Implementeringen har fortsatt under hösten, men är inte helt genomfört.
Ett antal aktiviteter för att höja den interna kommunikationen inom HR.s processer gjorts. En FAQ är framtagen och
Insidan har uppdaterats. Frågor och svar har uppdaterats hela tiden och olika möten för att ta in frågor kring
exempelvis pandemin har gjorts regelbundet. De insatser som gjorts under året bedömer vi delvis uppfyllt målet.
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
Kommentar:
Avdelningen arbetar på flera områden med att utveckla det verksamhetsnära stödet till chefer i nära samarbete med
övriga avdelningar inom RSF. Även arbetet med att effektivisera och digitalisera HR.s processer och aktiviteter under
året i hög grad gått mot måluppfyllelse.

Må medarbetarel

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Planering för genomförande av aktiviteter utifrån organisationskartläggningen samt den nya ledarstrategin har gjorts
under första delen av året. Även om vissa aktiviteter har behövt skjutas fram maa något pga pandemin (reviderat
samverkansavtal, reflekterande team på EC-nivå mm). En utbildning i förändringsledning har genomförts på alla
regionens chefer, först fysiks sen digitalt. I stort sett har nu alla chefer genomfört utbildningen och för resterande
planeras uppsamlingsheat.
Årets utmaningar har gjort att vi naturligt tvingats göra förflyttningar inom de fyra områdena i kulturkartläggningen.
För region Gotland har vi en hel del kvar innan vi fullt ut uppnår målet att ha en tillitsbaserad organisationskultur.
Tillitsbegreppet har varit vägledande när HR-avdelningens medarbetare arbetat för att snabbt ställa om arbetssätt och
processer för att stödja under pandemin
Även det ingående arbetet med dialog och samsyn, roller och förväntningar som vi fört under året med våra fackliga
organisationer har bidragit till en förflyttning.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
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Kommentar:
De regionövergripande arbetena bedömer vi har en positiv effekt på hela regionens möjligheter och förutsättningar att
behålla och attrahera medarbetare även framåt. Norma, strategisk hållbar bemanning, heltidsresan, digitalisering
kring rekryteringsprocessen samt arbete med arbetsgivarvarumärket. Även lönebildningsarbete och arbetet med att
samla regionens förmåner har förstärkt arbetet kring "ett Region Gotland".
Vad gäller avdelningen så är det ännu en lite för hög personalomsättning. Under året har det varit tre vakanser inom
HR-enheten som varit svåra att återbesätta under pandemin. även en vakans inom HR-enheten. Att hitta rätt
kompetens för att kunna arbeta med våra utmaningar är komplicerat. Det ställs höga krav på kompetens för att stödja
chefer och utföra de uppgifter som förväntas inom avdelningen och utifrån en slimmad organisation. Många avtal och
ett brett spektra i och med att vi både är en region och kommun. Det krävs hög kompetens och senior kompetens
kostar mer än junior.
Vi behöver fortsätta arbeta med lönebildning, kompetensutveckling och hur vi ser på rätt använd kompetens. Även
fortsätta arbeta med arbetsmiljö, engagemang, digitalisering och effektivisering av processer. sådant bidrar till tydliga
och attraktiva uppdrag som är hanterbara, begripliga och meningsfulla.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
Det finns en beslutad arbetsmiljöpolicy och information och instruktioner har gått ut. Riktlinjen för friskvård har varit
på hold maa av årets pandemi och även arbetet med att revidera samverkansavtalet.
Dock har det varit ett stort fokus på arbetsmiljöfrågor under hela året. Alla chefer har gjort riskbedömningar, en
regiongemensam skyddsombudsgrupp har träffats regelbundet, utökat CSK har träffats frekvent samt utbildningar för
chefer i att göra riskbedömningar har genomförts digitalt. I upphandlingen av medarbetarundersökningen har frågor
kring arbetsmiljö fått stort fokus och även i företagshälsovårdsupphandlingen.
Under året har de flesta utredningarna ang kränkande särbehandling gjorts med egna resurser, det har bidragit till
snabbare hantering och ökad intern kompetens.
HR-avdelningens resultat av medarbetarundersökningen visar att det finns en del stress och brist på återhämtning
som behöver arbetas vidare med. I stort har alla medarbetare haft en bra återhämtning under sommarsemestrarna
men höstens alla uppskjutna uppdrag har varit stressande.

Mål ekonomi

Bedömning

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Kommentar:
Projektet är nu inne i slutrapportsfasen och redan nu har medel för 2021 tillsatts för att projektet ska kunna fortsätta.
Det bedöms i stor grad bidra till måluppfyllelsen.
Projektet strategisk hållbar bemanning ingår i effektiviseringsprogrammet och har förlängts till årsskiftet med
slutrapportering. Även medel för fortsatt arbete 2021 har tilldelats. Uppdraget har varit att ta fram förslag till en
modell för fortsatt arbete (plan för genomförande av förbättringsåtgärder, eventuella nya arbetssätt,
verktyg/systemstöd, modeller och utbildningsinsatser för samlad kompetens). Ta fram
nyttoeffektsberäkningar/nyckeltal - Ta fram beräkningsmodeller kring bemanningsbehov, resurser och tid mot
kostnader utifrån verksamhetens behov. Ta fram förslag till nyckeltal att använda för framtida uppföljning av kvalitet i
bemanningsarbetet. Samt ta fram ett styrande dokument - punkter som ska vara gemensamma för hela regionen.
Sju piloter har ingått i projektet för att se hur bemanning inom RG görs idag och kan göras framåt. Corona har gjort
att tiden för möten med projekten skjutits fram och fokus har istället lagts på att se över gemensamma principer för
hela regionen. Nu återstår summering och planering för 2021.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut

7 Väsentliga personalförhållanden
Ingen väsentlig effekt pga Covid går att utläsa. Förändringar i arbetssätt och uppdrag har
gjorts och bemanningen har fokuserat på nya uppdrag.
7.1 Lönebildning

HR-avdelningen var inte en prioriterad grupp 2020 men delar är det 2021 och det är bra. Vi
är på väg men behöver fortsätta arbeta med lönebildningen för att attrahera senior
kompetens och behålla våra medarbetare.
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7.2 Personalvolym

Avdelningen har under året ej tillsatt tre vakanser. Det syns i antal anställda. Rekrytering är
igång för återbesättning.
Organisation: 90003 HR-avdelning Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

49

52

48.75

Tillsvidare

45

46

44.75

4

6

4.00

Tidsbegränsad
Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90003 HR-avdelning Vilande: Ej vilande Organisation: 90003 HR-avdelning Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

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

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90003 HR-avdelning

37.7

37.6

5.1

4.3

9000320 Lön

20.2

20.5

9000330 HR-stöd

12.4

12.8

9000310 HR gemensamt

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Ökningen på HR-avdelningen finns främst i Löneenheten där sjuktalet ökat från 2,86 till
5,08 under perioden. Det beror framförallt på ett antal långtidssjukskrivna. HR-enheten har
minskat från 3,56 till 2,62.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

3.72%

2.99%

Kvinna

4.23%

3.17%

Man

0.96%

1.89%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år
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Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

HR-avdelningen gör ett överskott på ca 4 mnkr. Största delen av överskottet handlar om ej
uttagen ersättning för facklig tid (1,8 mnkr), budgetmedel för utveckling inom
organisationskulturarbetet (900 tkr medel som tagits av Norma istället) samt HR-stöd (1
mnkr) som uppstått av vakanser. Under året har ett utvecklingsarbetet påbörjats för att få
en mer kvalitetssäkrad process kring den fackliga tiden. Även rekryteringar har startat för
att återbesätta medarbetare som slutat.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

Verksamhetsstruktur

-54 018

-50 304

3 714

-50 094

92 Kommungem. administration

-54 018

-50 304

3 714

-50 094

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
Kontostruktur
Resultaträkning

-54 018

-50 304

3 714

-50 094

INTÄKTER

1 341

3 303

1 962

2 667

3 Intäkter/ Inkomster

1 341

3 303

1 962

2 667

-55 359

-53 608

1 751

-52 760

-5 653

-4 926

727

-5 845

-35 587

-32 811

2 776

-31 946

6 Övriga verksamhetskostnad

-3 394

-3 151

243

-3 415

7 Övriga verksamhetskostnad

-10 725

-12 720

-1 995

-11 554

0

0

0

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft

8 Resultaträkningens övr in

90003 HR-avdelning

-54 018

-50 304

3 714

-50 094

9000310 HR gemensamt

-23 651

-21 063

2 588

-20 303

9000320 Lön

-18 913

-18 848

65

-18 624

9000330 HR-stöd

-11 454

-10 394

1 060

-11 167
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8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Inget att rapportera
8.2 Nettokostnadsutveckling

Inget att rapportera
8.3 Investeringar

Inget att rapportera
Organisation: HR-avdelning Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2020

Utfall 2020
Jan- Dec

Investeringsprojekt

Avvikelse Prognos 3 2020 Prognos 3 2021
budget 2020
Inmatning
Inmatning

0.0

0.0

9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

Inget att rapportera
9.2 Inkomna synpunkter

Inget att rapportera
9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått
Nyckeltal/verksamhetsmått HR

2020

2019

2018

2017

100 857

102 037

99 722

97 107

Kvalité i löneutbetalningar, %*

0,61

0,48

0,63

-

Antal extra utbetalningar pga fel, %**

0,15

0,24

0,19

-

Bistått vid rekryteringar, chefer

50

49

-

-

Bistått vid rekryteringar, övriga

20

29

-

-

27 (27)

-

-

-

Antal deltagare, Arbetsmiljöutbildning (antal anmälda)

95 (109)

-

-

-

Antal deltagare, Utbildning 1:a hjälpen (antal anmälda)

26 (26)

-

-

-

9

-

-

-

1 104

1 132

-

-

Lönehantering - antal lönespecifikationer

Antal deltagare, Utbildning Adato (antal anmälda)

Antal utbildningstillfällen, Att vara anställd
Antal samtal HR-supporten

*Kvalité i löneutbetalning: måttet beskriver andel fel som rättats i löneutbetalningarna.
** Extra löneutbetalning pga av fel: måttet beskriver andel extra utbetalningar pga fel.

8

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Verksamhetsberättelse2020
HR

10 Bilagor
Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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:
Deltagit i utbildningar och konferenser inom området samt påbörjat arbetet med att se hur processen kring
krigsplaceringar ska gå till. Under året har HR deltagit i krisledningsstaben och ytterligare systematiserat arbetsformer.

Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Status

Färdiggrad

Status

Färdiggrad

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet
07. Gotlands klimatavtryck minskar
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Deltagit i framtagandet av reseriktlinjen och följer instruktionerna.

Kvalitet
Aktivitet

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
Kommentar:
Under året har dialogerna med olika funktioner och förvaltningar pausats. Löneenheten brukar i normalläge föra
dialog med administratörer, planerare och skolassistenter både vår och höst gällande chefens stöd i syfte att utveckla
och förbättra tillgängligheten. Det har pausats. HR-stöd har för avsikt att fortsätta skicka ut en enkät till RG.s alla
chefer gällande kvalitet och tillgänglighet i stödet samt föra dialog med förvaltningarnas ledningsgrupper om HRstödet. Även det pausats. HR-dir och EC har däremot haft dialoger kring det verksamhetsnära stödet med varje
förvaltnings HR-chef och förvaltningschef. Det arbetet kommer att fortsätta.
Inom löneenheten har däremot ett kontaktcentersystem (MiCC) implementerats, en kompetensbaserad
samtalsfördelning så att kunden nu ännu lättare kan få kontakt med löneteamen samt att vi får en bra uppföljning på
samtalen. Implementeringen har fortsatt under hösten, men är inte helt genomfört.
.Avdelningen arbetar även på flera områden med att effektivisera och digitalisera HR.s processer för att ytterligare
förbättra tillgängligheten till stöd i form av systemstöd. Som exempel kan nämnas:
-HR-avdelningens har tagit fram en digitaliseringsplan för att utveckla processerna till digitalt, beslutsstödsystemet,
riktlinjer för omorganisation, processkartläggningar mm där vi haft samarbete med flera andra avdelningar och
förvaltningar.
Årets pandemi har drivit på utvecklingen av ändrade arbetssätt och nya kanaler för att nå ut till alla chefer och
medarbetare. En FAQ har tagits fram och uppdateras regelbundet i nära samarbete med kommunikation. Även
tydligare internkommunikation kring HR.s processer på insidan har prioriterats (chef i regionen, organisationskultur,
personalhandboken, filmer och förtydligande instruktioner)
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Utveckla det verksamhetsnära chefsstödet genom ett ökat samarbete mellan
de olika stödfunktionerna.
Kommentar:
Under året har HR haft dialog med alla förvaltningar kring det framtida HR-stödet. Först i KLG och sedan även en
separat sittnig med var och en av förvaltningscheferna tillsammans med HR-chef.
Beslutsstödets utveckling har även stärkt HR och ekonomi att se på chefsstöd framåt. Även projektet Strategisk
hållbar bemanning driver funktionernas arbetssätt framåt mot ett gemensamt tänk kring bemanningsekonomi.
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I samband med ett antal upphandlingar inom HR har samsynsmöten gjorts med IT, upphandling och DSO för att
gemensamt se på processen kring upphandlingarna.
Digital HR har gett många bra samarbeten med IT för att utveckla stödet framåt.
Årets pandemi har drivit på utvecklingen av ändrade arbetssätt, både stöd till chefer och hur vi genomför utbildningar.
Andra kanaler för att nå ut till organisationen gm samarbete med kommunikations kring FAQ.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
Avdelningen arbetar på flera områden med att effektivisera och digitalisera HR.s processer. Som exempel kan
nämnas:
-HR-avdelningens har tagit fram en digitaliseringsplan för att utveckla processerna till digitalt, beslutsstödsystemet,
riktlinjer för omorganisation, processkartläggningar mm där vi haft samarbete med flera andra avdelningar och
förvaltningar. dessa arbeten bidrar i stor grad till regionens utveckling.
En ny medarbetare har kommit till löneenheten för att säkerställa data i våra databaser, Hubbe avdelningens första
robot:)
Utbildningar för avdelningen och medarbetare som hanterar ärenden har genomförts och rutiner har tagits fram för
att snabbt kunna fördela ärenden som kommer in. Funktioner inom avdelningen kompetensutvecklar sig även löpande
inom ärendehantering, GDPR mm för att arbeta så effektivt och rättssäkert som möjligt.
Årets pandemi har drivit på utvecklingen av ändrade arbetssätt, både stöd till chefer och hur vi genomför utbildningar.
Andra kanaler för att nå ut till organisationen gm samarbete med kommunikations kring FAQ.

Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Utifrån förstudie och kartläggning genomföra aktiviteter för stärkt
organisationskultur.
Kommentar:
Planering och genomförande av aktiviteter utifrån organisationskartläggningen samt den nya ledarstrategin har gjorts
under året. Även om vissa aktiviteter har behövt skjutas fram maa något pga pandemin (reviderat samverkansavtal,
reflekterande team på EC-nivå mm). En utbildning i förändringsledning har genomförts på alla regionens chefer, först
fysiks sen digitalt. I stort sett har nu alla chefer genomfört utbildningen och för resterande planeras uppsamlingsheat.
Årets utmaningar har gjort att vi naturligt tvingats göra förflyttningar inom de fyra områdena i kulturkartläggningen.
För region Gotland har vi en hel del kvar innan vi fullt ut uppnår målet att ha en tillitsbaserad organisationskultur.
Tillitsbegreppet har varit vägledande när HR-avdelningens medarbetare arbetat för att snabbt ställa om arbetssätt och
processer för att stödja under pandemin
Tillsammans med de fackliga organisationerna göra en översyn och revidering
av samverkansavtalet.
Kommentar:
Under året har en arbetsgrupp bestående av HR och fackliga processat samverkansavtalet och vi är nära en reviderad
version. I samband med processen har även ett antal processer där det skaver identifierats och under året har ett
antal samsynsmöten genomförts. Att få en gemensam bild över processerna och våra olika funktioners perspektiv i
dessa gör det lättare framåt att få till en bra dialog.
Dialog kring:
- när allt fungerar (kultur, ledarskap och medarbetarskap)
-vid rehabilitering (processen och stödet runt)
-arbetsrättsligt (klargörande samtal, varning, avslut)
-kränkande särbehandling (policyn och hantering)
Utöver det har vi även haft särskilda sittningar med enskila fack för att prata om hantering.
Dessa dialoger kommer att hjälpa till i arbetet att implementera ett nytt samverkansavtal och vi kommer även att
fortsätta pratet kring våra olika roller och förväntningar på varandra.
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 alla förvaltningar och över 220 chefer har vid årets
slut genomgått utbildningen. Uppsamlingsheat planeras och utbildningen har varit mycket uppskattad.
Ett studiebesök har gjorts i Örebro där nyckelpersoner inom Breddad rekrytering och Rätt använd kompetens delagit
både inom kommunen och regionen i Örebro och Norma/HRfunktioner. Att se på hur Norma kan göra avtryck i HR.s
processer har varit en del av arbetet.
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En processledare för SAK - se och använd kompetensen har anställts inom ramen för projektet och arbetar mot
förvaltningarna.
En utvärderare är upphandlad och är inne i utvärderingsfasen.
Samordna och driva regionens arbete med Heltid som norm.
Kommentar:
Projektet pågår enligt plan och är nu inne i slutfasen. HR har en projektledare centralt som har samordnat
förvaltningarnas delprojekt. En styrgrupp från de förvaltningar som berörs direkt finns ännu kvar fram tills
slutrapporten genomförts. 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:
Det är ännu en omsättning inom avdelningen. Att hitta rätt kompetens för att kunna arbeta med våra utmaningar är
komplicerat. De funktioner vi har besitter en hög kompetens och är attraktiva på arbetsmarknaden där löneläget gör
att medarbetare lockats till andra arbetsgivare. För att behålla medarbetare har ett antal aktiviteter genomförts och
behöver fortgå. Arbetat med lönebildningen. Tydliggjort mål och uppdrag. Arbetat med prioriteringar och rätt
förutsättningar för att utföra uppdraget. Avdelningen har även planerat ett utvecklingsprogram via omställningsfonden
för att möta framtidens utmaningar. Utbildningarna har skjutits fram till våren på grund av restriktioner i sb m
pandemin.
Inte bara ersättningsrekryterat utan tittat på kompetens och rätt användning av den. Sen har vi arbetat med
strategierna kring arbetsmiljö, engagemang, digitalisering och effektivisering av processer. Det har säkerligen bidragit
till tydliga och attraktivare uppdrag som är hanterbara, begripliga och meningsfulla.
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 maa pandemin.
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1 Sammanfattning
Året har till stor del präglats av pandemin. Krisplaner har tagits fram både på övergripande
nivå men även per kök i händelse av t ex personal- eller livsmedelsbrist,
transportproblematik och annat. Medarbetarna har i servering och matsalar aktivt arbetat
för att minimera smittspridning genom tillämpning av praktiska rutiner för hygien och
avstånd. En positiv effekt av vårens läge har varit ökat samarbete med förvaltningar samt
ökad användning av digitala verktyg. Förmågan till anpassning och flexibilitet hos
medarbetare har satts på prov och rotation mellan kök och köksområden har i viss mån
blivit en mer naturlig del. Arbetsmiljön har under detta år påverkats negativt i vissa fall,
med oro och hög arbetsbelastning.
Som en effekt av covid -19 och politiskt beslut infördes distansundervisning på gymnasiet
och måltidsproduktionen förflyttades från avdelning måltid till privata restauranger med
digital betallösning. Detta har krävt en hel del arbetsinsats från flera berörda parter och en
ökad kostnad för Region Gotland om ca 2,3 miljoner.
Ytterligare effekt av covid-19 är minskade intäkter från restauranger och caféverksamhet
inom främst Visbyområdet.
Den fysiska arbetsmiljön är fortsatt ansträngd i många kök som är eftersatta och där
ombyggnationer har skjutits på. Ett antal upprustningar har dock genomförts under året
och som exempel kan nämnas ombyggnation av Gråboskolans kök och upprustning av
Wisbygymnasiet och Strandgärdets kök. Förstudie för ombyggnation av Högbyskolans kök
har under året genomförts.
Mycket fokus har också under hela året lagts på projektet Översyn av måltidsverksamhet,
en del av Effektiviseringsprogrammet. Arbetet har flutit på väl men har krävt stort
engagemang, fokus och tid med den positiva effekten av ökad förståelse över
förvaltningsgränser med potential till ytterligare förbättrat samarbete och framtida
kostnadssänkningar. Slutrapport är klar och hanteras enligt tidplan.
Förändringar i produktion för ökad effektivitet trädde i början av året i kraft vid
Strandgårdens kök. Utvärderingen visar att förändringen bidragit till lägre kostnader med
bibehållen kvalitet och förbättrad arbetsmiljö. Ett liknande utvecklingsarbete med samma
koncept har under hösten också pågått på södra Gotland med beräknad förändring och
flytt av produktion i mars 2021.
Bemanningsplanering och heltid som norm har varit ett omfattande och utmanande arbete
för avdelningen. Avdelningen hade 2020 50% som var deltidsanställda varav flera önskade
utökad sysselsättningsgrad till år 2021. Vissa lösningar har genomförts i och med
förändringar inom avdelningen och vissa lösningar genom samarbete med andra
förvaltningar. I vissa fall har inga lämpliga lösningar för att fylla önskade heltider hittats. På
totalen har avdelningen gjort en effektivisering om ca 2 miljoner för att till 2021 hantera
ökade kostnader kopplat till ökade sysselsättningsgrader. Under 2021 krävs fortsatt
engagemang, projektstöd och samarbete över förvaltningsgränserna för att kunna lösa de
önskade utökningarna till 2022.
Under året konkurrensutsattes Hemse äldreboende med resultatet att privat utförare tar
över driften i oktober 2021. Detta kommer att påverka produktion, planering och intäkter
för avdelning måltid framåt.
Tre stora livsmedelsupphandlingar (kylt och fryst, mejeri samt specerier) har genomförts
under året vilket har stor betydelse för avdelningen möjligheter att leverera och utveckla
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utifrån uppdrag framåt. De nya avtalen har en större andel ekologiska och närproducerade
livsmedel än vid tidigare avtal och enbart en grossist vilket medför färre transporter, men
ökad sårbarhet.
Enligt uppdrag och med tydlig styrning och samordning av processer på avdelningen i
kombination med uppföljning och kommunikation har andelen vegetariska måltider ökat
liksom andelen närproducerade livsmedel och svensk fågel. Även koldioxidekvivalenten går
i rätt riktning.
I samarbete med Länsstyrelsen och privata aktörer har avdelningen aktivt bidragit till
beredskapsarbetet utifrån regeringsuppdrag. Avdelningen har även arbetat internt Region
Gotland, i samarbete med beredskapsenheten, med krishanteringsplan för avdelningen.
Övergång till användning av intranätet som primär informationskanal är klar vilket har
skapat mycket goda möjligheter till en förbättrad kommunikations- och informationskanal
inom avdelningen. Även utvecklandet av måltidssidorna på Gotland.se har skapat positiva
möjligheter att för medborgaren beskriva Region Gotlands måltidsverksamhet.
Upphandlingen av nytt verksamhetssystem är avslutad och implementeringsprojektet
påbörjat, ett mycket viktigt steg för ökad effektivitet, säkerhet och utveckling.
Processinventering, kartläggning och ansvarsfördelning har pågått och skapar en stabil
grund för det fortsatta utvecklingsarbete som ligger framåt.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Dom områden som har haft mest omfattande påverkan på verksamheten under året är
pandemin, heltid som norm, Översyn måltidsverksamhet, ombyggnationer och ett flertal
livsmedelsupphandlingar som genomförts.
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
En stor del av fokus har under den första delen av året gått till att hantera frågor kopplade
till Covid - 19, både på lednings- och medarbetarnivå. Krisplaner har tagits fram både på
övergripande nivå men även per kök i händelse av t ex personalbrist. Medarbetarna har i
servering och matsalar aktivt arbetat för att minimera smittspridning genom tillämpning av
praktiska rutiner för hygien och avstånd. På arbetsplatsträffar har en stor del av tiden gått
till att prata om konsekvenserna av pandemin i det dagliga arbetet och dela erfarenheter av
vidtagna åtgärder och dess effekter köken emellan. Detta fokus har till viss del påverkat
framför allt det lokala utvecklingsarbetet negativt. En positiv effekt av vårens läge har varit
ökat samarbete med förvaltningar liksom en skjuts i att öka andelen gotländska livsmedel
enligt uppdrag samt ökad användning av digitala verktyg. Pandemin har hittills inte
påverkat vår, våra kunders, leverantörers och transportörers verksamhet på ett sätt som
gjort att vi behövt sätta beredskapsplanerna i verket i större utsträckning. Desto mer har vi
i praktiken arbetat med anpassningar. Förmågan till anpassning och flexibilitet hos våra
medarbetare har satts på prov och rotation mellan kök och köksområden har i viss mån
blivit en mer naturlig del av den dagliga produktionen.
Utvecklingsområden på övergripande nivå har i stor utsträckning fortgått, möjligtvis med
en något längre tidsperspektiv och med en något högre arbetsbelastning.
Arbetsmiljön har i flera fall under året påverkats negativt, med så väl oro som hög
arbetsbelastning.
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Som en effekt av covid -19 och politiska beslut infördes distansundervisning på gymnasiet
och måltidsproduktionen förflyttades från avdelning måltid till privata restauranger med
digital betallösning. Detta har krävt en hel del arbetsinsats från flera berörda parter och en
för Region Gotland ökad kostnad om ca 2,3 miljoner. Avdelningen fick ekonomisk
ersättning om 3,5 miljoner vilket resulterar i ett överskott om 500tkr för tjänsten.
Livsmedelskostnader minskade för samma tjänst med ca 700tkr vid Wisbygymnasiet.
4 Förväntad utveckling
Politiskt inriktningsbeslut är av vikt för den fortsatta utvecklingen av måltidsverksamheten.
Genom att öppna upp för olika produktionstekniker i den nivå som är nödvändigt skapas
förutsättningar att utreda möjligheter som bidrar till ökad effektivitet, sänkta kostnader och
god kvalitet. Ökade långsiktiga krav från medborgare vad gäller utbud, flexibilitet och
individuella koster kommer att ha påverkan på måltidsverksamheten med alternativa
produktionslösningar, kompetensutveckling och framåt kanske även ökad möjlighet att
nyttja Artificiell intelligens. Eventuella beslut om privatiseringar skulle påverka
måltidsverksamheten då minskade volymer skapar minskade möjligheter till
kostnadseffektivitet. Den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre och färre i
arbetsför ålder skapar utmaningar i form av kompetensförsörjning vilket redan i dag är en
utmaning med den nationella brist på kockar som är. Hur medborgarna framåt kommer att
bosätta sig kan också påverka måltidsverksamheten, den digitala arbetsutvecklingen
indikerar redan nu på en ökad population utanför storstäder vilket t.ex. skulle kunna
innebära större skol-/förskole-enheter med volymer som når brytpunkten för
tillagningskök.
Medborgarnas krav ökar med fler specifika individuella krav och förändrade krav inom
äldreomsorgen förväntas med en ny generation.
Media, sociala medier. Snabba förändringar , hög transparens, information, kommunikation
och krav på delaktighet.
Fortsatt förflyttning från normalkost till mer vegetariskt, kanske även vegansk mat och
andra koster kan medföra behov av annan utrustning och kompetens men även möjligt
behov av ökat resurser och/eller nya arbetssätt.
Den kompetensbrist som finns i dag och även sias om framåt kommer fortsatt att vara en
utmaning som kan kräva förändrade arbetssätt och produktionstekniker.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Mål social hållbarhet

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Mål ekonomisk hållbarhet

Bedömning

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

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Avdelningen gör ett plusresultat och arbetar ständigt med stabila och långsiktiga effektiva
lösningar. Under året har ett antal effektiviseringar genomförts vilka skapa förutsättningar
för avdelningen att under 2021 hantera ekonomi inom ram trots en mycket stor förändring
kopplat till ökade sysselsättningsgrader. (Se tidigare kring Strandgården, heltid som norm
med mer).
Mål kvalitet

Bedömning

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

Mål medarbetare

Bedömning

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

7 Väsentliga personalförhållanden
Medarbetarna i kök har behövt ställa om snabbt, hitta nya lösningar och rotera i större
utsträckning. I vissa fall har det funnits en oro av självklara skäl då medarbetarna varit
utsatta med att dagligen träffa ett stort antal människor (gäster). Sjukfrånvaron har dock
inte varit högre än år 2019.
7.1 Lönebildning

Under 2020 fördelades medel till avdelningen för jämställdhet vilket bidragit till att
enhetschefer inom avdelning måltid närmar sig lönenivån för övriga enhetschefers inom
förvaltningen.
7.2 Personalvolym

Färre antal anställda är en effekt av effektivisering vid Solklintskolans och Strandgårdens
kök.
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Organisation: 90004 Måltidsavdelning Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej
vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

122

124

111.11

Tillsvidare

114

118

104.55

8

6

6.56

Tidsbegränsad
Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90004 Måltidsavdelning Vilande: Ej vilande Organisation: 90004 Måltidsavdelning Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

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

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90004 Måltidsavdelning

95.5

96.1

9000400 Måltid gemensamt

12.0

12.7

9000410 Köksområde 1

16.8

17.5

9000420 Köksområde 2

21.2

21.5

9000430 Köksområde 3

16.1

15.8

9000440 Köksområde 4

14.2

13.9

9000450 Köksområde 5

15.2

14.7

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på avdelningen som helhet är i nivå med föregående år. Liksom tidigare år är
variationen mellan köksområden stor, vissa kök och köksområden har ökat och andra lägre
sjuktal. Pandemin har påverkat sjukfrånvaron till viss del. Långtidssjukskrivna, som inte är
kopplade till arbetet, påverkar utfallet.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

8.09%

7.81%

Kvinna

8.83%

8.96%

Man

5.94%

4.35%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år
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Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Avdelningen går 1,5 miljoner plus, helt enligt prognos vid delår 2. Den huvudsakliga
anledningen till detta kan sammanfattas med ersättning för måltider till gymnasieelever på
distans (500tkr), lägre livsmedelskostnader kopplat till distansundervisningen (700tkr) samt
ett lägre utfall för kompetensutveckling med anledning av pandemin (300tkr).
Avdelningen gör ett positivt resultat kopplat till lokalhyror med anledning av försenade
investeringar. Överskottet för lokalhyror (700tkr) har under året nyttjats till konsult för
genomförande av rapport i samband med effektiviseringsprogrammet Översyn av
måltidsverksamheten (700tkr).
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

Verksamhetsstruktur

0

1 537

1 537

1 998

97 Försörjningsverksamhet

0

1 537

1 537

1 998

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
Kontostruktur
Resultaträkning

0

1 537

1 537

1 998

INTÄKTER

123 230

125 280

2 050

122 800

3 Intäkter/ Inkomster

123 230

125 280

2 050

122 800

-123 230

-123 743

-513

-120 802

-501

-305

196

-145

5 Kostnader för arbetskraft

-55 140

-54 662

478

-53 199

6 Övriga verksamhetskostnad

-56 610

-54 918

1 692

-56 682

7 Övriga verksamhetskostnad

-10 920

-13 838

-2 918

-9 764

-59

-20

39

-1 012

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter

8 Resultaträkningens övr in
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Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
90004 Måltidsavdelning

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

0

1 537

1 537

1 998

-6 348

-4 306

2 042

-4 656

9000410 Köksområde 1

-265

459

724

102

9000420 Köksområde 2

555

-1 618

-2 173

-751

9000430 Köksområde 3

763

923

160

1 962

9000440 Köksområde 4

-513

-873

-360

-1 192

9000450 Köksområde 5

5 808

6 952

1 144

6 533

9000400 Måltid gemensamt

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Som en effekt av covid -19 och politiska beslut infördes distansundervisning på gymnasiet
och måltidsproduktionen förflyttades från avdelning måltid till privata restauranger med
digital betallösning. Detta har resulterat i en för Region Gotland ökad kostnad om ca 2,3
miljoner. Avdelningen fick ekonomisk ersättning om 3,5 miljoner vilket resulterar i ett
överskott om 500tkr för tjänsten. Livsmedelskostnader minskade för samma tjänst med ca
700tkr vid Wisbygymnasiet. Pandemin har också bidragit till minskade intäkter vid
restauranger med externa gäster.
8.2 Nettokostnadsutveckling

Avdelningen har lägre intäkter än budgeterat, en effekt av pandemin. Även lägre
livsmedelskostnader och kompetensutvecklingskostnader är en effekt av pandemin. Lägre
personalkostnader är ett resultat av effektiviseringsarbete.
8.3 Investeringar

Under året har som planerat ombyggnation av Gråboskolans kök genomförts. Även
investeringar i köket vid Wisbygymnasiet och Strandgärdet liksom St:Hansskolan och
Tjelvarskolans kök har genomförts enligt plan. Förskjutningar för ett antal objekt ger ett
överskott på investeringsmedel. Planer pågår dock för att under 2021 genomföra dessa
investeringar.
Organisation: Måltidsavdelning Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2020

Utfall 2020
Jan- Dec

Investeringsprojekt

-500.0

-685.7

185.7

0

0

28553 Investering
måltid ombygg

-500.0

0.0

-500.0

0

0

Budgeten finns
centralt

-685.7

685.7

28556
Investeringspott
RSF

Avvikelse Prognos 3 2020 Prognos 3 2021
budget 2020
Inmatning
Inmatning

9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

-
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9.2 Inkomna synpunkter

Totalt har 5 synpunkter inkommit under året, enligt tabell. Anledning till
synpunkter/klagomål framgår av tabell. I samtliga fall har analys gjorts och synpunkterna
har tagits in i vårt fortsatta utvecklingsarbete kring måltidsupplevelser, menyer, recept och
organisation. Vad gäller synpunkt från anhörig till patient har analys även gjorts
tillsammans med kund HSF och synpunkten kommer att tas upp i de samarbetsforum vi
har tillsammans. Angående Namninsamling Café Korpen har inget svar begärts. Vad gäller
klagomål angående rutiner kring specialkost till elev, inkom detta till UAF, medan RSF
Avd. Måltid tagit fram svar och vidtagit åtgärder.






Negativ matupplevelse angående vegetarisk alternativrätt Restauranggäst
Negativ matupplevelse angående utbud Anhörig till patient
Förbättringsförslag om information specialkoster på menyer Restauranggäst
Namninsamling ”Cafeterian på Korpen kvar!” Medborgare
Klagomål angående rutiner kring specialkost till elev Förälder

9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått

Volymerna inom de flesta kundgrupper har ökat i jämförelse med föregående år.
Socialförvaltningen är undantaget och gällande ordinärt boende så sker det en stadig
minskning.
Enligt uppdrag och med tydlig styrning och samordning av processer på avdelningen i
kombination med uppföljning och kommunikation har andelen vegetariska måltider ökat
liksom andelen närproducerade livsmedel och svensk fågel. Även koldioxidekvivalenten går
i rätt riktning.
Andelen svenskt kött och ekologiska livsmedel minskar något. Anledningen till detta
undersöks och de nya avtalen har en större andel ekologiska och närproducerade livsmedel
liksom vegetariska livsmedel.
Arbetet med vegetariskt fristående alternativ som en alternativmaträtt till alla har fortsatt i
berörda kök i den mån det fungerat i rådande Covid-19.
Nyckeltal/verksamhetsmått måltid

2020

2019

2018

2017

Antal beställda portioner inom förskola

426 600

427 186

434 386

440 835

Antal beställda portioner inom grundskola

989 324

990 976

973 097

966 773

Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning

278 926

258 141

249 214

218 038

83 979

88 433

77 976

80 988

297 192

286 397

285 393

301 007

20 323

23 258

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

27

29,3

27,8

26,9

Andel svenskt kött, % (värde i kronor)

91

93,1

89,6

83,8

Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde
kronor)

17

15

16

16

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)

28

20

20

20
89

Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård
Antal beställda portioner inom äldreomsorg
Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt boende

Andel svensk kyckling, % (värde i kronor)
Koldioxidekvivalent

99

96

89

2,27

2,29

2,34
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10 Bilagor
Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Arbeta fram handlingsplan och genomföra aktiviteter för att öka antalet
gymnasieelever som äter skollunchen, 67% äter idag.
Kommentar:
Inledande dialog fördes med gymnasiet tidig vår 2020. Dialogen hamnade dock i skuggan av pandemin och
gymnasieeleverna hade distansundervisning från mitten av mars till vårterminens slut. När gymnasieeleverna återgick
till undervisning i skolans lokaler vid höstterminens start, låg ett tydligt fokus på ordningen och logistiken kring en
säker hantering vid servering av lunch på Wisbygymnasiet Söder.
Det oberäkneliga pandemiläget under höstterminen har fortsatt försvårat arbetet kring aktiviteten. Vi har dock tagit
små steg framåt under de perioder då omständigheterna tillåtit detta. Planen är att fortsätta dialogen med gymnasiet,
delvis genom ett måltidsråd där representanter från elevgrupperna deltar och arbetet kring aktiviteten fortsätter under
2021.

02. 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:
Översyn av mat och måltidspolicyn genomförd
Översyn specialkostutbud och digitalisera
Kommentar:
Aktiviteten översyn specialkostutbud och digitalisering har diskuterats under hösten och det finns behov av en större
översyn av hela specialkostprocessen som inkluderar flera steg förutom översyn specialkostutbud och digitalisering.
Aktiviteten har omformulerats och kommer att fortsätta under 2021. Informationen kring arbete har diskuterats på
UAF ÖK-möte.
En nulägesrapport som underlag för aktiviteten 2021 kommer att slutföras som ett sista steg i denna aktivitet.
Internkontroll jämn kvalitet
Kommentar:
Aktiviteten internkontroll jämn kvalité med bland annat medarbetarna testar \(upplevd jämn kvalitet\) att vara gäster i
andra kök i vår organisation med diskussionsforum/uppföljning, stannade upp med anledning av Covid\-19 pandemin
under våren och har varit fortsatt pausad under hösten och tas istället med in i det löpande menyarbetet när det är
möjligt igen\.
Mätetal (baseline) för mat lagad från grunden (ett mått att mäta jämn kvalité) har tagits fram och mätning gjorts
under senhösten. Inköpsstatistik för exempelvis kött och mejeri följs upp för avdelningen. Arbete med en förbättrat
informationskanal med nya intranätet för ökad delaktighet i exempelvis meny och receptarbetet har genomförts under
hösten.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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:
Alla kök har tagit fram lokala krisrecept/menyer.
- Kontinuitetsworkshop planeras under våren 2021 med MLG samt kontaktpersoner inom övriga förvaltningar.
- Övning med kökspersonalen planeras efter sommaren 2021.
- Krispärm ska skickas på remiss.
Aktiviteten har omformulerats och ligger som en ny aktivitet inför 2021.
Uppdatera interna krishanteringsplanen
Kommentar:
Utkast till krispärm är nästan helst klart. Detta ska skickas på remiss till MLG samt beredskapsstrateger.
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Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Komplettera anskaffningsprocessen med dialogmöten med lokala företag även
inför upphandling

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Flera av medarbetarna på avdelningen (alla i ledningsgruppen) har tagit del av miljöpolicy men i vissa fall har
förändrade förutsättningar med anledning av pandemin försvårat möjligheterna att så väl prioritera som att
organisera så att policy arbetats igenom väl. Miljöarbetet genomsyrar dock verksamheten då vi strävar efter att
använda ekologiska och närproducerade råvaror, samt ser över vår produktionsplanering för att på ett effektivt sätt
tillhandahålla bästa möjliga service. I det sistnämnda ingår hur vi nyttjar den utrustning vi har på ett så
energibesparande sätt som möjligt. Diskussioner förs löpande och är en del av den verksamhetsutvecklingen.
Reseriktlinje handlar om resor i tjänsten och har inte bedömts vara prioriterat att arbeta igenom med samtliga
medarbetare då de flesta i normala fall inte har några resor i tjänsten. Vid de tillfällen då de reser i tjänsten, handlar
det om kortare sträckor till möten, grossist eller mellan kök, och då finns inga andra alternativ än att resa med bil. De
resorna bedöms vara för att berättiga en tjänstebil som skulle kunna vara mer miljöanpassad än privat bil som idag
används. Reseriktlinjer har lyfts i ledningsgruppen vilken är den grupp som i störst utsträckning berörs av resor i
tjänsten. På grund av pandemin har vi under 2020 haft fler digitala möten då varit resfria. Enhetschefens resor i
tjänsten sker alltid med bil från RG bilpool.

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Minska andel och totala mängden animaliskt protein
Kommentar:
Antal vegetariska kategoridagar på grundmenyn har ökat med 3 stycken för UAF på vår/sommarmeny 2020. På 8
veckor serveras vegetarisk vid 11 tillfällen mot tidigare 8 tillfällen. Några recept och maträtter har justerats för att
ersätta det animaliska proteinet med vegetabiliskt protein/grönsaker. Statistik kring inköp av kött och mejeri följs upp
kontinuerligt. Handlingsplan är framtagen.
Arbetet med vegetariskt fristående alternativ som en alternativmaträtt till alla har fortsatt i berörda kök i den mån det
fungerat i rådande Covid-19.
Ingen menyplanering/receptarbete har genomförts under hösten. Antalet vegetariska kategoridagar på grundmenyn
är samma antal som på vår/sommarmenyn 2020.
Ny upphandling med ett antal nya vegetariska livsmedel/råvaror möjliggör att kunna användas i menyplanering
framåt.
Statistik kring inköp av kött och mejeri följs fortsatt upp kontinuerligt. Handlingsplan är framtagen och har
presenterats på ledningsgrupp.
Arbetet med vegetariskt fristående alternativ som en alternativmaträtt till alla har fortsatt erbjudas i berörda kök i den
mån det fungerat att inte skapa köbildning.
Det fortsatta arbetet tas med in i det löpande menyarbetet.
Utvärdera vegetariskt alternativ
Kommentar:
Samtliga berörda kök har gjort en utvärdering. En sammanfattade rapport på utvärderingen och förslag på fortsatt
utveckling har tagits fram.
Rapporten har presenterats för ledningsgruppen. Arbetet med att utvärdera vegetariskt alternativ är slutfört.
Det fortsatta arbete med menyplanering som är nästa steg efter aktiviteten har avvaktats med att starta upp under
hösten med anledning av Covid-19, men tas upp igen när det är möjligt.
Fullfölja upphandling av kylt och fryst där medvetna val görs med tanke på
belastning på ekosystem
Kommentar:
Upphandlingen klar. Avtalsstart 1/10-20.

11

Verksamhetsberättelse 2020
Måltid

Upphandlingen är tilldelad en grossist och avtalet är påskrivet. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel har
ökat. Enbart en grossist vilket medför färre transporter. Andelen ekologiska livsmedel är 28,6% i jmf med föregående
avtal som låg på: En ökning har således inte skett inom denna grupp men anledningen är att vissa produkter flyttas till
en annan produktgrupp (färskt kött) där arbete kommer att ske för att fortsatt ha dessa produkter ekologiska.
Gotländska pannkakor är en nytillkommen gotländsk produkt.
Fullfölja upphandling av mejeriprodukter där medvetna val görs med tanke på
belastning på ekosystem
Kommentar:
Upphandling klar. Avtalsstart 1/10-20.
Upphandlingen är tilldelad en grossist och avtalet är påskrivet. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel har
ökat. Enbart en grossist vilket medför färre transporter. Föregående anbud 19 st, nya anbudet 24 st. Total mängd
47,4%. Nya gotländska livsmedel: Mellanmjölk, grädde, ägg
Fullfölja upphandling av specerier där medvetna val görs med tanke på
belastning på ekosystem
Kommentar:
Upphandling genomförd utifrån uppdrag, avtalet startade 1/4-2020. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel
har ökat. Enbart en grossist vilket medför färre transporter.
Föregående anbud hade 23 st ekologiska livsmedel, det nya anbudet har 33 st. Total mängd 9,5%.
I detta avtal har linser pasta och senap tillkommit som gotländska produkter
Utreda möjligheterna för att framåt arbeta för att bli årets hållbara
skolmatskommun/klimatkommun i White Guide Junior tillsammans med
grossister
Kommentar:
Utredning visade att vi i dagsläget inte kommer att satsa på att vara med i White guide junior.

Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
Kommentar:
Övergång till användning av intranätet som primär informationskanal är klar. Arbetsgrupp på intranätet är sjösatt och
kommer att utvecklas löpande. Nu finns Måltidsverksamhet även under styrning och organisation.
Utvecklingen kommer att ske löpande men aktiviteten anses klar.
Forma måltidsinformation på gotland.se och intranätet
Kommentar:
Arbetet med intranätet är i stort sett klart, mindre justeringar kvarstår men annars handlar det om löpande underhåll.
Huvudsida för måltider samt undersidor har skapats på gotland.se och arbetet med innehållet pågår. Under våren -21
avstämning internt och mot kund för att sedan koppla sida mot respektive kund.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Komplettera provsmakningsrutin med att innefatta gästen samt genomföra
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Skapa en strukturerad samverkansmodell med TKF kring periodiskt underhåll.
Kommentar:
Inget nytt, fortsatt avvakta förvaltningsövergripande nivå (ingen återkoppling).
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
Ett arbete har gjorts, utifrån avdelningens perspektiv, för att säkerställa kvalitet och effektivitet i arbetet med politiska
uppdrag, inkommande frågor och synpunkter. Ett övergripande stöddokument har tagits fram samt rutin för
handläggning av politiska ärenden, synpunkter samt övriga inkommande frågor såsom enkäter. Arbetet är
implementerat för berörda handläggare. Gränssnitt avstämt med kunder. Information har getts till Ledningsgruppen.
Behov finns av kortare utbildning i ärendehanteringssystem men skjuts på framtiden. Aktiviteten är avslutad.
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Slutföra handbok Menyprocessen
Kommentar:
Handbok kostdata är färdigställd under hösten och har varit en viktig grund för handbok menyprocess för att synka
handböckerna. Arbete med handbok menyprocess avvaktar fortsatt och inväntar implementering av nytt
verksamhetssystem för att sen uppdateras och färdigställas.
Uppdatera och utveckla egenkontrollsystemet
Kommentar:
Rutinerna är fastställda, inlagda i Docpoint samt publicerade i måltidsgruppen på intranätet.
Implementering av tänkt att ske på annat sätt men har ej varit möjlig med anledning av pandemin. Uppföljning av hur
väl implementeringen har gått med detta arbetssätt bör utvärderas framåt.
Utveckla system och säkerställa rutiner för kontant- och kupongbetalning
Kommentar:
Aktivitet har stannat upp då det blivit problem med QR koderna. Aktiviteten förs över till 2021.
Arbeta fram Handbok för verksamhetssystem, kostdata
Kommentar:
Handbok kostdata har färdigställts och presenterats för MLG. Handboken är en viktigt stöd vid den planderade
implementeringen av ett nytt verksamhetssystem.
Projektleda och implementera nytt verksamhetssystem
Kommentar:
Med anledning av att upphandlingsarbetet försenats så sker tilldelning först i december. Implementering påbörjas
under våren -21 och beräknas vara färdig till hösten -21. Projektledare från digitalisering har tagits in för att stötta i
implementeringsarbetet.
Upphandla nytt verksamhetssystem
Kommentar:
Upphandling klar och avtal påskrivet.
Utveckla och systematisera, med digitalisering i åtanke, brukarenkäter
Kommentar:
Aktiviteten har av olika anledningar avstannat och lyfts över till 2021 års aktiviteter.
Utveckling digitala avvikelser internt
Kommentar:
Avd. måltid har fått tillgång till 2c8 Modeling tool för att skapa egna processer till Flexite. Processarbetet kan påbörjas
under våren -21.
Hur övergång från Flexite till nytt system kommer att påverkas behöver klargöras.
Utveckling digitala avvikelser, avvikelser direkt från kund
Processinventering & utveckling
Kommentar:
Ett antal processer och rutiner har tagits fram och identifierats över tid och ett arbete har gjorts för att få en samlad
överblick över dessa för avdelningen. Arbetet har samlats i en översiktslista där varje process och rutin valideras med
ex. typ av process, vem som är processägare respektive processledare, gränssnitt och samverkan med kund, status
kring processer ”i verkligheten” resp. status på processbeskrivningar samt prioritering av arbete framåt. En inledande
implementering och förankring av arbetet har gjorts till Ledningsgruppen kring hur översiktslistan ska användas som
ett levande verktyg framåt, som underlag för avdelningens planeringsdagar kring utvecklingsarbeten och prioriteringar
av dessa. Kvarstår dokumenthantering med översiktslistan och relaterade processer i Docpoint.
Tillsammans med UAF genom att göra internkontroller respektive
måltidsprocess utifrån Livsmedelsverkets kvalitetsverktyg Måltidsprocessen,
förbättringar identifieras
Kommentar:
Avvaktan med anledning av andra högre prioriterade aktiviteter och utvecklingsområden
Arbeta fram lokala aktiviteter för utvecklande av råkostbordet utifrån Den
Goda Måltiden
Kommentar:
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Arbetet med handlingsplaner för utvecklande av råkostbordet utifrån Den Goda Måltiden har haft varierande framgång
inom avdelningen. Inom vissa köksområden/kök har arbete genomförts och i vissa fall påbörjats påbörjats medans
andra kök/köksområden har bedömt att pandemin skapat för svåra förutsättningar att genomföra och prioritera detta
område. Arbetet har skett på lite olika sätt men ofta på APT och där dokument har arbetats igenom, diskuterats,
identifierat olika förutsättningar för respektive kök, samt diskuterat hur man lokalt ska kunna genomföra förändringar
och aktiviteter i produktionen med syftet att uppnå målbilden.
Pandemin har haft direkta kontraproduktiva konsekvenser på våra råkostbord. Uppmaningen har varit att minska på
utbudet vilket i stor utsträckning har skett. Olika nivå på utbudet kan bland annat bero på de skiftande
förutsättningarna i respektive restaurang/matsal, då gästantal och lokalernas utformning skiljer sig mycket mellan
olika kök och restauranger. Arbetet med aktiviteten har i viss utsträckning lett till ökad samsyn kring målbilden för
råkostbordet. Ambitionsnivån är generellt god och vi hoppas kunna leverera råkostbord i linje med Den Goda Måltiden
under nästa år när restriktionerna förhoppningsvis tillåter det.
Arbetet med att utveckla råkostbord kommer framåt att ske löpande.
Arbeta fram lokala handlingsplaner för mat lagad från grunden utifrån Den
Goda Måltiden
Kommentar:
Arbetet med handlingsplaner för utvecklande av mat lagad från grunden utifrån Den Goda Måltiden har haft
varierande framgång inom avdelningen. Arbetet har skett på lite olika sätt men ofta på APT och där dokument har
arbetats igenom, diskuterats, identifierat olika förutsättningar för respektive kök, samt diskuterat hur man lokalt ska
kunna genomföra förändringar och aktiviteter i produktionen med syftet att uppnå målbilden. Mycket fokus har legat
på mottagningsköken och hur vi kunnat öka matlagningen på plats i dessa. Utrustning har varit och är ett av
utvecklingsområdena. Arbetet kring dokumenten har ökat samsynen och den gemensamma ambitionen kring mat
lagad från grunden och nära gästen och vi kommer att fortsätta med arbetet framåt. Idag lagas redan en hel del från
grunden, utifrån förutsättningarna i respektive kök. Vid tillgång till lokala produkter, t ex när det går att köpa färsk
broccoli från Klintebys har man kunnat göra broccolisoppa på denna trots att det medför en del merarbete. De finns
en hög medvetenhet och önskan om att laga mat från grunden med lokala produkter, och en önskan om en än större
direkt koppling till avtal och meny. Mycket fokus har legat på mottagningsköken och hur vi kunnat öka matlagningen
på plats i dessa. Utrustning har varit ett av utvecklingsområdena och vi har nu fått ugnar på plats i samtliga
mottagningskök. Arbetet kring dokumenten har ökat samsynen och den gemensamma ambitionen kring mat lagad
från grunden och nära gästen och vi kommer att fortsätta med arbetet framåt.
Byggprocess S:t Hans
Kommentar:
Utrustning beställd och en del har kommit, endast installation kvarstår
Byggprocess Tjelvar
Kommentar:
Installation av VarioCookingCenter klar
Byggprocess WGS
Kommentar:
Upprustningen har genomförts enligt plan. Några mindre insatser är kvar; att flytta på ett par ugnar och installera
rostfria hyllplan.
Bygg och produktionsprocess Hemse
Kommentar:
Förstudie klar. Förstudien visade ett behov av att äska mer medel framför allt med anledning av el och ventilation (ca
2miljoner) samt att förändring av diskrum togs med i förstudien för ett bättre flöde framför allt för ökad effektivitet
(ca 2miljoner), en översyn av matsalen där behov av förändringar för en bättre måltidsmiljö kopplat till bland annat
akustik tagits fram (1,3 miljoner) samt risk för saneringsbehov (1 miljon). Den totala kostnaden går från tidigare
bedömd kostnad om 12, 5 miljoner till 19 miljoner där TKF bedömer att 17 miljoner ska belasta RSF och 2 miljoner (el
och ventilation) TKF. Att minimala underhållskostnader tillfaller TKF, i ett mycket gammalt kök med bland annat slitna
väggar och golv och flera mycket gamla maskiner och utrustning kvarstår som ett frågetecken för RSF .
Planering av övergången kopplat till produktionsförändringar, stängning av restaurang Oasen, och numera ingen
produktion till Hemse säbo pågår. Flytt av produktion till Åvallegårdens särskilda boende från köket i Hemse till
Klinteskolans kök med en förändrad produktion (från varm mat alla dagar och mål till varm mat lunch och kyld mat
kväll och helg) har planerats ske from 1 mars 2021.
Byggprocess Strandgärdet
Kommentar:
Under året har vi kommit en bit på vägen med byggprocess Strandgärdet, vi är inte i mål ännu. Mycket av den
utrustningen i maskinparken som skulle bytas ut har byts ut, tex. ugnar, degblandare och skärmaskin. Men vi har
ännu mycket rostfritt som ska bytas ut i köket och det är beställt av leverantör men inte utbytt.
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Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Kommentar:
På avdelning Måltid är ”stabil grundbemanning” en utgångspunkt i arbetet kring kompetensförsörjningen. Utifrån
målområdet ”Medarbetare” och mål nr. 14 har vi på avdelning Måltid definierat följande aktiviteter:
Deltagande i NORMA-projektet - syftar till att skapa inkluderande arbetsplatser, där vi kan ta emot medarbetare med
varierande förutsättningar.
Underlätta för möjliga nya medarbetare att söka sig till oss – kopplat till arbetet med det nya intranätet och gotland.se
för att synliggöra möjligheten att arbeta hos oss, samt förenkla ansökningsförfarandet.
Etablera och stärka samarbetet med olika utbildningsinstanser, som en långsiktig kompetensförsörjningsinsats.
Översyn av vikariepool – säkerställa att det finns kompetenta timvikarier att ringa in vid behov.
Marknadsföring/attrahera ny kompetens - deltagande i mässor som riktar sig till både elever i högstadiet och
gymnasiet samt arbetssökande. Även deltagande i andra sammanhang där vi har möjligheten att agera ambassadörer
för Region Gotland.
Rotation inom och mellan köksområden – syftar till en bredare kompetens hos befintliga medarbetare och ger en
bättre helhetssyn, samt möjligheten att lära av varandra.
Utöver insatserna ovan, kan nämnas att 2020 ställt ytterligare krav på kompetensförsörjningen. Det svårbedömda
bemanningsläget kopplat till pandemin har gjort att vi fokuserat extra på rekrytering av vikarier, samt fokuserat ännu
mer på rotation mellan kök och köksområden. Likaså har heltidsresan krävt nytänkande och samarbete mellan både
köksområden och andra verksamheter, inom och utanför avdelningen och förvaltningen.
Ingen förändrad historik att visa
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Byggprocess Dalhem
Kommentar:
Byggprocess Dalhem har av flera anledningar inte genomförts under 2020 utan planeras till 2021. Byggprocessen har
avvaktats då Avdelning Måltid, TKF och UAF tillsammans tittar på en helhetslösning för alla verksamheter i huset och
därmed behöver befintlig ritning av kök och även matsal justeras.
Byggprocess Vänge
Kommentar:
Byggprocessen är överlämnad till EC. Med anledning av att köksytorna är för små för volymen i kombination med att
andra objekt har skjutits framåt och att översyn av måltidsverksamhet pågår, har planering för ombyggnation skjutits
fram från 2021 till 2022. Ritningar finns.
Byggprocess Lärbro
Kommentar:
Byggprocess överlämnad till EC. Köket har idag tillräckliga ytor och har därmed inte största arbetsmiljöutmaningarna,
även om effektiviteten skulle öka vid en ombyggnation. Planerna för ombyggnation har därför, på uppdrag, skjutits
fram från 2021 till 2022 i strategisk plan. Däremot planeras nu att en upprustning ska göras så snart som möjligt ,om
medel finns (troligt) , dock med avvaktan om diskinlämning. Ritningar finns.
På grund av att ombyggnationen flyttats fram har investering av en storkökskyl och två storköksfrysar gjorts under
2020 enligt plan för ombyggnation.
Byggprocess Gråbo
Kommentar:
Ombyggnationen har genomförts enligt plan.
Byggprocess Södervärn
Kommentar:
Byggprocessen beräknas starta 2021-01-13 då entreprenören etablerar sig på Södervärn.
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1 Sammanfattning
Året har präglats av pågående pandemi som ökat och ibland ändrat användandet av
Försörjningstjänsterna. Städenheterna har på olika sätt fått anpassa sig efter Regionens
verksamheter. Varuförsörjningen har fått en rejält utökad omsättning främst med anledning
av det utökade behovet av sjukvårdsmateriel. Hjälpmedelssidan har inte påverkats i någon
större utsträckning. Vaktmästeri- och transportenheten har märkt av det högre flödet av
beställningar hos Varuförsörjningen
Avdelningen omsätter ca 18 mkr mer under 2020 jämfört med 2019.
Ett redan högt sjuktal från föregående år fortsätter att öka något.
Antal anställda är i princip oförändrat då vårt grunduppdrag i stort sett är detsamma som
föregående år.
Året har som helhet varit påfrestande för avdelningens verksamheter, men verksamheten
har fungerat på ett önskvärt sätt även i den kris som varit.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Året har präglats av pågående pandemi som ökat användandet av Försörjningstjänsterna.
Avdelningen var med om en omorganisation, RSF 2.0, som såg avdelningen flyttas till
Teknikförvaltningen.
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Städenheterna har på olika sätt fått anpassa sig efter Regionens verksamheter som fått ett
förändrat beteende jämfört med innan pandemin. Exempel på detta är distansundervisning
inom skolan och ökat hemmaarbete hos tjänstemännen. Detta har i många fall bidragit till
att vi kunna flytta resurser mellan olika städobjekt och på så vis minska vikariekostnaderna
vid sjukdom på ordinarie personal eller genomföra storstäd i tömda lokaler. Motsatsvis så
har Region Gotlands verksamheter krävt en utökad mängd städartiklar så som tvål,
handsprit och pappershanddukar vilket belastat städenheternas ekonomi.
Varuförsörjningen har fått en rejält utökad omsättning främst med anledning av det
utökade behovet av sjukvårdsmateriel. Detta har varit ekonomiskt gynnsamt då
kostnadssidan inte ökat i motsvarande grad. Värt att notera är att den ökade mängden
sjukvårdsmaterial föranlett förhyrning av ytterligare lagerlokaler. Värt att notera är att
Varuförsörjningen i december och januari varit operativ även på helg och röda dagar för att
bistå sjukvården.
Hjälpmedelssidan har inte påverkats i någon större utsträckning. Hjälpmedelsteknikerna har
under perioder tvingats att stopp hembesök och montering av hissar och liknande har fått
pausas.
Vaktmästeri- och transportenheten har märkt av det högre flödet av beställningar hos
Varuförsörjningen och stundom fått slita hårt för att hinna med i den interna logistiken.
Detta har dock inte belastat verksamheten ekonomiskt på något vis.
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4 Förväntad utveckling
Varuförsörjningen hade redan innan pandemin, i och med totalförsvarets frammarsch, sett
tydliga signaler på att kris- och beredskapslager sannolikt kommer att införas i högre
utsträckning igen. Detta framstår nu som ännu mer sannolikt.
Varuförsörjningen ser även att JIT-förråd (Just In Time), eller så kallade självbeställande
förråd, kommer få ett uppsving för att kunna bidra till ett jämnare beställningsflöde och
avlasta sjukvården.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
7 Väsentliga personalförhållanden
Pandemin har bidragit till ett högre flöde, större omsättning, hos Varuförsörjningen. Detta
påverkar personal i hela kedjan från inköp, system, plock, transport och slutligen
vaktmästare på så vis att arbetsbördan blir större när mer varor skall levereras till
verksamheterna.
Inköpare och plock har fått jobba övertid för att hinna leverera det Region Gotlands
verksamheter kräver i fråga om sjukvårdsmaterial, vilket sliter på våra medarbetare.
Noterbart är att om våra lokaler varit större så hade varuförsörjningen inte behövt arbete
på andra tider i lika stor utsträckning, då antal packbord och utrymme mellan hyllor
försvårar ett optimalt användande av personalen.
Personalen har samtidigt varit med om en större omorganisation (RSF 2.0) som såg
avdelningen flyttas från Regionstyrelseförvaltningen till Teknikförvaltningen från årsskiftet.
Processen har dock pågått större delen av 2020. På det hela så får omorganisationen ses
som lyckad såhär långt, dock har vi tappat vissa nyckelpersoner (fordonsstrategen) på vägen
med anledning av omorganisationen.
7.1 Lönebildning

Satsningen på Bilförare/Chaufförer har bidragit till att vi hamnar på rätt lönenivå i
förhållande till övriga chaufförer inom Region Gotland.
Satsningen på Tekniker har hjälpt, men inte varit tillräcklig och här behövs fler framtida
satsningar för att kunna rekrytera och behålla kompetens personal.
7.2 Personalvolym

Antal anställda är i princip oförändrat då vårt grunduppdrag i stort sett är detsamma som
föregående år.
Antalet tidsbegränsat anställda har ökat något med anledning av pensionsavgångar
samtidigt som det råder osäkerhet kring om Region Gotlands verksamheter kommer
behöva lika stor mängd städtjänster inom den närmsta framtiden.
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Organisation: 90005 Försörjningsavdelning Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej
vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

189

190

182.62

Tillsvidare

166

172

159.97

23

18

22.65

Tidsbegränsad
Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90005 Försörjningsavdelning Vilande: Ej vilande Organisation: 90005 Försörjningsavdelning Datum: 2019-12-01 - 202012-31

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

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90005 Försörjningsavdelning

155.3

158.0

2.5

2.5

9000520 Vaktmästeri och transport

20.3

21.2

9000530 Hälpmedel o varuförsörjn

29.2

28.3

9000541 Städområde 1

44.6

46.1

9000542 Städområde 2

31.4

32.4

9000543 Städområde 3

27.4

27.6

9000510 Försörjning gemensamt

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Ett redan högt sjuktal från föregående år fortsätter att öka något. Detta beror
huvudsakligen på att myndigheterna förmanat personalen att stanna hemma vid minsta
förkylningssymtom. Grundproblematiken med höga sjuktal finns dock fortsatt kvar och
arbetet med att analyser och vidta lämpliga åtgärder behöver fortsätta
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Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

7.52%

7.10%

Kvinna

8.02%

7.73%

Man

6.34%

5.54%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Avdelningen omsätter ca 18 mkr mer under 2020 jämfört med 2019. Det beror på det
utökade behovet av sjukvårdsmateriel som pandemin fört med sig. Varuförsörjningen har
trots förhyrning av ny lagerlokal inte haft kostnader som motsvarar den intäktsökning som
uppstått, vilket lett ett stort resultat.
Försäljningen av leasingfordon lyfter Avdelnings resultat.
På Vaktmästeri och transport görs ett minusresultat och det beror på ökade kostnader för
bårhustransporter, ett portoansvar som inte har tillräcklig finansiering samt
transporttjänster för utkörning av nutrition till privatpersoner som inte formaliserats i avtal
med transport och varuförsörjningen.
Hjälpmedel har inte kunna tillsätta alla vakanser, vilket gjort att ett överskott uppstått.
Städenheterna går något plus, främst gynnade av hemmaarbete hos Tjänstemännen vilket
gjort att man kunna flytta personal och därigenom minska sina kostnader.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
5 913

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

5 913

803

Verksamhetsstruktur

0

61 Flyktingmottagning

0

261

261

403

97 Försörjningsverksamhet

0

5 652

5 652

400

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
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Kontostruktur
Resultaträkning

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

0

5 913

5 913

803

INTÄKTER

186 298

210 828

24 530

192 474

3 Intäkter/ Inkomster

186 298

210 828

24 530

192 474

-186 298

-204 915

-18 617

-191 671

4 Kostnader/Utgifter

-22 776

-28 607

-5 831

-25 555

5 Kostnader för arbetskraft

-84 111

-83 439

672

-82 063

6 Övriga verksamhetskostnad

-64 721

-77 061

-12 340

-70 099

7 Övriga verksamhetskostnad

-14 690

-15 808

-1 118

-13 856

0

-1

-1

-98

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

KOSTNADER

8 Resultaträkningens övr in

90005 Försörjningsavdelning

0

5 913

5 913

803

9000510 Försörjning gemensamt

0

3 967

3 967

585

9000520 Vaktmästeri och transport

0

-1 334

-1 334

-1 024

9000530 Hälpmedel o varuförsörjn

0

2 889

2 889

1 423

9000541 Städområde 1

2

-101

-103

-451

9000542 Städområde 2

0

-279

-279

-304

9000543 Städområde 3

-2

770

772

574

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Merparten av Försörjningsavdelningens ökade kostnader med anledningen av pandemin
belastar Region Gotlands olika förvaltningar p.g.a. köp och sälj. Förvaltningen i sin tur får
söka statsbidragen. Ett undantag är förhyrningen av ny lagerlokal på Österby för
Varuförsörjningen.
8.2 Nettokostnadsutveckling

Kostnader och intäkter har båda ökat. Detta beror i huvudsak på att Varuförsörjningen har
omsatt mer. Intäkterna har ökat mer än kostnaderna då en del av omsättningen inte är
förknippat med någon ytterligare marginalkostnad.
8.3 Investeringar

Investeringsmedel för städmaskiner kommer att förbrukas innan årets slut.
Investeringsmedel för möbler förväntas inte användas fullt ut.
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Organisation: Försörjningsavdelning Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2020

Utfall 2020
Jan- Dec

Avvikelse Prognos 3 2020 Prognos 3 2021
budget 2020
Inmatning
Inmatning

Investeringsprojekt

-280.3

280.3

28556
Investeringspott
RSF

-280.3

280.3

9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

Ingen NKI-undersökning har gjorts i år.
9.2 Inkomna synpunkter

9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått

Färre utförda arbetsorder, service och reparation på HMC förklaras av ett tillfälligt stopp i
hembesök kopplat till pandemin för Teknikerna.
Varuförsörjningen har plockat större partier dock nästan samma kvantitet som tidigare år.
Nyckeltal/verksamhetsmått försörjning

2020

2019

2018

2017

Antal arbetsordrar, service och reparation
Hjälpmedelscentralen (HMC)

5 277

5 671

5 299

5 945

6,82

8,69

7,53

9,01

173 509

168 960

169 143

173 101

0,92

0,89

0,93

0,86

Ledtid arbetsordrar, service och reparation HMC, i dagar
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar
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10 Bilagor
Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.

Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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.

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.

Medarbetare
Aktivitet

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
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1 Sammanfattning
Pandemin har påverkat verksamheten genom distansarbete, digitala samarbetsformer och
möten samt ökad och minskad arbetsbelastning. Rekryteringen av ny ekonomidirektör har
påverkat takten på övergripande utvecklingsarbete men en hel del har ändå kunnat
genomföras under året.
Under året har ett intensivt utvecklingsarbete genomförts av inköpsarbetet. Planering pågår
nu för att genomföra alla de identifierade åtgärder som framkommit under arbetet med
projektet sänkta inköpskostnader. Rätt genomfört kommer det att bidra både till sänkta
inköpskostnader och en ökad kvalitet och professionalitet på hela inköpsarbetet i
organisationen. Fortsatt utveckling av budget- och uppföljningsprocessen ligger framför
oss, både inom avdelningen och i hela regionen. Beslutsstödet är nu helt implementerat och
nu ska vi dra nytta av systemets funktioner och jobba för att ändra arbetssätt samt att
effektivisera arbetet.
Mycket har gjorts för att digitalisera och automatisera manuella rutiner i det
ekonomiadministrativa arbetet, bland annat har två robot-applikationer driftsatt under året.
Men en hel del arbete återstår och flera utvecklingsområden är identifierade i
förvaltningens digitaliseringsplan. Det är funktioner som verkligen skulle kunna bidra till en
ökad effektivitet i arbetet.
Bedömningen är att avdelningen bidragit till de övergripande målen i styrkortet som
avdelningen lagt in verksamhetsplanen. Målen bedöms som uppfyllda då de aktiviteter som
ligger i avdelningens plan till största delen är helt genomförda.
Arbetet på upphandlingsstödsenheten har påverkats av ett omfattande arbete inom
strategiskt inköp, många efterfrågade upphandlingar, få resurser på enheten, Covid-19 samt
omfattande behov i övrigt av inköpsstöd från förvaltningarna. Rekrytering pågår för att
hitta personer med rätt kompetens. Från 2021 har enheten ekonomiskt utrymme att
förstärka med ytterligare två personer.
Sjuktalet uppgick till 2,0 procent och var en procentenhet lägre än tidigare år, troligen
beroende på att de flesta medarbetare har arbetat på distans. Budgetavvikelsen för
avdelningen är +1,1 mnkr främst beroende på vakanta tjänster, lägre resekostnader samt
kick-back från inkasso.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Ny ekonomidirektör
Region Gotland rekryterade under sommaren och hösten en ny ekonomidirektör tillika
avdelningschef för avdelning ekonomi. Verksamheten har präglats av hur arbetsuppgifterna
skulle prioriteras och fördelas fram till ny ekonomidirektör fanns på plats. En del
utvecklingsarbete har avstannat under rekryteringen, det gäller främst utvecklingen av de
regiongemensamma processerna som exempelvis investeringsprocess och
ekonomistyrningsriktlinjer.
Senarelagd budgetprocess
Med anledning av pandemin beslutade regionstyrelsen att ställa in vårens budgetberedning.
Följden blev en väldigt komprimerad budgetprocess som genomfördes i sin helhet på
hösten. Budgetbeslut togs av regionfullmäktige i november och nämnderna beslutade om
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sina internbudgetar bara veckor senare. Det här har ställt krav på en god planering och att
flera stora processer bedrivits samtidigt. Tack vare ett gott samarbete där samtliga
förvaltningar var involverade lyckades hela regionens budget bli klar i slutet av december.
Implementation av beslutsstödet färdigt
Implementeringen av beslutsstödet har pågått under året. Införandeprojektet avslutades 1
oktober och en ny driftsorganisation har bildats. Prognosmodulen sattes upp i början av
året och driftsattes till uppföljning och prognosarbetet i delår 1. Resterande moduler,
personal (personalbudget) anläggning och resursfördelning, som är delmoduler till
budgetmodulen sattes upp driftsattes och testades i höstens budgetarbete. Alla delar i
systemet, ekonomi, budget och prognos, målstyrning och personal som ingick i den första
delen av implementeringen är nu uppsatta och har gått över i drift. Fokus framåt blir nu
främst att arbeta för att utveckla arbetssätt, roller och ansvar samt fortsätta förfina
funktioner i systemet. Under 2021 kommer socialförvaltningen att börja implementera en
modul som stödjer Individ- och familjeomsorgen.
En stor del av avdelningens samlade utvecklingsresurser har sedan projektstart 1 november
2018 använts för att sätta upp och utveckla de olika delarna i beslutsstödet. Flera lärdomar
har dragits och arbetet med att utveckla arbetssätten kommer att fortsätta när systemet är i
drift.
Digitalisering
Digitalisering och automatisering är på gång men en hel del arbete återstår. Under året har
exempelvis behörighetsblankett till ekonomisystem ersatts med e-tjänsteplattformen.
Förslaget är att vidareutveckla för attestförteckning. Det finns ett stort behov att samordna
behörigheter.
För att effektivisera hanteringen av "enkla" leverantörsfakturor har två robotapplikationer
driftsatts under året. Den ena har till uppgift att kontera e-handelsfakturor inom
måltidsverksamheten och den andra konterar om momsen på leverantörsfakturor för
teknikförvaltningens affärsdrivande verksamhet.
Behov av att digitalisera inköp har identifierats under året. Arbetet kommer att
konkretiseras under 2021.
Verksamhetsutveckling inköp
Inom ramen för projekt sänkta inköpskostnader har ett genomarbetat nuläge identifierats.
Vidare finns ett stort antal förslag på åtgärder för utveckling. Projektet har också tagit fram
förslag på mål med utvecklat inköp, identifierat kritiska framgångsfaktorer i det fortsatta
arbetet och gjort ett förslag till hur fortsatt arbete med att utveckla inköp kan bedrivas med
start januari 2021.
En översyn av organisationen har gjorts och resulterat i att en inköpsstrateg har rekryterats.
Vidare rekryteras nu en upphandlingssupport för att säkerställa gott och tillgängligt
bemötande av de som vänder sig till enheten med frågor. Detta gör dels att supporten ska
vara fortsatt god dels att resurser frigörs från övriga medarbetare på enheten så att de kan
arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter såsom upphandling eller avtalskontroll i högre
utsträckning. En översyn av centrala mallar har också gjorts för att stödja förvaltningarna
ytterligare. Inom intern styrning och kontroll har behovet av en modell blivit tydligt. Också
behovet av att ha verktyg för att konsekvent kunna mäta olika nyckelvärden inom inköp.
Detta ska leda till att vi kan mäta och kommunicera resultat samt tydligt kunna visa på
progress i fortsatt utveckling och i vårt linjearbete. Målen med utvecklingen är att bedriva
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ett helhetsorienterat, långsiktigt inköpsarbete med effektivitet, kvalitet och regelmässighet.
Detta leder i sin tur till sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet, ökad enhetlighet vid
inköp samt andra goda effekter.
Verksamhetsutveckling ekonomiadministration
För att förbättra och säkerställa en rättvisande redovisning av försäljningsintäkter har nya
regler för kassaredovisning färdigställts och implementerats. I samband med ny
bankupphandling har nya integrationer för betalkortstransaktioner och swishbetalningar
implementerats och arbete med införande av kassasystem på flera försäljningsställen pågår
För att göra det enklare att komma i kontakt med ekonomiservice har funderingar funnits
på att skapa ”En väg in”. Enheten har därför under hösten gjort en kartläggning av vilka
kommunikationsvägar som finns idag för att hitta förbättringsåtgärder. Kartläggningen
visar dock att ”en väg in” inte är lösningen att förenkla kontakten med enheten. Däremot
behöver vi hitta ett tydligare sätt att kommunicera vilka kontaktvägarna är gällande
enhetens olika uppdrag.
Utveckling av uppdragsbeskrivning för inköp
Upphandlingsstödsenheten har tydliggjort sitt uppdrag. Det omfattar operativt inköp i
form av att genomföra upphandlingar, att arbeta med strategiskt inköp, leda och delta i
projekt, genomföra avtalskontroll, arbeta med e-handel och systemförvaltning och
rådgivning/support inom upphandlings- och inköpsfrågor. Det är positivt att hela
uppdraget identifieras och blir tydligt för att enheten inte enbart ska ses som att vi gör
upphandlingar.
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Pandemin har påverkat avdelningens enheter på olika sätt.
Arbetet för centrala ekonomer och controllers har främst påverkats av beslutet att ställa in
vårens budgetberedning och istället genomföra den på hösten. Flera beslut som ligger till
grund för förvaltningarnas vidare budgetarbete togs nu i november istället för som normalt
i juni. Det krävde en noggrann planering av flera samverkande processer för att budgeten
ändå skulle kunna beslutas i nämnderna senast i december och att detaljbudgeten skulle bli
klar i alla förvaltningar till årsskiftet. Arbetsbelastningen var hög under september och
oktober. Under året har ekonomistyrningen påverkats genom att en mängd tilläggsanslag
och budgetförändringar beslutades. Staten har vid flera tillfällen aviserat tillskott till
kommuner och regioner som har hanterats.
På ekonomiservice har uppdraget minskat i omfattning. Detta gäller främst
kundfaktureringen där antal fakturor minskat i omfattning då verksamheterna påverkats av
färre besök eller annan neddragning. Istället har arbete lagts på att hantera beslutade
krisåtgärder, framför allt i form av återbetalningar i de fall man beslutat om avgiftsbefrielse
eller om verksamhet ställts in. Som exempel kan nämnas hyror av föreningslokaler,
upplåtelse av mark för uteserveringar, vattengymnastik och babysim.
För att upprätthålla möjligheterna till utbildning av nya gransknings- och beslutsattestanter
har utbildningarna börjat genomföras digitalt.
Under våren fortsatte enhet ekonomiservice att arbeta fysiskt på Visborg, men allt eftersom
tiden gått, och rekommendationerna om distansarbete förändrats, har flera medarbetare
börjat arbeta på distans. För närvarande är det ungefär hälften av enhetens medarbetare
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som till största delen arbetar hemifrån. Alla arbetsuppgifter går dock inte att genomföra
hemifrån då processerna inte är tillräckligt digitaliserade. Enheten får fortfarande många
underlag till fakturor och utbetalningar på papper i internposten vilken medför att
medarbetarna måste besöka kontoret flera gånger i veckan. Medarbetarna är dessutom
utrustade med stationära datorer och fasta telefoner samt saknar tillgång till skrivare och
skanner i hemmet, vilket ytterligare försvårat möjligheterna till distansarbete.
Behovet av inköps- och upphandlingsstöd för Covid-19-relaterade inköp har varit
omfattande sedan mars 2020. 1 - 3 personer på enheten har löpande givit råd och gjort
avstämningar med beredskapsorganisationen och HSF för att säkerställa att
verksamhetsbehoven tillgodoses av inköp. Vidare att verksamheterna, trots en oklar
planeringshorisont och stundtals kritiska lagervolymer, ska uppfylla
upphandlingslagstiftningen. Arbetet på upphandlingsstödsenheten har därmed ökat med
anledning av pandemin. Utöver det har enheten som alla andra medarbetare påverkats i
någon mån av distansarbete etc. Det har gått förhållandevis bra och inte varit någon större
utmaning i förhållande till övriga utmaningar på enheten.
Arbetet på enheten ekonomistöd har inte påverkats så mycket. Alla medarbetare har
möjlighet att arbeta på distans och har följt rekommendationerna. Möten sker i stort sett
helt digitalt, en stor förändring framför allt i möten med regionens chefer i
uppföljning/prognos och budgetarbetet. Det har trots allt fungerat bra och sparar mycket
tid då bland annat fysisk förflyttning mellan möten uteblir.
Avdelningens ekonomi har påverkats av att resor inte utförts i samma utsträckning som ett
normalt år. I övrigt syns ingen direkt påverkan på ekonomin för avdelningen.
4 Förväntad utveckling
Översyn av ekonomifunktionen
Under senare delen av hösten genomfördes en översyn av ekonomifunktionen inom
Region Gotland i syfte att ta fram en nulägesbeskrivning och beskrivning av eventuell
förbättringspotential. Underlag till översynen har samlats in via workshops med alla enheter
inom avdelningen samt enskilda intervjuer med regionens förvaltningschefer,
ekonomichefer, enhetens enhetschefer samt utvalda förtroendevalda och slumpmässigt
utvalda chefer i regionen. I översynen framkom att avdelningsansvaret varit saknat, att
helhetsgrepp om hela ekonomifunktionen efterfrågas, att "controller paradoxen" behöver
hanteras, att den organisatoriska tillhörigheten är underordnad närhet till och kunskap om
verksamheten, att ekonomidirektören har mod att genomföra förändringar, att det finns en
uppfattning och överleverans avseende rapportering och uppföljning samt att hålla ihop
helheten och arbeta proaktivt.
Resultatet av översynen kommer att bidra till utveckling framåt som till stor sannolikhet
kommer att förändra arbetssätt än mer för bland annat chefsstödet och ekonomifunktionen
som helhet.
Digitalisering
Digitalisering/ automatisering är fortsatt prioriterat. Verksamhetutvecklingsbehovet är stort
vad gäller förbättringar, standardisering och manuell hantering med stöd av automatisering
och digitalisering. Arbetet pågår i liten skala men det skulle behöva avsättas tid och resurser
för att kunna ta ett helhetsgrepp för inriktning för att få en samlad effekt.
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Förändringsarbetet med effektiviseringar och ändrat arbetssätt är i stor grad beroende av
ovan för att nå framgång.
Utveckling av användning/nyttjande av bland annat beslutsstödet Budget och Prognos
potential, effektivisera och tidsutnyttjande – använda systemets möjligheter i så hög grad
som möjligt –inte bara anpassa till vårt nuvarande arbetssätt. En översyn av regionens
budget- och uppföljningsprocess skulle kunna medföra ett mer optimalt resursutnyttjande.
Det finns idag flera olika systemstöd för inköp, bl a för e-handel, inköp, lagerhållning,
upphandlingar och uppföljning av livsmedel, genomförande av övriga upphandlingar samt
en avtalsdatabas. Flera av dessa system är inte helt moderna och arbetet kan effektiviseras.
Vidare finns mer manuell hantering av planering och uppföljning av upphandlingsarbetet.
Dessa system behöver ses över för att säkerställa en sammantaget modern och effektiv
systemlösning för inköpsarbetet på Region Gotland.
Ny styrmodell för Region Gotland
Regionstyrelsen har beslutat att en ny styrmodell ska tas fram för regionen.
Uppdragsdirektiv beslutas i januari 2021. Arbetet kommer att pågår under hela 2021 och i
början av 2022. Syftet är att styrningen och styrmodellen i större utsträckning än idag ska
vila på principerna för tillitsbaserad styrning och ledning samt att kopplingen till de
långsiktiga övergripande målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin ska
tydliggöras. Uppdraget innebär en total översyn av Region Gotlands styrmodell och ska
vara färdig för beslut våren 2022.
Arbetet bedrivs i samarbete med avdelning regional utveckling och avdelning kvalitet och
kansli inom regionstyrelseförvaltningen. Under året kommer utvalda förtroendevalda samt
företrädare för regionens förvaltningar att ges möjlighet att aktivt delta i arbetet.
Fokus bemanningsekonomi och sänkta inköpskostnader
Fortsättningen på projekt strategisk hållbar bemanning samt sänkta inköpskostnader
kommer involvera flera av avdelningens medarbetare. Extra resurser har prioriterats i
budgeten för att få effekt av de förslag som arbetats fram inom ramen för
effektiviseringsprogrammet. Ekonomer och controllers kommer att bidra stort i
bemanningsekonomiarbetet.
Inom ramen för projekt sänkta inköpskostnader finns ett stort antal förslag på åtgärder för
utveckling. Projektet har tagit fram mål med utvecklat inköp, identifierat kritiska
framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet och gjort ett förslag till hur fortsatt arbete med att
utveckla inköp kan bedrivas med start januari 2021. Arbetet struktureras i ett program som
innehåller 1. samordnade linjeuppdrag, 2. projekt digitaliserat inköp och 3. plan och
genomförande per förvaltning. Parallellt med projektet har viss utveckling bedrivits redan
2020, exempelvis upprätta 4-åriga upphandlingsplaner, etablera en årscykel för
upphandlingar, förbereda ett upphandlingsforum med det gotländska näringslivet och ett
forum för dialog med arbetslivsintegrerade företagen på Gotland. Vidare har en översyn
förarbete och uppföljning för upphandlingar påbörjats. Detta för att utveckla arbetet med
upphandlingar och fokusera på hela anskaffningscykeln och inte enbart själva
genomförandet av upphandling. Upphandlingsstödsenheten kommer att bedriva
omfattande utvecklingsarbetet under flera år.
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Behov av att utveckla och öka utbildningsinsatser
Det finns ett behov inom avdelningen att utveckla och öka utbildningsinsatserna för
regionens chefer. Kontinuerliga och återkommande utbildningsinsatser efterfrågas
exempelvis runt beslutsstödet. Löpande utbildning sker idag för regionens gransknings och
beslutsattestanter samt behörig beställare. Om en e-learning plattform skulle finnas inom
förvaltningen skulle en hel del resurser kunna frigöras. Utöver löpande utbildning ansvarar
avdelningen för utbildning av regionens chefer inom upphandling, ekonomi och styrning i
samband med den regiongemensamma chefskolan.
Nytt avtal om inkassotjänster
Nuvarande avtal om inkassotjänster upphör under våren 2021. Det nya ramavtalet som
SKR upphandlat och som regionen planerar att avropa från förväntas innebära en halvering
av enhetens intäkter( kickback) för lyckade inkassoärenden. Det nya ramavtalet innebär
även ökade kostnader för alla verksamheter i regionen då inkassobolaget kommer att ta ut
en provision på varje inkassoärende.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Mål social hållbarhet

Bedömning

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Med anledning av pandemin har arbetet med beredskapsplaner påskyndats. Alla enheter inom avdelningen har
upprättat beredskapsplaner och gjort riskanalys. I samband med Covid-19 har vi också vunnit erfarenheter kring hur
upphandling med fördel involveras i övergripande beredskapsarbete. Framåt kommer årets erfarenheter vara ett bra
underlag för kommande arbete.

Mål ekologisk hållbarhet

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Pandemin har påskyndat ett förändrat beteende som nog inte kunnat uppnås så snabbt på annat sätt. Resor både på
Gotland och till fastlandet har minskat drastiskt. Möten och utbildningar sker i stor utsträckning digitalt inom hela
avdelningen.
En utredning om miljö- och hållbarhetsarbete avseende upphandlingar har gjorts under året. Den visar på behov av
utveckling inom regionen. Kravställare i förvaltningarna behöver i dialog med miljösamordnare i större utsträckning
ställa miljökrav vid inköp och ansvars- och rollfördelningen behöver tydliggöras. Representanter från
upphandlingsstödsenheten deltar aktivt i nätverk och revisioner för nationell hållbarhet.

6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
En sammanfattande bedömning är att arbetet i avdelningen bedrivits på ett effektivt sätt
med ett bra utnyttjande av resurserna utifrån givna förutsättningar. En fortsatt digitalisering
av avdelningens processer är nödvändig för att bedriva verksamheten ännu mer effektivt.
Det finns fortfarande för många manuella rutiner som behöver effektiviseras. En av
framgångsfaktorerna för ett effektivt inköpsarbete är också att ha ett systemstöd som
omfattar hela processen. Det finns inte idag. Sjukfrånvaron på avdelningen är låg.
Mål kvalitet

Bedömning

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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Kommentar:
Avdelningen har idag inte nyckeltal eller andra undersökningar som mäter tillgängligheten. Det är därför svårt att
uttala sig om de som nyttjar våra tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet. Inom
avdelningen har det påbörjats en diskussion om att utöka supporten, bland annat för att öka tillgängligheten. Under
2021 kommer en tydligare supportfunktion för upphandlingsfrågor att etableras som dels ska säkerställa målet lätt att
komma i kontakt dels ska utgöra ett gott inköpsstöd för verksamheterna. Vidare kan supportfunktionen ta bort
supportfrågor från övriga medarbetare på upphandlingsstödsenheten så att de istället kan ägna tid åt mer kvalificerat
upphandlingsarbete. En gemensam support även för ekonomifrågor har diskuterats.
En framgångsfaktor är att se över informationen och användandet av både gotland.se och Insidan för att enkelt kunna
ge information eller ge svar på vanliga frågor. Genom att digitalisera och minska manuella rutiner kan också
tillgängligheten förbättras.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Tack vara implementeringen av beslutsstödet har flera processer inom avdelningen kunnat effektiviseras och det
verksamhetsnära stödet kan bedrivas mer kvalificerat med ökat fokus på analys istället för att ta fram siffror. Årets
budgetarbete genomfördes helt i systemet vilket möjliggör en mycket mer effektiv hantering och en enhetlighet som
inte varit möjlig tidigare. Det finns fortfarande en del att utveckla både vad gäller funktionalitet och arbetssätt men
det lovar gott och kommer att bidra till en ökad effektivitet i hela organisationen.
I samband med arbetet i projekt "Sänkta inköpskostnader" har ett flertal åtgärder identifierats för att effektivisera
inköpsarbetet inom Region Gotland. Ledord och strategiska mål för ett effektivare inköpsarbete inom Region Gotland
är: Helhetsorientering, Långsiktighet, Lätt att handla rätt, Effektivitet, kvalitet och regelmässighet. För att effektivisera
processerna struktureras nu arbetet i ett program som innehåller 1. samordnade linjeuppdrag, 2. projekt digitaliserat
inköp och 3. plan och genomförande per förvaltning. Parallellt med projektet har viss utveckling bedrivits redan 2020,
exempelvis upprätta 4-åriga upphandlingsplaner, etablera en årscykel för upphandlingar, förbereda ett
upphandlingsforum med det gotländska näringslivet och ett forum för dialog med arbetslivsintegrerade företagen på
Gotland. Vidare har en översyn förarbete och uppföljning för upphandlingar påbörjats. Detta för att utveckla arbetet
med upphandlingar och fokusera på hela anskaffningscykeln och inte enbart själva genomförandet av upphandling.
Behovet av att ha verktyg för att konsekvent kunna mäta olika nyckelvärden inom inköp har blivit tydligt. Detta ska
leda till möjlighet att mäta och kommunicera resultat samt tydligt kunna visa på progress i fortsatt utveckling. Målen
med utvecklingen är att bedriva ett helhetsorienterat, långsiktigt inköpsarbete med effektivitet, kvalitet och
regelmässighet. Detta leder i sin tur till sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet, ökad enhetlighet vid inköp samt
andra goda effekter.

Mål medarbetare

Bedömning

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Vid nyrekrytering och andra förändringar tas varje gång aktiva beslut om hur arbetet ska fördelas. Inom
upphandlingsstöd har en ny tjänst som inköpsstrateg inrättats, det innebär att det nu finns ännu fler olika typer av
tjänster inom enheten som kan bidra till en mer attraktiv arbetssituation. Under året har arbete pågått med att
konvertera ekonomtjänster till controllertjänster samtidigt som en omfattande kompetensutvecklingsinsats genomförts
för att stärka och utveckla ekonomerna.
Det är svårt att rekrytera framförallt upphandlare och ekonomer beroende på löneläge. Det är hård konkurrens om
upphandlare på arbetsmarknaden. 2021 ingår ekonomer och ekonomiassistenter bland förvaltningens prioriterade
grupper i löneöversynen.

Mål ekomomi

Bedömning

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Kommentar:
För att nå målet har Region Gotland beslutat att genomföra ett effektivitetsprogram. I programmet ingår sju projekt.
Avdelning ekonomi ansvarar för att leda projektet "Sänkta inköpskostnader" och delta i projektet "Strategisk hållbar
bemanning". Målet med projektet "Sänkta inköpskostnader" var att utreda bakgrund och nuläge avseende
inköpskostnader, avtalstrohet samt e-handel. Göra utredning nyläge, dvs identifiera och analysera vilka åtgärder som
kan minska Region Gotlands inköpskostnader, öka avtalstroheten samt utveckla e-handel. Projektet har levererat en
slutrapport enligt tidplan 31/12-2020.
Det finns en stor potential för att sänka inköpskostnader i regionen och arbetet kommer att fortsätta nästa år bland
annat med fokus på digitaliserat inköp och e-handel. Ett antal åtgärder som bidrar till ett mer effektivt inköpsarbete
och lägre kostnader kommer att genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet.
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Under året har avdelningen hanterat de stora svängningar i de ekonomiska förutsättningar som pandemin inneburit
för Region Gotland. I början av året rådde stor osäkerhet om hur regionens nämnder och förvaltningar skulle hantera
ekonomiska konsekvenser av pandemin. Det fanns också en osäkerhet om den samhällsekonomiska utvecklingen och
statens agerande. Det stod dock klart ganska tidigt under året att den ekonomiska kompensationen från staten var
tillräcklig. Ytterligare effektiviseringsåtgärder behövde därför inte vidtas.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att 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.

7 Väsentliga personalförhållanden
Avdelningen har påverkats av flera chefsbyten under hösten. Avdelningens chef, tillika
regionens ekonomidirektör avslutade sin anställning i juli. Rekrytering av ny
ekonomidirektör pågick under hösten. Under perioden var två enhetschefer vid olika
perioder tillförordnad avdelningschef. Biträdande ekonomidirektör var tillförordnad
ekonomidirektör. 1 december anställdes en ny ekonomidirektör och tillika avdelningschef.
Från 1 december är nu tjänsten som biträdande ekonomidirektör vakant. Tjänsten kommer
att ersättas av en tjänst som ekonomistrateg, rekrytering pågår.
På grund av pandemin har flertalet medarbetare på enheten ekonomiservice haft en lägre
arbetsbelastning än normalt. Vid årsskiftet valde en medarbetare att gå i pension. Istället för
att nyanställa har enheten valt att ersätta vakansen med en s k extratjänst och därmed givit
en nyanländ möjlighet att komma ut i arbetslivet.
Arbetet på upphandlingsstödsenheten har varit påverkat dels av ett omfattande arbete inom
strategiskt inköp, situationen med en mängd efterfrågade upphandlingar, få resurser på
enheten, Covid 19 samt omfattande behov i övrigt av inköpsstöd från förvaltningarna.
Enheten hade i januari 2020 behov av att rekrytera 3 upphandlare. Pga en inkommen
utmaning, personalomsättning på ytterligare 2 personer på enheten och mycket svårt att
hitta personer med rätt kompetens har rekryteringsarbetet varit omfattande. 1 upphandlare
och 1 inköpsstrateg har rekryterats under året. Fortsatt rekrytering pågår. Det tillsammans
med den omfattande utvecklingen och arbetsbelastningen påverkar arbetet avsevärt för
medarbetarna på enheten.
7.1 Lönebildning

Avdelningen har inte haft några särskilda medel för jämställdhet och brist 2020. Löneläget
för upphandlarna är inte konkurrenskraftigt jämfört med övriga Sverige. Det bidrar till
ytterligare svårigheter vid rekrytering.
7.2 Personalvolym

Antal tillsvidareanställda har minskat med 4 personer jämfört med samma datum
föregående år vilket beror på naturlig personalomsättning samt svårigheter att rekrytera.
Vid årsskiftet pågår rekrytering av ekonomistrateg och 2 upphandlare samt
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upphandlingssupport. Upphandlingsstödsenheten är just nu mycket sårbar och det är svårt
att hitta rätt kompetens.
Antal heltidsarbetare är fler 2020 jämfört med 2019. Skillnaden mellan det måttet och antal
anställda speglar andra vakanser som fanns del av året 2019 samt att uttag av semester
varierar mellan åren. Upphandlingsstödsenheten bildades under hösten 2019 men
genomfördes inte i systemen förrän vid årsskiftet 2020 varför inga heltidsarbetare
registrerats på enheten 2019. Dessa medarbetare fanns på ekonomistöd 2019.
Organisation: 90006 Ekonomiavdelning Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej

vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

44

47

44.00

Tillsvidare

43

47

43.00

Tidsbegränsad

1

1.00

Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90006 Ekonomiavdelning Vilande: Ej vilande Organisation: 90006 Ekonomiavdelning Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

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

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90006 Ekonomiavdelning

38.0

37.3

4.0

3.8

9000620 Ekonomistöd

12.8

19.3

9000630 Ekonomiservice

14.1

14.2

9000610 Ekonomi gemensamt

9000640 Upphandlingsstöd

7.1

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har varit väldigt låg under året. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron
minskat markant. Bidragande orsak är med största sannolikhet att de flesta medarbetare i
stor utsträckning arbetat på distans. Under föregående år var också en medarbetare
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långtidssjukskriven under årets först månader vilket ger ett ökat sjuktal för 2019. Någon
smittspridning av coronavirus bland medarbetarna har inte förekommit.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

2.01%

3.14%

Kvinna

2.62%

4.29%

Man

0.68%

0.87%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Årets resultat är positivt. Resultatet är bättre än vad som prognostiserades vid delår 2. Den
främsta anledningen till det positiva resultatet är flera vakanta tjänster samt att rese- och
utbildningskostnaderna minskat kraftigt. En annan anledning är att nuvarande inkassoavtal
genererar ett överskott på grund av en hög lyckandegrad. Inkassoavtalet innebär att ju fler
lyckade inkassoärenden ju mer intäkter (kickback). Avtalet är dock förändrat till nästa år
och kickbacken blir inte lika hög.
I utfallet är också inräknat kostnader för beslutsstödet som uppgår till nästan 900 000
kronor. Det finns i dagsläget ingen budget för beslutsstödet i avdelningen.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
Verksamhetsstruktur
15 Övrig politisk verksamhet

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-41 107

-40 007

1 100

-42 342

-3 400

-3 320

80

-3 318

61 Flyktingmottagning
92 Kommungem. administration

-257
-37 707

-36 687

1 020

-38 767

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
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Kontostruktur
Resultaträkning

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-41 107

-40 007

1 100

-42 342

INTÄKTER

790

1 242

452

1 282

3 Intäkter/ Inkomster

790

1 242

452

1 282

-41 897

-41 249

648

-43 624

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter

-97

-52

45

-85

-29 275

-27 671

1 604

-27 695

6 Övriga verksamhetskostnad

-3 828

-3 682

146

-3 846

7 Övriga verksamhetskostnad

-8 697

-9 837

-1 140

-11 997

-8

-8

-1

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

5 Kostnader för arbetskraft

8 Resultaträkningens övr in

90006 Ekonomiavdelning

-41 107

-40 007

1 100

-42 342

-9 722

-10 680

-958

-12 389

9000620 Ekonomistöd

-14 359

-13 701

658

-20 796

9000630 Ekonomiservice

-10 073

-9 157

916

-9 158

-6 953

-6 470

483

9000610 Ekonomi gemensamt

9000640 Upphandlingsstöd

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Inga extra kostnader eller intäkter har uppstått med anledning av pandemin. Däremot har
ordinarie arbete prioriterats om.
8.2 Nettokostnadsutveckling
Kontostruktur
Resultaträkning

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-41 107

-40 007

1 100

-42 342

INTÄKTER

790

1 242

452

1 282

3 Intäkter/ Inkomster

790

1 242

452

1 282

-41 897

-41 249

648

-43 624

-97

-52

45

-85

-29 275

-27 671

1 604

-27 695

6 Övriga verksamhetskostnad

-3 828

-3 682

146

-3 846

7 Övriga verksamhetskostnad

-8 697

-9 837

-1 140

-11 997

-8

-8

-1

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft

8 Resultaträkningens övr in
Fokusera på nettokostnadsutvecklingen

Nettokostnaden är 5,5 procent lägre än 2019. Det beror helt på att största delen av
kostnaden för implementeringen av beslutsstödet låg 2019. Det var engångskostnader för
införandet av ekonomi, personal och målstyrningsapplikationen. Under 2020 har kostnader
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för implementering av personalbudgetmodulen, nyckeltalsanalys, budget och prognos samt
investering och anläggning funnits. Men de är inte lika höga.
8.3 Investeringar

Avdelningen har inga investeringar
9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

Avdelningen har inte genomfört några brukarundersökningar 2020.
9.2 Inkomna synpunkter

Inga synpunkter har inkommit.
9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått
Nyckeltal/verksamhetsmått ekonomi
Antal hanterade fakturor
Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor,
%

2020

2019

2018

2017

177 000

185 000

183 000

174 000

90

82

73

65
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10 Bilagor
Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
Kommentar:
Inom avdelningen har det påbörjats en diskussion om att utöka supporten, bland annat för att öka tillgängligheten.
Idag finns intern support för fakturafrågor och gemensam brevlåda för upphandlingsfrågor. Under 2021 kommer en
tydligare supportfunktion för upphandlingsfrågor att etableras som dels ska säkerställa målet lätt att komma i kontakt
dels ska utgöra ett gott inköpsstöd för verksamheterna. En gemensam support även för ekonomifrågor har
diskuterats.
Ekonomiservice har kartlagt enhetens olika vägar in för att identifiera förbättringsområden samt tagit framförslag på
åtgärder.
Tillgängligheten kan också förbättras genom att se över informationen och användandet av både gotland.se och
Insidan. En arbetsgrupp är tillsatt för att konkretisera förslagen och jobba för att öka stödet och ge information,
utbildning och självhjälp.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Utveckla det verksamhetsnära chefsstödet genom ett ökat samarbete mellan
de olika stödfunktionerna.
Kommentar:
Arbetet med det verksamhetsnära chefsstödet har förändrats genom att beslutsstödet implementerats och börjat
användas under året. I systemet finns en del av den information som det tidigare krävdes en person för att ta fram.
De nya funktionerna innebär samtidigt att arbetssätten kan förändras och det kommer att pågå även 2021. De
ekonomtjänster som finns på avdelningen konverteras enligt tidigare beslut till controllertjänster löpande. Vilket
innebär en kompetensförstärkning och att stödet till chefer kan utvecklas.
Exempel på utvecklingsarbeten som bedrivits gemensamt med andra stödfunktioner under året är en mer effektiv
hantering av systemfrågor vid omorganisationer, där samarbetar, HR, ekonomi och IT samt projektet Strategisk
hållbar bemanning där ekonomer och HR-specialister arbetat tillsammans. Under 2021 kommer medarbetare från
enheten ekonomistöd att arbeta än mer aktivt med bemanningsekonomi inom ramen för det fortsatta arbetet med
hållbar bemanning.
Samarbetet med andra avdelningar behöver fortsätta att utvecklas ännu mer för att skapa goda förutsättningar för
chefer i regionen. Beslutsstödet är en bra grund och arbetssätten behöver fortsätta utvecklas i takt med att
funktionaliteten utvecklas. I takt med att det personliga stödet blir mer kvalificerat krävs samtidigt en god kunskap
bland chefer om grundläggande rutiner och system. För att tillgodose det behovet krävs en mix av tillgänglig
information via exempelvis Insidan men även löpande utbildningar och en utvecklad supportfunktion.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
Inget särskilt utvecklingsarbete har bedrivits under året med fokus på kvalitet och effektivitet i ärendeberedningen.
Avdelningen har ett gott samarbete med kanslifunktionen och befintliga rutiner upplevs fungera väl.

Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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:
Med anledning av pandemin har arbetet med beredskapsplaner påskyndats. Alla enheter inom avdelningen har
upprättat beredskapsplaner och gjort riskanalys. I händelse av personalbrist har lista med prioriterade arbetsuppgifter
tagits fram. Upphandlingschefen har gjort sårbarhetsanalyser för roller, funktioner och olika områden inom enhetens
arbete samt upprättat en förteckning över saker vi lärt oss under Covid 19 som ska inarbetas i nya versioner av
beredskapsplaner och riskanalyser. I samband med Covid 19 har vi också vunnit erfarenheter kring hur upphandling
med fördel involveras i övergripande beredskapsarbete. Framåt kommer årets erfarenheter vara ett bra underlag för
kommande arbete.
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Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Avdelningen har påbörjat en genomgång av reseriktlinjerna och miljöpolicyn. Det planerade arbetet stannade av, först
på grund av pandemin och sedan på grund av chefsbyten. Det faktiska beteendet hos medarbetarna har ändå ändrats
till följd av pandemin. Stora delar av avdelningen har många möten med chefer i förvaltningarna och de flesta möten
har genomförts digitalt under pandemin. Det har fungerat bra och inte inverkat negativt på arbetet. Utbildningar
under året har genomförts helt digitalt. Det avser både utbildningar som avdelningen genomför och utbildningar som
medarbetarna deltagit i. Det har gjort att resorna minimerats.
Inom upphandling har en utredning om miljö- och hållbarhetsarbete gjorts under året. Den visar på behov av
utveckling inom miljö- och hållbarhetsarbete i upphandlingsrelaterade frågor. Vidare behöver kravställare i
förvaltningarna i dialog med miljösamordnare ställa miljökrav vid inköp. Ansvars- och rollfördelningen behöver
tydliggöras. Vidare förs en dialog med avdelningen Regional utveckling om delaktighet i projekt för hållbarhet.
Representanter från upphandlingsstödsenheten deltar aktivt i nätverk och revisioner för nationell hållbarhet.

Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Kommentar:
Vi har som ambition att samtliga enheter ska genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
En del aktiviteter har behövt skjutas fram på grund av pandemin och en i övrigt ansträngd arbetssituation.
För att bidra till målet attrahera, rekrytera, behålla har avdelningen börjat konverterat ekonomtjänster till controller
tjänster och därmed kunnat erbjuda mer konkurrenskraftiga löner.3 av 4 chefer har deltagit i den gemensamma
förändringsledningsutbildningen. Samtliga chefer planerade att gå. Samtliga medarbetare som avslutat sin anställning
har erbjudits avslutssamtal.
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1 Sammanfattning
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och
regiondirektören inom området kommunikation. Uppdraget går ut på att leda och styra den
koncernövergripande och långsiktiga utvecklingen av Region Gotlands kommunikativa
förmåga.
I avdelningens uppdrag ingår även det koncernövergripande uppdraget att utveckla
regionens kundtjänstfunktion, det vill säga driva och samordna utvecklingen av
kundtjänstfunktionen som helhet genom bland annat gemensamma riktlinjer. I uppdraget
ingår även att utveckla den del av funktionen som finns inom regionstyrelseförvaltningen;
det vill säga regionupplysning och reception.
På regionstyrelsens uppdrag bedrivs också budget- och skuldrådgivning.
De övriga verksamhets- och kompetensområden som också finns inom
kommunikationsavdelningen handlar om att ge myndighetsstödjande tjänster genom att
tillhandahålla ett kansli åt överförmyndarnämnd och valnämnd. Överförmyndarnämndens
kansli följs upp i en separat uppföljning under överförmyndarnämnden.
2 Händelser av väsentlig betydelse
•

Coronapandemin. Se nedan.

•

Webbdirektivets krav på tillgänglighet började gälla även för befintliga webbplatser,
video osv

•

Schrems II -domen som föranlett åtgärder i personuppgiftshanteringen.

•

Arbetet med två nya externa leverantörer av strategiska och operativa
kommunikationstjänster startade vid ingången 2020 i och med att ramavtal tecknats
för hela regionen precis i slutet av 2019.

•

Från och med 1 mars upphörde regionen med all hantering av borgerliga vigslar.

3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Coronapandemin har i olika utsträckning påverkat avdelningens verksamhet, arbetsmiljö
och ekonomi.
Almedalsveckan 2020 ställdes in för första gången sedan starten 1968.
Inom kommunikationsverksamheten har pandemin genomsyrat hela verksamheten under
större delen av året, på ett mycket genomgripande sätt. I princip alla personella resurser
som arbetar med kommunikation inom avdelningen, har arbetat med att strategiskt och
operativt lösa det interna och externa kommunikationsbehovet. Pandemin har påverkat och
bidragit till nya arbetssätt och nära samverkan, mer eller mindre på daglig basis, mellan
förvaltningar och mellan funktioner som inte tidigare arbetat så nära varandra. Detta
samarbete har både stimulerat och stärkt funktionen i många avseenden, även om det tidvis
också varit en hård arbetsbelastning. Det har gett resultat, och det har också bidragit till nya
arbetssätt och användande av nya gemensamma digitala verktyg.
Som en konsekvens har dock övrigt, planerat utvecklingsarbete, fått stå tillbaka.
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Pandemin påverkade även arbetsuppgifterna inom regionupplysningen och denna
verksamhet, tillsammans med receptionen, har i hög utsträckning spelat en viktig roll i
kommunikationsarbetet. Verksamheten har bistått hårt belastade verksamheter genom att
ta sig an nya uppgifter. Arbetet med pandemin har stimulerat nya sätt att jobba och
gruppen har snabbt ställt om från fokus på att koppla samtal till att bemöta allmänhetens
frågor och hjälpa dem att hitta svar, på ett positivt sätt.
Behovet av budget- och skuldrådgivning har också ökat märkbart, till del som en följd av
de ekonomiska konsekvenser som följer i pandemins spår. Tillfällig förstärkning av
verksamheten gjordes personellt under hösten efter särskilt beslut i regionstyrelsen. I
början av november slutade man att ta emot fysiska besök och istället använde man sig av
digitala möten och telefonsamtal.
Alla avdelningens medarbetare och chefer har påverkats i någon utsträckning avseende
arbetsmiljö, arbetssätt och förutsättningar. Att använda digitala verktyg för möten och
arbeta hemifrån blev under året vardag.
Även ekonomin påverkades. Vissa extrakostnader för personal och extrainsatser
exempelvis i form av utökad annonsering, har kompenserats med statliga bidrag inom
kommunikationsverksamheten. Den uteblivna intäkten för ansökningar till
Almedalsveckans officiella program bidrog dock till att enheten gjorde ett negativt resultat.
Verksamheten kunde trots allt bromsa vissa utgifter och avdelningen lyckades balansera
resultatet för helheten, genom att bland annat personalkostnaderna blev lägre inom
enheten medborgarservice.
4 Förväntad utveckling
Kommunikationens förutsättningar och verktyg utvecklas snabbt. Specialisterna måste
ständigt bevaka trender och vara uppdaterade. Den redan påbörjade omställningen av
kommunikationsstödsfunktionen kommer att fortsätta. Förändringarna leder till extra stort
behov av kompetensutvecklingsinsatser. Ekonomiska medel för utveckling av
kompetensen är en mycket viktig förutsättning för att kunna bedriva en utvecklingsinriktad
verksamhet. Insatser för detta har därför sökts i Omställningsfonden. Svar väntas inom
kort.
Behovet av kommunikationsstöd kommer även fortsättningsvis att vara mycket stort i
regionen som helhet. Under våren och sommaren, i pandemins spår, blev detta extra
tydligt. Vikten av planerad kommunikation som snabbt kan ställa om utifrån förändrad
lägesbild har ställts på sin spets, något som vi klarat av tack vare att vi jobbat integrerat
över förvaltningsgränser och i samverkan med andra funktioner, särskilt inom HRområdet. Efterfrågan på och förståelsen för kommunikation som ett strategiskt verktyg har
ökat. Samtidigt som pandemin fortsätter och behöver hanteras kommunikativt, kommer nu
krav från verksamheterna att vi ska stötta med kommunikation även i det ordinarie arbetet.
Detta blir svårt utifrån att vi inte är anpassade resursmässigt till det stora behovet.
En avvägning behöver göras på förvaltningsövergripande nivå kring hur regionen vill att
kommunikationsfunktionen ska användas, som ett strategisk och operativt ledningsverktyg
i de frågor och projekt där detta behövs eller som en strategisk resurs kopplad till ett
mycket avgränsat uppdrag - det vill säga driva och utveckla regionens gemensamma
kanaler, skapa och följa upp strategier, policys och tillhandahålla gemensamma verktyg. Just
nu är vi dimensionerade för det sistnämnda.
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Även avdelningens arbete med Almedalsveckan står inför stora förändringar. En utredning
har genomförts avseende roller och styrning. Bedömningen är organisationen behöver
förstärkas på alla nivåer, resurs- och kompetensmässigt. Under de kommande åren
förväntas flera större förändringar av veckan genomföras.
Pandemin kommer sannolikt att fortsätta vara en anledning till ökat behov av budget- och
skuldrådgivning. Exempelvis bedömer Kronofogden att ansökningar om skuldsanering
kommer att öka framöver, med anledning av pandemin. Branschorganisationen för
Sveriges inkassobolag Svensk inkasso bedömer att hushållens betalningsförmåga just nu
minskar. Statistik från Domstolsverket visar att antalet skilsmässoansökningar har ökat
sedan pandemin fick spridning i Sverige, och vi vet att skilsmässor inte sällan är förenade
med ekonomisk turbulens. I den totala gruppen klienter finns en ökning av unga män med
psykiska problem, samt personer med suicidbeteende. Bara Kronofogden i Visby har under
2020 nyanställt 10 personer. De förebyggande insatserna är därför av största vikt. Dessa
insatser är eftersatta på grund av resursbrist.
Arbetet med regionupplysningens uppdrag att svara på enkla medborgarfrågor och
riktlinjer för tillgänglighet i kundtjänstfunktionen (regionupplysningen,
teknikförvaltningens och bygglovs kundtjänster), fortsätter med nya arbetssätt och ny
teknik på plats. Ambitionen är att jobba ännu närmare förvaltningarna och bli en motor i
förbättringsarbete gällande regionens tillgänglighet. Digitalisering av olika arbetsmoment är
en viktig del i utvecklingen framåt.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Mål social hållbarhet

Bedömning

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
De långa kötiderna inom budget- och skuldverksamheten, 8 veckor, ligger för långt ifrån rekommendationerna.
Regionen ska enligt lag ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer, både för att förebygga överskuldsättning och
för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem. Ett snabbt möte med budget- och
skuldrådgivningen är en förebyggande insats och kan i förlängningen bidra till bättre folkhälsa då det allmänt känt att
dålig ekonomi påverkar hälsan. Det kan också förekomma att personer som kommer till personligt besök också är
självmordsbenägna. I verksamheten noteras att spelmissbruk har ökat framförallt hos yngre personer.
Köerna till personligt besök ligger idag på 8 veckor. Ett av verksamhetens mål handlar om att erbjuda tid till alla
rådsökande inom fyra veckor enligt Konsumentverkets rekommendationer.
Ett annat mål handlar om att genom förebyggande arbete gentemot de prioriterade grupperna sträva efter att ge
kunskaper så att de i egenskap av konsumenter ska kunna använda sina resurser på bästa sätt och ha en hållbar
privatekonomi. Detta arbete är något som måste nedprioriteras mot bakgrund av rådande resursbrist inom
verksamheten. Målet är inte uppfyllt.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Avseende strategiska och operativa kommunikationsinsatser är målet uppfyllt. Se resultat i medarbetarenkät samt
medborgarenkät. Däremot är inte alla ingående underaktiviteter genomförda.
Kommunikationens betydelse vid samhällsstörningar av olika slag är väl känt. I år har regionens
kommunikationsfunktion som helhet fått växla över till att arbeta med en mycket långdragen samhällskris. Resultat
visar att kriskommunikationsarbetet har varit framgångsrikt.
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I årets medborgarundersökning ställdes frågor om hur man uppfattat regionens hantering under pandemin. Svaren
visade att strax över hälften av de som besvarat enkäten personligen påverkats av den och dess konsekvenser.
Majoriteten tyckte att de åtgärder som Region Gotland vidtagit inom sitt uppdrag varit "ganska bra" eller "mycket
bra". På frågan om hur man uppfattat hur Region Gotland informerat om samhällsstörningar svarade 70 procent att
det tyckte att regionen informerat "ganska bra" eller "mycket bra".
Även i den interna kommunikationen kopplat till pandemin har regionen lyckats väl. Över 80 procent ansåg att
regionen som arbetsgivare hanterat den uppkomna situationen runt Covid -19 på ett bra sätt. Över 90 procent ansåg
att de tyckte att det var tydligt vilka kommunikationskanaler de skulle följa för att hålla sig uppdaterad och 86 procent
ansåg att de visste vem hos sin arbetsgivare de skulle vända sig till för arbetsrelaterade frågor kopplade till Covid -19.
Målet är uppfyllt.

6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Kommunikationsavdelningen har bidragit genom att trots ansträngd situation med
förändrade förutsättningar inte göra ett stort underskott.
Mål kvalitet

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Målsättningen är att hemsidan ska uppfylla samtliga krav i de internationellt etablerade
rekommendationerna när det gäller tillgänglighet (WCAG 2.0 AA). Bedömningen är att hemsidan i
många avseenden står sig väl när det gäller tillgänglighetskraven, men att ett stort arbete för att
utveckla och tillgänglighetsanpassa regionens dokumenthantering återstår, för att kraven på
hemsidan och dess underliggande system ska uppfyllas. När arbetet med
dokumenthanteringsprocessen kommit längre kommer hemsidan att avlastas från en stor mängd
dokument som idag, i brist på annan och ändamålsenlig lösning, hanteras och lagras direkt i
publiceringsverktyget. Lösningen är allt annat än ändamålsenlig. Dokumenthanteringsprocessens
hantering måste säkerställas och stödjande IT-system kravställas, utifrån gällande lagkrav när det
gäller exempelvis tillgänglighet och informationssäkerhet. När detta arbete kommit vidare kan
nästa generation av hemsida, utvecklas fullt ut. Målet är delvis uppfyllt.
Aktivt redaktörsarbete med regionens centrala Facebooksida är också viktigt för upplevelsen av
regionens tillgänglighet. Facebooks betydelse som kanal för regionens samhällskommunikation
fortsätter att öka. Inte minst har detta märkts under pandemin. Regionens Facebooksida hade vid
årsskiftet 2020/2021 cirka 11 000 följare, vilket är en ökning med drygt 3 500 sedan förra
årsskiftet. En gemensam strategi för de sociala kanaler som regionen använder för sin
samhällskommunikation tas fram årligen. Målet i denna var att under 2020 uppnå 10 000. Målet är
uppfyllt.
Under 2020 ökade antalet följare av Region Gotlands stafettkonto för medarbetare på Instagram,
#viärregiongotland. En målsättning på att få 6 700 följare sattes och uppnåddes under året.
Kontots syfte är att visa upp Region Gotlands breda verksamhet, alla yrken som finns och allt
viktigt jobb som utförs i vardagen. Det syftar också till att väcka stolthet internt och påverkar
därför även medarbetarperspektivet. Vid årsskiftet hade kontot drygt 7 400 följare. Målet är
uppfyllt.
Under 2019 lanserades ett nytt intranät i regionen och implementeringen som startade samma
höst, kom att bromsas upp under större delen av 2020. Pandemin begränsade helt enkelt de
resursmässiga möjligheterna att driva implementeringen i den takt som var tänkt. Framöver
kommer vi att kunna mäta om de effektmål som sattes i upphandlingsarbetet har uppnåtts. Målet
har ej följts upp.
De sammanfattande betygen i regionen servicemätning visar ett resultat som överlag är i nivå
med snittet i jämförbara kommuner. Det som mäts är telefoni (tillgänglighet, svar på frågan,
information, intresse och engagemang samt bemötande). Även e-post ingår i undersökningen
(svar inom 1 dygn, andel fullständiga svarsuppgifter och svarskvalitet). Alla områden utom ett är i
nivå med snittet (bland 8 kommuner med 40 000-75 000 invånare) och ett område, bemötande,
ligger bättre än snittet.
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Tillgängligheten i regionens telefoni visar på förbättringar i årets undersökning. Andelen kontakt
med handläggare är 70% vilket är högre än i förra mätningen. Andelen som fick kontakt snabbt,
det vill säga inom 60 sekunder (vilket är ett mått i KKIK), var i år något bättre, 46%, jämfört med
44% 2019. Andelen som inte fick kontakt alls sjönk i mätningen, från 41% (2019) till 30% (2020).
Målet är delvis uppfyllt.
Tilläggas kan att den genomsnittliga kötiden i regionupplysningen under året har varit 28
sekunder, en ökning på 4-5 sekunder jämfört med föregående år. Ökningen kan bero på att
regionupplysningen fortsatt prioritera och arbeta med verksamhetsutveckling i administrativ form
även vid låg närvaro. Regionupplysningen har under året arbetat efter sitt nya uppdrag att svara
på enkla medborgarfrågor vilket innebär att samtal kan ta längre tid.
När det gäller svarstider för e-post visar årets mätning att 81 % av breven besvaras inom ett
dygn, vilket är i nivå med snittet. Resultatet är i princip oförändrat mellan åren 2020 och 2019.
Målet är delvis uppfyllt.
Efter förra årets resultat genomförde regionupplysningen i samarbete med IT-drift en
genomlysning av tillgängligheten och tekniken för 3 av de verksamheterna. Bland dessa
verksamheter har en gjort förbättringar inom alla områden, en har gjort fler förbättringar än
försämringar och en har gjort lika många positiva som negativa förändringar. Här har
regionupplysningen i samverkan med IT-drift lyckats påverka resultatet på ett positivt sätt.
Inom budget- och skuldverksamheten så är målet avseende tillgängligheten till verksamheten inte
tillgodosedd. Den rekommenderade kötiden är 4 veckor. Verksamheten inom Region Gotland har
en kötid på 8 veckor. Målet är inte uppfyllt.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Avdelningen har lämnat bidrag till den regionövergripande digitaliseringsplanen. Behovet av extra
verksamhetsutvecklingsstöd och utvecklingsmedel, som bidrar till att processer kan kartläggas,
krav kan ställas och rätt verktyg kan köpas in, är mycket stort. Målet när det gäller målet för en
årlig digitalisering inom avdelningen har inte fastställts. Måluppfyllelse kan inte bedömas.

Mål medarbetare

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Kommunikationsavdelningen har sedan avdelningen bildades 2017, gjort framsteg i alla index i
medarbetarenkäten. Jämfört med 2019 är alla index förbättrade: effektivitet (från 63 till 73),
ledarskap (från 63 till 70), hållbart medarbetarengagemang (från 71 till 79) och psykosocial
arbetsmiljö, OSI index, (från 68 till 72), vilket är ett godkänt resultat i alla index. Engagemanget i
avdelningen märks även i svarsfrekvensen (96 procent).
Till styrkeområdena inom avdelningen hör bland annat samarbete. Det råder ett klimat där man
kan säga vad man tycker och att man visar respekt för varandra. Ledarskapet får överlag goda
betyg och man delar med sig av sina kunskaper. Stoltheten över Region Gotland som arbetsgivare
har mellan 2018 till 2020 ökat från -37 till 13, vilket är en mycket stark och positiv utveckling. Det
finns en stor andel engagerade medarbetare, med energi och tydlighet. Förbättringsområden
framåt handlar bland annat om hur vi arbetar efter mål, vilka kompetensutvecklingsmöjligheter
som finns och hur vi upplever våra förutsättningar för arbetet.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
För att klara behovet av effektiviseringar är förändrade arbetssätt, verksamhetsutveckling och
digitalisering nödvändig. Här krävs både nytänkande och ökad kompetens. Dagens medarbetare
behöver ta till sig ny teknik men också lära sig att helt behärska de digitala verktyg som redan är
verklighet. Att leda och balansera utveckling, förändring och effektivisering ställer höga krav på
ledarskapet. Digitaliseringen kommer överlag att ställa krav på förändrade arbetssätt inom hela
avdelningen och i samtliga verksamheter.
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I takt med digitalisering och ökad medvetenhet om kommunikationens roll i lednings- och
styrningsarbetet, ses en ökad press på utveckling av rollen som kommunikatör, i form av att driva
och utveckla förutsättningarna för Region Gotlands kommunikation samt fokusera på att ta, fram,
sprida och anpassa information för regionens kanaler, sociala medier och press, utifrån ett
regiongemensamt behov. Inom kommunikation ser vi också att seniora, strategiskt inriktade
kommunikatörer är svårrekryterade på grund av lågt löneläge, det kan också vara svårt att matcha
lönekraven från sökanden från fastlandet. Det finns även en trend att lokala arbetsgivare på
Gotland erbjuder högre löner än regionen för likvärdiga befattningar.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
Faktorerna fri från kränkande särbehandling, fri från konflikter, respekterad av chef och stöd vid
hög arbetsbelastning är områden som är starka inom detta index.
Vi ser dock med mycket stor oro på de signaler som finns inom området arbetsbelastning. Här
tycker cirka en tredjedel av medarbetarna att de har en orimligt hög stressnivå och en fjärdedel
att de inte har förutsättningarna för att göra ett bra jobb.
Att stärka ledarskapet är något som avdelningen, sedan den bildades, haft stort fokus på. Resultat
i medarbetarenkäten har också pekat på ett särskilt behov av detta. Vidtagna åtgärder ser nu ut
att ha haft effekt. Ledarskapsindexet har utvecklats positivt under 2020, från gult (63) till grönt
(70). Alla verksamhetsområden inom avdelningen har nu varsin chef, vilket inte var fallet tidigare.
Bedömningen är att det i detta avseende ändå återstår åtgärder för tillgodose behovet fullt ut i en
av enheterna. Trycket på verksamheten är högt, personalomsättningen har varit hög,
utvecklingsbehov kan inte tas om hand och frustrationen blir stor. Behovet av mer än en
halvtidstjänst för ledarskapet är uppenbart. Det handlar också om att stödresurserna runt chefer
idag är mycket begränsade, oavsett om det handlar om administration eller annat ledningsstöd.
Som en första åtgärd har enhetschefstjänsten utökats från en halvtid, till en heltid, under en
sexmånadersperiod. Syftet är stärka upp med ett fullt ut närvarande ledarskap, om än tillfälligt

7 Väsentliga personalförhållanden
Inom kommunikationsavdelningen arbetade per december 29 anställda, varav var 27
tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda. Av dessa är 23 kvinnor och 6 är män.
Avdelningen har 28 heltidstjänster och 1 deltidstjänst. Medelåldern i avdelningen är 48,5 år.
Tidsbegränsade anställningar utöver vad som är brukligt i avdelningen under ett normalt år,
gjordes till kommunikationsstödet och till budget- och skuldverksamheten. Båda
föranleddes av behov kopplade till hanteringen av pandemin.
Tjänstledigheter i form av bland annat föräldraledigheter har hanterats med tillfälliga
vikarielösningar inom flera av enheterna. Rekryteringar har även genomförts till budgetoch skuldverksamheten och även inom överförmyndarens kansli (se separat berättelse)
Kommunikationsavdelningen har som helhet fortsatt högt sjuktal. Misstankar om Covid 19 har bidragit till ett antal kortare sjukskrivningar, men bemanningen har under hela
perioden bedömts vara "grön".
7.1 Lönebildning

Under 2020 fördelades inga särskilda medel till avdelningen för jämställdhet och bristyrken.
Inför 2021-års lönerörelse har vi gått fram med nya behov, utifrån att vi inom
kommunikationsområdet ser att seniora, strategiskt inriktade kommunikatörer är
svårrekryterade på grund av rådande löneläge. Det är svårt att matcha lönekraven från
sökanden från fastlandet. Det finns även en trend att lokala arbetsgivare på Gotland
erbjuder högre löner än regionen för likvärdiga befattningar, liksom att funktioner inom
regionen som söker handläggare/projektledare som ligger generellt högre än
kommunikatörer, och i vissa fall därmed konkurrerar om samma personer.
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7.2 Personalvolym

Enheten för kommunikationsstöd och Almedalsveckans projektkontor har utökat med en
1,0 tillsvidaretjänst under året.
Organisation: 90007 Kommunikation Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej

vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

29

27

28.50

Tillsvidare

27

26

26.50

2

1

2.00

Tidsbegränsad
Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90007 Kommunikation Vilande: Ej vilande Organisation: 90007 Kommunikation Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

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

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90007 Kommunikation

21.5

22.8

9000710 Kommunikation gemensamt

0.9

0.8

9000720 Kansligrupper

4.7

13.3

9000730 Medborgarservice

8.4

8.7

9000740 Kommunikationsstöd

7.5

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Kommunikationsavdelningen har fortsatt högt sjuktal.
Det är främst inom enheterna medborgarservice med 11% och enheten för
kommunikationsstöd med Almedalsveckans projektkontor med 10 %, som de höga
sjuktalen finns. Viss korttidsfrånvaro i kombination med ett par längre sjukskrivningar har
påverkat sjuktalen negativt. Misstankar om Covid -19 har bidragit till ett antal kortare
sjukskrivningar. Bemanningen har under hela perioden ändå bedömts vara "grön".
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Medborgarservice ser en minskning jämfört med fjolårets 14,08%, men talet är fortfarande
högt. Flytten till nya lokaler med enkel- och dubbelrum i stället för öppet kontorslandskap,
arbetsmiljöns generellt positiva förflyttning och utförda rehabutredningar, har påverkat
förbättringen. Totalt 5 rehabutredningar inom enheten är genomförda eller pågående. En
sedan länge pågående sjukskrivning påverkar den totala statistiken i hög utsträckning då
enheten är liten. I övrigt finns olika privata orsaker bland övrig frånvaro.
Sjukfrånvaron i kommunikationsstödet var hög, främst till följd av en långtidssjukskrivning.
Under senare delen av våren var ytterligare en medarbetare sjukskriven helt eller delvis.
Sjukfrånvaron steg igen i oktober-november till följd av coronarelaterade höstförkylningar.
Enheten för kansligrupper har mycket låga sjuktal.
Noteras bör att ett par långtidssjukskrivningar i grupper med få medarbetare slår igenom i
procenttal.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

7.89%

6.80%

Kvinna

9.31%

8.41%

Man

2.18%

2.05%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Kommunikationsavdelningen gör ett litet överskott.
Effekten av den uteblivna intäkten för programansökningar inom Almedalsveckans
projektkontor verksamhet kunde i viss utsträckning minskas, genom att även kostnader
kopplade till verksamheten kunde bromsas. Överskotten i verksamheten härrör från
uteblivna utbildningar, resor och personalkostnader, som inom medborgarservice blivit
lägre än beräknat med anledning av långtidssjukskrivningar.
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Avdelningen har också fått kompensation för många av de extrakostnader som uppstått i
samband med hanteringen av pandemin.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
Verksamhetsstruktur

-15 613

15 Övrig politisk verksamhet
29 Övrig infrastruktur
92 Kommungem. administration

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

164

-14 884

-15 449

0

-10

-10

0

-907

-799

108

-604

-14 706

-14 639

67

-14 280

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
Kontostruktur
Resultaträkning

-15 613

-15 449

164

-14 884

INTÄKTER

5 175

4 340

-835

5 807

3 Intäkter/ Inkomster

5 175

4 340

-835

5 807

-20 788

-19 789

999

-20 691

-191

-119

72

-327

-16 907

-16 033

874

-15 836

6 Övriga verksamhetskostnad

-1 642

-1 783

-141

-2 366

7 Övriga verksamhetskostnad

-2 048

-1 854

194

-2 161

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft

8 Resultaträkningens övr in

0

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
90007 Kommunikation

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-15 613

-15 449

164

-14 884

9000710 Kommunikation gemensamt

-2 046

-2 083

-37

-1 549

9000720 Kansligrupper

-1 426

-1 301

125

-7 125

9000730 Medborgarservice

-5 898

-5 646

252

-6 210

9000740 Kommunikationsstöd

-6 243

-6 419

-176

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Almedalsveckan - utebliven intäkt 1,4 mkr.
Kommunikationsavdelningen har fått tillskott för att täcka särskilda kostnader kopplade till
hanteringen av pandemin, exempelvis för utökad annonsering och utökade
personalkostnader. Se förvaltningsövergripande sammanställning.
8.2 Nettokostnadsutveckling

Avdelningen har haft:
- ökade nettokostnader kopplade till pandemihanteringen för rekrytering av extra personal,
ökad annonsering mm.
- minskade intäkter med anledning av inställd Almedalsvecka.
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- uteblivna kostnader kopplade till inställd Almedalsvecka.
8.3 Investeringar

Enligt beräkningen och planen för i år nyttjades cirka 428 000 kr av investeringspotten till
investering i Almedalsveckans programsystem.
Organisation: Kommunikation Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2020

Utfall 2020
Jan- Dec

Avvikelse Prognos 3 2020 Prognos 3 2021
budget 2020
Inmatning
Inmatning

Investeringsprojekt

-1 000.0

-260.3

-739.7

-430

-570

28676
Programsystem
Almedalsv.

-1 000.0

-260.3

-739.7

-430

-570

9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

Under året har mycket tid lagts på utvecklings- och effektiviseringsarbete inom
medborgarservice.
Tack vare ett förändrat arbetssätt har regionupplysningen i dagsläget inga ändringsärenden
på kö i telefonisystemet.
9.2 Inkomna synpunkter

Kommunikationsavdelningen har hanterat synpunkter, men har inget underlag att redovisa
utifrån.
9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått

Under 2020 besvarade regionupplysningen 189 412 stycken samtal i det nya kombinerade
telefoni-/kundtjänstsystemet MiCC. Andelen besvarade samtal var 87,7%. Andelen
besvarade samtal minskade under året men kommer troligtvis från ett fel i systemet som
ger "tysta samtal", registrerade inringande samtal utan kontakt med den som ringer in. Ett
fel som pågått under hela året och undersöks av leverantören.
Andelen inkommande samtal till regionupplysningen har minskat med 81 710 stycken
sedan föregående år. Antalet samtal har minskat mer och mer de senaste åren. Minskningen
antas bero på den ökade digitaliseringen i samhället och en allt högre kvalitet av
informationen på hemsidan. Det senaste året upplevs verksamheterna ha ökat sitt
användande av hemsidan för kommunikation.
Den genomsnittliga kötiden har under året varit 28 sekunder, en ökning på 4-5 sekunder
jämfört med föregående år, vilket hänger ihop med funktionens nya uppgift som
kundtjänst.
Antalet samtal in på 0498-26 90 00 var totalt 169 386 stycken där 72% valde knappval som
går till regionupplysningen och resterande valde övriga knappval som hanteras av
teknikförvaltningens kundtjänst och bygglov inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Motsvarande andel förra året var 50%. Årets pandemi är en trolig orsak till denna ökning,
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25% av de inringande samtalen till regionupplysningen har valt knappval "hälso- och
sjukvård".
Besöksantalet i receptionen har minskat jämfört med föregående år. Siffran omfattar både
interna och externa besök. Minskningen kan förklaras med att uppgiften att administrera
borgerliga vigslar har upphört och att pandemins restriktioner begränsat antalet besök från
allmänheten.
Det nya systemet MiCC har inte kunnat visa antal obesvarade samtal direkt på anknytning
respektive andel interna samtal till 777. Däremot kan systemet visa att det är 44% fler
samtal till regionupplysningen utöver de som kommer in via 0498-269000, vilket omfattar
alla samtal som på något sätt ej fått kontakt och landat tillbaka hos regionupplysningen.
Nyckeltal/verksamhetsmått
kommunikation

2020

2019

2018

2017

Antal samtal, regionupplysningen

215 879

297 589

330 228

317 176

Antal besvarade samtal, regionupplysningen

189 412

267 466

300 414

297 062

28 sek

24-25 sek

-

21,3-22 sek

Andel obesvarade samtal direkt på anknytning
(som kopplas tillbaka till regionupplysningen)

-

15,1%

15,7%

14,8%

Andel interna samtal på 777,
regionupplysningen

-

12,5%

13,4%

13,6%

169 386 st

-

-

-

72%

50,4%,

47%

48%

10 257 st

14 738 st

16 119 st

-

Genomsnittlig kötid, regionupplysningen

Andel externa samtal till 0498-26 90 00
Andel externa samtal via 0498-26 90 00 till
regionupplysningen
Antal besök i receptionen, externa och interna
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10 Bilagor
Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Inom budget och skuldverksamheten korta handläggningstider och genomföra
förebyggande insatser.
Kommentar:
Visst arbete hann påbörjas då verksamheten hade tillfällig resursförstärkning.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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:
Strategiska vägval och beslut har under pandemin fattas. Konkreta aktiviteter har genomförts. Resursbristen inom
kommunikationsfunktionen i regionen som helhet är uppenbar. Funktionen som helhet är mycket sårbar.
Ta fram en kriskommunikationsplan för Region Gotland
Kommentar:
Kriskommunikationsplanen för regionen behöver uppdateras i nära samarbete med det arbete som sker för att
uppdatera regionens övergripande krisberedskapsplan.
Ta fram en kriskommunikationsplan för Almedalsveckan
Kommentar:
Har inte prioriterats.
Utveckla regionens organisation för kriskommunikation med KIB-funktionen
genom förbättrade rutiner i samverkan med regionupplysningens funktion vid
kris.
Kommentar:
Funktionens rutiner har utvecklats under året. Fortsatt arbete krävs med att säkra så att resursen inte blir för sårbar.

Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Fortsätta utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket i kombination med bo
och leva på ön, genomföra olika marknadsföringsinsatser samt aktiviteter i
träffpunkten under Almedalsveckan .
Kommentar:
Det gemensamma arbetet med HR när det gäller att utveckla arbetsgivarvarumärket pågår. Många positiva resultat
har uppnåtts i ex. medarbetarenkätens resultat. Många av årets planerade kommunikationsaktiviteter är genomförda,
men inte alla. Ex Almedalsveckan 2020 inställd. Årets planerade aktiviteter på träffpunkten ej genomförda. Mycket
fokus och energi har lagts på både intern- och externkommunikation under pandemiåret 2020 vilket sannolikt bidragit
till en ökad stolthet. Många av årets planerade aktiviteter har genomförts, men inte alla med anledning av pandemin
(träffpunkt Almedalsveckan) och på grund av omprioriterad verksamhet (ex. uppdatering av medarbetarkampanjen).

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Avdelningen har informerat på APT om reseriktlinje och miljöpolicy
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Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

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 kundstjänst-funktionen som helhet.
Kommentar:
Riktlinjer är i princip färdigställda.
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
Utveckla regionupplysningen till en del i kundtjänstfunktionen som helhet,
utveckla arbetssätt, verktyg och teknik (MICC), gemensamma
kundundersökningar.
Kommentar:
Riktlinjer finns.
Utveckla regiongemensamma riktlinjer för rörlig bild/film. Fokus på
tillgänglighet avseende textning.
I samarbete med kommunikationsstrateginätverket ta fram gemensam social
mediastrategi för 202
Förstärk kommunikation intern och extern med Region Gotland som avsändare
genom fortsatt utveckling av grafisk profil.
Utveckla möjlighet att beställa en enklare, tryckt upplaga av Region Gotlands
telefonkatalog.
Se över och uppdatera riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten.
2020.
Fortsätta implementera Mediaflowpro för bildhantering inom kommunikation.
Utreda lagringsplats för film. Utreda GDPR-anpassningar.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Slutföra implementeringen av regionens nya intranät och säkerställa
måluppfyllelse i enlighet med effektkarta.
Utveckla det verksamhetsnära chefsstödet genom ett ökat samarbete mellan
de olika stödfunktionerna.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.

Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Inom alla avdelningens verksamheter bidra till den tillitsbaserade
organisationskulturen i våra möten och i våra dialoger, genom vår
tillgänglighet och vårt bemötande.
Inkludera medarbetare/kollegor över förvaltningsgränserna i arbetet
med/under Almedalsveckan (värdar, presscenter, Träffpunkt, kollegor med
specialistkompetens
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
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Aktivt verka för gemensamma fysiska aktiviteter över
enhet/avdelning/förvaltningsgränserna, till exempel gemensamma promenader
för personalen på Visborg. Syftet, förutom fysisk aktivitet, är också socialt
samt att skapa kontakter och förståelse över förvaltningsgränserna.
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1 Sammanfattning
På ett övergripande plan kan sägas att arbetet med regional utveckling, för Region Gotland
en kombination av det regionala utvecklingsansvaret med det kommunala
utvecklingsansvaret så som fysisk översiktlig planering, exploatering m.m., har intensifieras
under året. Detta inte minst beroende på en ny regional utvecklingsstrategi har arbetats
fram under året, i kombination med utvecklingen av ett nytt ledningssystem som
kombinerar den övergripande ledningen av samhällsutvecklingen med en utvecklat och
preciserad koncernstyrning också påbörjats. Detta kommer att manifesteras av ett nytt mer
effektivt och slagkraftigt arbetssätt framgent. Vidare har också ett omfattande
utvecklingsarbete rörande det koncerngensamma samhällsplaneringsarbetet påbörjats.
Verksamheten har i övrigt också varit påtagligt påverkad av Coronapandemin, vilket
påverkat utförande generellt i en verksamhet som handlar mycket om dialog och
samhandling. Avdelningen har också ansvar för regionens krisberedskapsfunktion, vilken
har varit hårt ansträngd under året och krävt en bredare mobilisering. En del nyttiga
lärdomar avseende arbetssätt och funktion har dock också kommit till följd av den skarpa
situationen.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Spridningen av Coronavirus har omkullkastat all planering inom kris- och
beredskapsverksamheten. Från mitten av mars har arbetet dominerats av att hantera och
förbereda effekterna av den pågående smittspridningen.
Framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi har kommit in i en slutfas.
Regionstyrelsen har beslutat om ett förslag för beslut i regionfullmäktige för behandling i
början av 2021.
Regionfullmäktige antog program för god jämlik jämställd hälsa som är ett viktigt ramverk
för regionens folkhälsoarbete.
Regionfullmäktige har beslutat om ett åtgärdspaket för att dämpa Coronapandemins
negativa konsekvenser på folkhälsan.
Regionfullmäktige har beslutat om att bli medlem i Mindshift som är en plattform för
innovativt samarbete med näringslivet och civilsamhället för att främja psykisk hälsa i
samhället. Ett stort arbete har påbörjats i syfte att utbilda 10% av befolkningen i första
hjälpen till psykisk hälsa. Regionfullmäktige antog även en handlingsplan för
suicidprevention.
Polisen på Gotland och Region Gotland har undertecknat det gemensamma åtagandet
Medborgarlöfte 2020. I år görs satsningar på att utveckla arbetet inom områdena
relationsvåld och unga kvinnors droganvändande.
Regionen har drivit två arbetsgrupper för Utveckling Totalförsvaret (UT), en för hälso- och
sjukvård och en för kommunalteknisk försörjning. Båda grupperna har jobbat med
inventering och åtgärder för att minska sårbarheter i respektive område.
En uppföljning av förbättringsområden utifrån FN-deklarationen om mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättningar har genomförts.
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Regionfullmäktige beslutade att permanenta Energicentrum Gotland med långsiktig
finansiering. Verksamhetsledare för Energicentrum Gotland rekryterades och 2021 tillsätts
styrgrupp för att fastställa verksamhetsplan för Energicentrum.
Gotland har blivit föremål för att möjligen kunna ingå i det nationella programmet för
EU:s fond för en rättvis omställning, vilket skulle kunna bli en starkt bidragande faktor för
omställningen av Cementas verksamhet i Slite till elektrifiering och minskade utsläpp.
Region Gotland har bidragit till framarbetande av ett förslag till ett nytt geografiskt
program för Småland och öarna, för EU:s regionala utvecklingsfond.
Region Gotland har under året arbetat intensivt tillsammans med näringslivet för att stärka
relationerna och samverkan, vilket fått konkreta uttryck i en nära samverkan med såväl
näringsliv och länsstyrelse när det gäller hantering av Coronapandemins effekter.
Region Gotland har under året sjösatt ett ambitiöst utvecklingsarbete när det gäller
implementeringen av hållbarhetsaspekter i den regionala utvecklingen genom Vägar till
hållbar utveckling.
Region Gotland har under året slutfört satsningen Hållbara Gotland tillsammans med
Tillväxtverket, och rapportering kommer under första halvåret 2021.
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Sammanfattningsvis så kan konstaterats att pandemins effekter på ekonomin varit
begränsade för verksamheten, och att behoven av omorientering och omprioritering i stor
kunnat hanteras inom ekonomiska ramar eller med externa tillskott. När det gäller
verksamheten så har de blivit en i vissa delar markant förändring till följd av behov av
omorientering, omprioritering och kraftsamling. Detta såväl inom krisberedskap som inom
områdena tillväxt och social välfärd.
4 Förväntad utveckling
Arbetet inom verksamheten krisberedskap och civilt försvar kommer under de kommande
åren att ha ett stort fokus på totalförsvarsplanering och framförallt civilt försvar. Samtidigt
råder stor osäkerhet kring vad den pågående Coronapandemin kommer att innebära för
prioriteringar. Lärdomar från pandemin behöver omsättas i en ökad beredskap.
Än är det för tidigt att ha en överblick över de negativa folkhälsokonsekvenser av
pandemiåtgärderna som infördes för att minska smittspridningen. När samhällets
funktioner normaliseras igen kommer det att innebära en lättnad, frågan återstår dock vilka
spår – av kortsiktig eller mer långsiktig karaktär – pandemin förväntas ha satt. Befarad ökad
utsatthet i form av högre arbetslöshet, försämrad psykisk hälsa och ökat våld i hemmet
behöver hanteras.
En ny RUS förväntas antas av fullmäktige i början av 2021 nu när det finns ett färdigt
förslag som är under politisk behandling. Vi behöver utveckla metoder och arbetssätt för
att stödja och följa upp implementeringen av densamma, inklusive en översyn av den
interna styrmodellen. Framtagandet av tre genomförandeprogram för samhandling blir ett
verktyg i detta när det gäller samverkan med externa utvecklingsaktörer.

3

Verksamhetsberättelse
2020
Regional utveckling

Stora besparingar planeras de kommande åren inom regionen, samtidigt som höga
ambitioner finns för att åstadkomma en positiv utveckling i samhället. Det kan medföra
ökade förväntningar på en övergripande samordning vilket kan vara gynnsamt, samtidigt
som det riskerar att skapa orealistiska förväntningar på ökade prestationer såväl på analytisk
som praktiskt implementeringsinriktad nivå samtidigt, utan att det tillförts nya resurser.
Arbetet med energi- och klimatomställning skär igenom alla regionens verksamheter och
omställningen kräver resurser för kompetensutveckling och samverkan.
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att etablera intern samverkan kring klimat,
miljö och energi.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
När det gäller avdelningen för regionala utveckling så drivs där i huvudsak processledning,
initiering, samordning och uppföljning. Det gör att aktiviteter för måluppfyllelse många
gånger i mer konkreta termer sker andra verksamheter/förvaltningar och hos andra aktörer.
Mål social hållbarhet

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Arbetet med att utveckla kompetensplattformen bidrar till att stärka förutsättningarna för ett livslångt lärande.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Ett stort antal aktiviteter har genomförts inom ANDT, barnrätt, suicidprevention m.m. som lägger grunden för ett
kraftfullare arbete för att förbättra den sociala välfärden på Gotland. Det nya forumet för strategisk samverkan social
hållbarhet där samtliga förvaltningar samt Gotlandshem deltar kommer att ge oss bättre förutsättningar att leda och
samordna arbetet mot målet än mer, vilket är ett arbete på lång sikt. Coronaspridningen ändrar till viss del karaktären
på stödet som behövs från vår enhet då vi följer konsekvenserna av pandemin.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Den uppkomna Coronapandemin har visat både styrkor och svagheter i Gotlands beredskap. Detta kommer att utgöra
en god grund i den fortsatta planeringen för att höja vår förmåga att hantera framtida samhällsstörningar.
SVK ska presentera utredning och analys avseende den tredje elkabeln under februari 2021.

Mål ekologisk hållbarhet

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Befolkningen har under året till över 60 000 invånare, efter flera år av en positiv befolkningsökning.
Under året har vi arbetat med prioriteringar för exploateringsprojekt. Projekt som ska prioriteras ska leverera mot
regionens styrkortsmål och därmed öka befolkningen i arbetsför ålder. Under året har styrkortsmål 7-9, främst mål 8
ang vatten av god kvalitet varit utmanande i samhällsplaneringen. Vi har i och med starten av projektet Bo, leva och
verka god kännedom om det som vi behöver utveckla för att öka Gotlands befolkning, bostäder och kommunikationer
med fastlandet är två exempel.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
Kommentar:
Under året har Gotland legat i topp vad gäller nyföretagande i nationella mätningar. Sedan årsskiftet har 240 nya
företag startat på Gotland jämfört med 200 under första halvåret 2020 (Bolagsverket).
-SPG 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.

4

Verksamhetsberättelse
2020
Regional utveckling

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.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
Under året har vi arbetat med prioriteringar för exploateringsprojekt. Projekt som ska prioriteras ska leverera mot
regionens styrkortsmål och därmed öka befolkningen i arbetsför ålder. Under året har styrkortsmål 7-9, främst mål 8
ang vatten av god kvalitet varit utmanande i samhällsplaneringen.
Dubbel markanvisning har pågått under året. Framgångsrikt att få byggbar mark i Visby och på landsbygderna.

Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Vatten har varit en fråga i många sammanhang under året. Regionstyrelseförvaltningen har samarbetat med
teknikförvaltningen kring hur vi prioriterar exploatering för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet. Vatten är
fortsatt en begränsad resurs på Gotland.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
Kommentar:

6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
.
Mål kvaliet

Bedömning

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

Mål medarbetare

Bedömning

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

Mål ekonomi

Bedömning

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 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 procent vid mandatperiodens slut
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7 Väsentliga personalförhållanden
Ledningsgruppen har bedömt att de allra flesta medarbetarna inom avdelningen kan arbeta
på distans och de har därför gjort det sedan november 2020. Effektiviteten i arbetet har i
delar gått att upprätthålla på distans som fysiskt på plats på Visborg men god fysisk
arbetsmiljö är svårt att upprätthålla i hemmet. Distansarbete i pandemins spår innebär för
många en sämre arbetsmiljö och sämre förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett
effektivt sätt.
Pandemin har för ett antal medarbetare inneburit behov av total omprioritering av
arbetsuppgifter samt en arbetssituation under framför allt våren som präglades av stor
arbetsbelastning. Detta har gjorts med stor hängivenhet men har också ett pris.
På avdelningen har en medarbetare påbörjat doktorandstudier vid Uppsala Universitet
genom en så kallad professsionsdoktorandstjänst. En enhetschef har också slutat och
ersatts av en tillförordnad enhetschef samt en biträdande enhetschef på deltid.
7.1 Lönebildning

7.2 Personalvolym

Verksamheten har fått fler projekt under året, vilket också bidragit till fler anställda.
Projektverksamheten hanterar också en del av de ordinarie uppgifterna, då verksamheten i
grunden saknar några tjänster för att klara av uppdragen fullt ut inom ram. Medarbetare har
också under året blivit tillsvidareanställda genom lagen om anställningsskydd.
Organisation: 90008 Regional utveckling Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej

vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

52

47

51.70

Tillsvidare

41

38

40.70

Tidsbegränsad

12

9

11.00

Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90008 Regional utveckling Vilande: Ej vilande Organisation: 90008 Regional utveckling Datum: 2019-12-01 - 2020-12-

31

Antal anställda (trend) Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)
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Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90008 Regional utveckling

41.0

36.1

1.6

1.1

9000820 Social hållbarhet

10.4

9.4

9000830 Hållbar tillväxt

18.5

17.0

9000840 Samhällsplanering

10.5

8.7

9000810 Regional utveckling gem

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har gått ner från föregående år och ligger nu på en acceptabel nivå, över året
sett.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

2.44%

3.79%

Kvinna

2.61%

1.85%

Man

2.12%

7.38%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

När det gäller avdelningens verksamhet så är det ingen större avvikelse mellan budget och
utfall, utan budgeterade medel har använts för verksamheten. Region Gotland har dock
under året och till följd av Coronapandemin gjort förhållandevis stora näringslivsfrämjande
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satsningar, utöver budgeterade medel för detta.

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
Verksamhetsstruktur

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-35 240

-33 906

1 334

-30 340

0

0

0

0

-5 000

-1 440

3 560

-4 690

-29 640

-31 872

-2 232

-28 740

-600

-594

6

3 089

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

15 Övrig politisk verksamhet
22 Teknisk verksamhet
26 Näringslivsfrämjande åtg
28 Räddningstjänst
Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
Kontostruktur
Resultaträkning

-35 240

-33 906

1 334

-30 340

INTÄKTER

19 524

30 530

11 006

26 119

3 Intäkter/ Inkomster

19 524

30 530

11 006

26 119

-54 763

-64 436

-9 673

-56 460

-2 238

-5 494

-3 256

-5 665

-37 533

-38 963

-1 430

-33 474

KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övriga verksamhetskostnad

-1 620

-3 274

-1 654

-2 866

7 Övriga verksamhetskostnad

-13 362

-16 706

-3 344

-14 441

-10

0

10

-14

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

8 Resultaträkningens övr in

90008 Regional utveckling

-35 240

-33 906

1 334

-30 340

9000810 Regional utveckling gem

-2 216

-1 923

293

-1 368

9000820 Social hållbarhet

-6 964

-6 727

237

-2 308

9000830 Hållbar tillväxt

-12 504

-15 021

-2 517

-13 206

9000840 Samhällsplanering

-13 556

-10 235

3 321

-13 458

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

8.2 Nettokostnadsutveckling

-
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8.3 Investeringar
Organisation: Regional utveckling Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2020

Utfall 2020
Jan- Dec

-96 974.0

-7 475.3

-89 498.7

-6 569

14000 Förvärv/
kommande försälj

-4 956.0

4 956.0

-4 950

14040 Försäljning
Fastighet

-2 519.3

2 519.3

-1 619

Investeringsprojekt

Avvikelse Prognos 3 2020 Prognos 3 2021
budget 2020
Inmatning
Inmatning
-28 109

28045
Landsbygdsutveckling

-6 000.0

-6 000.0

-6 000

81003 Sotaren Terra
Nova

-15 940.0

-15 940.0

-16 109

81004 Sotaren terra
Nova VA

-3 000.0

-3 000.0

-3 000

81006 Östercentrum

-6 355.0

0.0

-6 355.0

0

81007 Visby hamn
stadsutveckl

-6 679.0

0.0

-6 679.0

0

81008 Torslunden
Visby N

-5 000.0

0.0

-5 000.0

0

81009
Förtätningsprojekt
Visby

-3 000.0

-3 000.0

0

81010 Industrimark

-7 000.0

-7 000.0

0.0

0.0

81012 Roma Ekgatan

-3 000.0

-3 000.0

81020 Bostadsproj
utanför Visby

-6 000.0

-6 000.0

81021 Medel för
tidiga skeden

-5 000.0

81011 Gråbo 1:3

81022 Pott
kommande proj expl

-30 000.0

0.0

0

0

0

-3 000
0

-5 000.0
-30 000.0

0

0

9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

9.2 Inkomna synpunkter

-
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9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått
Nyckeltal/verksamhetsmått regional
utveckling

2020

2019

2018

2017

9.4 Internationellt arbete

1. EU-finansierade projekt som bedrivits under året.
Avdelningen Regional utveckling på regionstyrelseavdelningen arbetar med kunskap,
samverkan och finansiering för att stärka den regionala utvecklingen på Gotland. Det sker
genom att lotsa andra förvaltningar i Region Gotland och regionala aktörer på Gotland till
att ta fram ansökningar till utlysningar från den europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), den europeiska socialfonden (ESF) och från Interreg Central Baltic. Det sker även
genom information och dialog samt erfarenhetsutbyten med och mellan aktörer på
Gotland, samt i förekommande fall med aktörer i andra regioner i Sverige och Europa
genom de av Region Gotland identifierade internationella aktörerna.
Under 2020 har arbetet påverkats av pandemin, vilket gjort det svårare att bjuda in till
fysiska möten. Möten har därför ägt rum bilatralt med aktörer som är intresserade av att
driva projekt. Intresset har varit osedvanligt stort, i synnerhet för utlysningar från
Tillväxtverket. Det har även funnits fler utlysningar än normalt, s k Corona-utlysningar,
från Tillväxtverket under 2020. Det har medfört att en ansenlig del av arbetstiden har
ägnats åt möten med aktörer som vill ansöka och som behöver vägledning kring och
återkoppling på sina projektansökningar. Som en konsekvens därav har den regionalt
medfinansierade projektportföljen ökat i omfattning.
Regionalfonden (ERUF) och nationella utlysningar
2020 har ett antal projekt på Gotland beviljats medfinansiering med regionala 1:1-medel,
varav 6 stycken inom ERUF:
•
•
•
•
•
•
•

Digital dialog, projektägare Region Gotland, 4,1 mnkr (ERUF)
Digital hybridlösning, projektägare, Gotlands Förenade Besöksnäring, 2 mnkr
(ERUF)
En hållbar Besöksnäring efter Coronoa, projektägare Gotlands Förenade
Besöksnäring, 2,25 mnkr (ERUF)
Gemensam digital plattform för Gotland, projektägare Region Gotland, 4,5 mnkr
(ERUF)
Outdoor – hållbar outdoortursim, projektägare RF-SISY Gotland, 4,7 mnkr
(ERUF)
Vägar till hållbar utveckling, projektägare Region Gotland, 4,7 mnkr
(Tilllväxtverket)
ZERO- gotländska start-up företag och hållbara affärsmodeller, projektägare
Science Park Gotland, 8,5 mnkr (ERUF)

Därutöver har 2 stycken förstudier till ERUF medfinansierats med sammanlagt 784 kkr.
Pågående ERUF-projekt som medfinansieras med regionala 1:1-medel från tidigare år är:
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•
•
•
•
•
•
•
•

DiSA – digital samhällsbyggnad, projektägare Region Gotland
Framgångshubb, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB
Gotland Goes Global, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB
Hållbara transporter, projektägare Länsstyrelsen i Gotlands län
Kulturarvsinkubatorn, projektägare Riksantikvarieämbetet
OECD Territorial Review Gotland, projektägare Region Gotland
Skogens mångbruk, projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB
Sustainable Speis, projektägare Tillväxt Gotland

Socialfonden (ESF)
Under 2020 har även ett ESF-projekt medfinansierats med regionala 1:1-medel:
•
•
•
•
•
•
•

Alla behövs på Gotland, projektägere Tillväxt gotland, 800 kkr.
Inom ESF har under 2020 följande ESF-finansierade projekt pågått på Gotland:
Digital äldreomsorg. Projektet leds av Region Gotland HSF.
En värld av möjligheter. Projektet leds av Hotell- och restaurangfacket
NORMA - attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Projektet leds av Regin Gotland
RSF.
SMÖT. Projektet leds av Folkuniversitetet
ÖMÖT II– ökad mångfald ökad tillväxt II. Projektet leds av Folkuniversitetet.

Interreg Central Baltic
Under 2020 har även ett Interreg Central Baltic projekt medfinansierats med regionala 1:1medel:
•

CBSmallPorts Energetic small ports in Central Baltic region, projektpartner Bläse
Kalkbruk, 389 kkr

Följande Central Baltic-projekt har pågått under 2020, där en projektpartner eller
associerad projektpartner från Gotland finns med:
•
•
•
•

Baltic Wings, projektpartner Föreningen Närsholmen
DigiYouth, projektpartner Uppsala Universitet Campus Gotland
EPIG – Educating Professionals on islands in Gastro Tourism, associerad
projektpartner Gutegymnasiet/Guteskoland AB
NatureBizz – Business and Wellness from Green Economy Growth, associerad
projektpartner Gotland Regional Matkultur

2. Andra internationella projekt som bedrivits under året.
Genom ICLD har avdelningen varit involverad i att ta tillvara och fortsätta utveckla
samarbetena med Gammelsvenskby i Ukraina och i Kibaha i Tanzania. Till följd av
pandemin har samarbetet försvårats under 2020.
Ett utbildningstillfälle arrangerades av ICLD i november från Gotland för politiker från
samarbetsländerna.
Region Gotland ansökte 2019 och blev utsedd som en av 26 öar i EU att få rådgivning och
stöd i sitt arbete med energiomställningen inom ramen för EU-kommissionens initiativ
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Clean Energy for EU Islands. Avdelningen har under 2020 deltagit i webbinarier som
arrangerats av nätverket.
3. Övrigt internationellt arbete i form av värd för besök, deltagande på konferenser etc.
Avdelningen har medverkat i nätverksaktiviteter inom ramen för de av Region Gotland
prioriterade internationella nätverken. Deltagande i internationella nätverk har främst skett
genom digitala möten, framförallt genom arrangemang av CPMR och UBC. Som exempel
på deltagandet kan nämnas avdelningens besöksnäringsstrateg som i mars presenterat
Region Gotlands arbete med hållbar turism vid CPMR BSC:s seminarium på temat
Sustainable Tourism Cooperation in the Baltic Sea, i Stockholm, samt Region Gotlands
strategiska satsningar för att bidra till en återhämtning i besöksnäringsstrategin i oktober i
samband med Baltic Sea Tourism Forum, via en film och digital medverkan i eventet.
Under 2020, har avdelningen arbetat med att ta fram det operativa programmet för ERUF i
Småland och öarna tillsammans med de andra länen i programområdet, samt det operativa
programmet för Interreg Central Baltic. Avdelningen har även bistått Tillväxtverket i
framtagandet av omställningsplan för Gotland samt operativt program för Fonden för en
rättvis omställning (FRO).
Arbetet med Energimyndighetens uppdrag, att möjliggöra att Gotland blir ett pilotområde
för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem, har medfört ökat internationellt
intresse för Gotland inom energiomställning. Avdelningen har genom sina internationella
nätverk och EU-kommissionens initiativ Clean Energy for EU Islands deltagit i
webbinarier där även Energicentrum på Gotland deltagit. .
Därtill har det skett ett arbete med att integrera internationella frågor i Vårt Gotland 2040,
samt frågor om smart specialisering.
Arbetet med OECD Territorial Review har RUA måst justera tidplanen för, till följd av
pandemin.
Arbetet med att revidera internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 inleddes
hösten 2020.
Exempel på internationella möten och utbyten under 2020
•

SKR:s internationella dag den 29 januari, Stockholm, med deltagande av
tjänsteperson från avdelningen

•

Avdelningen har etablerat en kontakt med Uppsala Universitet Campus Gotlands
internationella ö-forksningskluster

•

Region Gotlands interna internationella nätverk har haft 5 möten under 2020.

•

Hansa-dagarna i Brilon den 5 maj genomfördes utan medverkan av andra
Hansestäder fysiskt på plats. Avdelningen och representanter från regionstyrelsen
och delegater deltog digitalt.

•

Clean Energy for EU Islands webbinarium 17 juni. Avdelningens ekostrateg
berättade om Gotlands energiomställning.

•

Förvältningens sakkunniga strateger bidrg till att dela med sig av Gotlands
erfarenheter till en studie som EU:s regionkommitté beställt på temat Potential
impacts of COVID-19 policy responses and recovery policies on regions in Europe
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•

Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 20 november digitalt från Riga, med
deltagande av representant från regionstyrelsen och tjänstepersoner från
avdelningen.

•

Vid CPMR GA och Political Bureau den 29 oktober, som ägde rum digital, deltog
en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från avdelningen.

•

UBC Planning Cities Committee I oktober digitala seminarium om effekter av
pandemin på stadspleneringen. En representant från avdelningen deltog, SBF
presenterade effekterna på Goltnad.

•

Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR har
avdelningen tagit del av förslagen kring EU:s sammanhållningspolitik och
långtidsbudget och återhämtningsfonden. Vid det regionala utvecklingsutskottets
sammanträden och vid möten med Partnerskapet för EU:s Fonder och Program på
Gotland, vid Tillväxtrådets möten, samt vid det internationella interna nätverkets
möten har förvatningen informerat.

•

Därutöver har avdelningen omvärldsbevakat och delat erfarenheter med andra
regioner genom deltagande i de internationella nätverkens digitala aktiviteter, och
via nätverksträffar för EU-samordnare på SKR.

•

Avdelningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket bjuder in till
om revideringen av Östersjöstrategin.

Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?
Synlighet för Gotland, tillgång till kvalificerad analys, påverkansmöjligheter inom EU,
omvärldsbevakning som utgår från Gotlands intressen och möjligheter, information om
utlysningar och samarbeten inom Europa, erfarenhetsutbyten med andra öar och
kustregioner, goda internationella exempel kring de styrkeområden vi arbetar med, såsom
kulturarv, hållbar samhällsplanering, hållbar besöksnäring och mat- och livsmedel, samt
energiomställning.
10 Bilagor
Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Utveckla kompetensplattformen genom att stärka arbetsformer och tydliggöra
mål och syfte
Kommentar:
Förändring av strukturerna för kompetensplattformen för ett utvecklat samarbete med näringslivet med fokus på
kompetensfrågor har påbörjats. Formerna är på väg att etableras i ett strategiskt kompetensråd respektive operativt
forum. Ett analysarbete för att löpande följa utvecklingen av företagens ekonomiska situation påbörjades under våren
och pågick året ut. Analysresultatet har varit en viktig del i beslutsunderlaget för föreslagna regionala åtgärdspaket
som syftar till att mildra företagens försämrade ekonomi. Prioriteringen av analysarbetet försenade en fullständig
etablering av beslutade förändringar av kompetensplattformen.
02. 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.
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Kommentar:
Program för god jämlik jämställd hälsa har tagits fram och beslutades av regionfullmäktige. Programmet utgör ett
viktigt ramverk för regionens folkhälsoarbete.
Handlingsplan för suicidprevention har arbetats fram och beslutats av regionfullmäktige.
Regionen har formellt stärkt sitt engagemang i Mindshift som är en plattform för aktörssamverkan för att främja
psykisk hälsa i samhället. Lokalt på Gotland pågår arbete inom MindShift i projektet Guldhjärnan för att sprida Första
hjälpen till psykisk hälsa på Gotland. Region Gotland bidrar genom planering för att utbilda 18 instruktörer för att
sedan sprida kunskapen inom regionen med stöd av statliga medel för suicidprevention. Förutom utbildning av
instruktörer inom Region Gotland finns plan för en rad aktiviteter för att stödja spridningen av Fösta hjälpen till
psykisk hälsa, över ön.
En tillsynsplan utifrån alkohol- och tobakslagen har tagits fram och beslutades.
En arbetsgrupp har etablerats för fysisk aktivitet tillsammans med verksamheter inom Region Gotland och RF SISU
Gotland.
Utifrån rådande Coronapandemi har ett åtgärdspaket tagits fram och beslutats, grundat i en snabbanalys över vad
som kan och behöver göras på kort sikt för att dämpa pandemins negativa konsekvenser på längre sikt. Vi följer och
ger lägesbilder av utvecklingen av effekter på folkhälsan i Coronapandemins spår, bland annat genom att månatligen
ge en lägesbild över psykisk hälsa på Gotland.
Ett nytt forum för strategisk samverkan social hållbarhet har initierats där samtliga förvaltningar samt Gotlandshem
deltar.
Under våren har befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor genomförts och CAN:s (centralförbundet för alkohol och
narkotiska upplysning) drogvaneenkät i årskurs 9. Enkäten i årskurs 2 på gymnasiet kunde i år inte slutföras på grund
av coronasituationen med distansundervisning.
Rutin är framtagen för kontinuerlig uppdatering av lägesbild psykisk ohälsa, tillsammans med externa aktörer.
En uppföljning av förbättringsområden utifrån FN-deklarationen om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar har genomförts.
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:
Året inleddes med en länsdialog på temat skadligt drogbruk som genomfördes i samarbete med SKR och Avdelningen
för Kvalitet och Digitalisering. 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 aktiviteter har tagits fram.
Som en följd av arbetet inom OSF har vi producerat fem filmer som berättar om hur regionen tillsammans med polisen
och Gotlandshem arbetar med "mäns våld mot kvinnor" gällande de våldsutsatta, förövarna samt barnen.
03. 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 KLG. 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.
Inom ramen för Utveckling Totalförsvaret har regionen lett två arbetsgrupper: hälso- och sjukvården samt
kommunalteknisk försörjning (VA) som har producerat var sin slutrapport. Coronaläget har dock gjort att arbetet med
höjd beredskap inte har kunnat utföras med lika stor intensitet som planerat.
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:
Avdelningen stödjer övriga RSF i att höja den egna verksamhetens beredskap i krissituationer. Detta görs genom stöd
med Risk- och Sårbarhetsanalyser och kontinuitet efter Corona.
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 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 på SVK i årsredovisningen 2021.
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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.
SVK ska presentera slutlig utredning och analys under februari 2021.

Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Identifiera drivkrafter som ger en positiv befolkningsutveckling och föreslå
konkreta insatser.
Kommentar:
Projektet har under hösten 2020 haft begränsat med personella resurser men ha runder vintern återgått till
ursprunglig plan igen. Projektet löper till dec 2022.
Utveckla platsvarumärket Gotland genom ny varumärkesplattform.
Kommentar:
Arbetet med en utvecklad varumärkesplattform pågår. En förstudie för en digital plattform är genomförd och
ambitionen är att ett genomförandeprojekt ska starta kvartal 1 2021.
05. 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 in området.
Science Park Gotland 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. Utmärkelsen ger även mer resurser för att ytterligare stärka verksamheten på Gotland.
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.
Almi har under året startat upp två nya projekt. Ett för att öka Almis egna kunskapsnivån samt stödja företag som
skall ut på en global marknad. Det andra projektet drivs i samverkan med Almiorganisationer från regioner i Småland
och öarna och syftar till förbättrade affärsutvecklingsprocesser och vidgade affärsnätverk.
Förberedelser för att stärka det finansiella systemet med privat riskkapital har påbörjats genom samarbete med
Tillväxt Gotland (Investerarnätverk).
Formerna för ett investerarnätverk har i samarbete med Tillväxt Gotland, Science Park Gotland , Almi och Region
Gotland tagits fram. Ett samarbete med den Stockholmsetablerade organisationen Connect Öst planeras stödja
etableringen av ett investerarnätverk på Gotland med start första halvåret 2021.
Ett samarbetsforum mellan affärsutvecklingsaktörer och Region Gotland för att öka antalet etableringar har tagits fram
under året. Formerna för de nya samarbetsstrukturerna beräknas etableras och verka från och med kvartal 1 2021.
06. 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. Handlingsplanen är ännu ej färdigställd, men arbetet pågår.
Utveckla samverkan och effektivitet inom samhällsbyggnadsprocessen.
Kommentar:
Arbetet har intensifierats under hösten och ska leverera en slutrapport till budgetberedningen maj 2021. Projektet har
levererat en övergripande processkarta för samhällsbyggnadsprocessen inom Region Gotland.

Ekologisk hållbarhet
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Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Utveckla ett mer klimatsmart resande och en anpassad flygplatsinfrastruktur
Kommentar:
Kommersiellt elflyg till Gotland är ett projekt i två delar. Del 1, inventeringsstudie och i del 2 görs fördjupningar. Del 1
pågick t.o.m. augusti och omfattade inventering av: nuläget, förutsättningar för att ta emot, aktörer, intressenter,
resurser, nätverk flygplatser, påverkan för att satsa på Gotland, definiera fördjupningsområden för del 2. Dessa blev
tillgänglighet och trafiksäkerhet, cirkulation och GC till flygplatsen, FysGot. Medel beviljat av Trafikverket och Region
Gotland för ett treårigt projekt. Förstudie inom TKF till april. Inom förstudien görs bedömningen om
detaljplaneläggning behövs. Byggande kan påbörjas kommande år, om planläggning inte behövs. Förstudien
presenteras i januari 2021. En försening som dock inte ger stor påverkan på projektet i helhet. Projektet beräknas
pågå tom 2022.
Arbeta för etableringen av ett Energicentrum.
Kommentar:
Långsiktig finansiering beslutades av RF hösten 2020 och 2021 etableras Energicentrum Gotland med tre permanenta
tjänster. Tjänsten som verksamhetsledare är tillsatt och arbetet är igång.
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Som en följd av Coronasmittspridningen har många möten ersatts med distansmöten. Flera licenser för att kunna
anordna distansmöten (Skype företag) har beställts samt i viss mån utbildningsinsatser för att använda sig av digitala
mötesverktyg. Medarbetarna har fått licenser för Skype företag. Corona påverkar också vårt resande, flera resor till
fastlandet är inställda. På APT har vi gått igenom resepolicyn. Vi försöker hitta sätt och hjälpa varandra att göra
miljösmarta val i vardagen enklare.
08. 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:
Region Gotland överklagade inte domarna i första instans i de tre stora täktansökningsprövningar som var aktuella
under 2020. När det gällde Cementa kommer Regionens vattentäkter på File Hajdar att försämras.
Teknikförvaltningen har därför avtalat om att få utnyttja länshållningsvatten i kombination med ett mindre vattenverk
som kompensation. I fallet med SMA Mineral och utökningen av kalkbrytningen vid Klintebys och Snögrinde förelades
Regionen att yttra sig två gånger inför överprövningen i Mark- och miljööverdomstolen. I yttrandet underströk
Regionen att man inte accepterar en försämring av villkoren i domen när det gäller vägtransporterna till hamnen i
Klintehamn och att en försämrad säkerhet när det gäller tillgången till vatten inte är godtagbar, oavsett försörjning av
kommunal eller enskilt vatten. Förvaltningsdomstolen friande även Region Gotland när det gällde den interna politiska
hanteringen av beslutet att inte överklaga SMA-domen.

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Utveckla ett regiongemensamt koncept för servicepunkter.
Kommentar:
Årets avslutades med att personella resurser för projektet ännu inte är tillsatt. Avdelningen för kultur och fritid och
biblioteksverksamheten har arbetat vidare med servicepunkter med budget från Kulturrådet.
Ta fram förslag till utsläppsbudget
Kommentar:
Jämförande fördjupningsarbete, klimatberäkningar, med andra regioner pågår med stöd av Regionernas miljöchefer
(RMC). Arbete internt påbörjat.

Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
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Kommentar:
I arbetet med samhällsbyggnadsprocessen finns ett tydligt kundperspektiv där processens verksamhet ska vara
tillgänglig för kunderna. I avdelnings verksamhet har vi utåtriktade tjänster i exploateringsprocessen. Vi uppdaterar
information på webbsidan och jobbar med forum som t ex byggforum för att öka våra kunders tillgänglighet. En
temporär företagsjour är också inrättad och ökar även tillgängligheten för företag till förvaltningen när gäller ärenden
som påverkar företagens rörelsekapital. Avdelningen har under 2020 fått politiskt uppdrag att etablera verksamheten
Energicentrum Gotland permanent. Det är ett bra exempel på att tillgängliggöra regionens verksamhet för
allmänheten.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Färdigställa ny RUS.
Kommentar:
Det har skett ett brett arbete inom förvaltningen, gentemot utvecklingsaktörer och även allmänheten med att ta fram
en ny RUS. Ett förslag till RUS har färdigställts och är beslutat av regionstyrelsen för beslut i fullmäktige i början av
2021.
Ta fram process och styrdokument för köp/försäljning/förvaltning av
fastigheter samt lokalförsörjning.
Kommentar:
Vi påbörjar under april månad arbetet med fastighetsstrategi. Arbetet utfördes initialt som ett examensarbete av två
studenter från KTH. Arbetet med studenterna avslutades sedan när de fick arbete. Fortsättning av arbetet som de två
studenterna utförde i våras hanteras vidare av lokalförsörjningsstrateg som är på plats from 1 sept 2020.
Lokalförsörjningsstrategen placeras på RSF, regional utveckling och enheten samhällsplanering. Den hanterar
koncernövergripande frågor. Lokalförsörjningsstrategen kommer under 2021 ta fram en fastighetsplan som del av
lokalförsörjningsstrategi.
Utveckla det verksamhetsnära chefsstödet genom ett ökat samarbete mellan
de olika stödfunktionerna.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
På APT:erna är kvalitet och effektivitet i ärendeberedningen en levande och återkommande diskussion. Vi har infört
rutiner med granskningsfunktion i W3D3 och inför varje APT distribueras en överblick över ärenden som behöver
processas. Avdelningen har tagit fram underlag till kansliet för att förbättra mallen till tjänsteskrivelser genom att ha
instruktioner och rubriker för obligatoriska genomlysningar av olika tvärperspektiv (barnrätt, jämställdhetsintegrering,
ekonomi och landsbygd). Vi har infört en rutin för att få översikt av enhetens ärenden som förväntas behandlas under
året.

Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
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1 Sammanfattning
Avdelningens resultat hamnar för helåret 2020 på 1,7 mkr. Det stora positiva resultatet
härleds till vakanser på övergripande nivå som ej ersatts under hösten. Därmed har även
vissa omkostnader och planerade utgifter inte genomförts. Vidare har bidrag mottagits från
migrationsverket som överstigit prognos samtidigt som inköp inte levererades. Respektive
enhet har nått sin budget.
Avdelningen har under perioden påverkats stort av pandemin. Intäkter har minskat till följd
av inställda verksamheter och arbetet har ställts om till att hantera pandemin och dess
följder för externa aktörer. Stödpaket har presenterats och hanterats och stor dialog skett
med externa parter och nätverk.
Parallellt med hanteringen av pandemins effekter har avdelningen arbetat vidare med
uppdrag och mot de mål som satts inom regionen. Inom biblioteken har stort fokus satts
på våra 3 stora projekt; Stärkta bibliotek Digitalt först, och Bokstart. Inom fritid har
rollförändringar gjorts i organisationen, anläggningsstrategi har presenterats,
badhusutmaning har påbörjats mm. Inom kulturen har stort fokus lagts på framtagandet av
kulturplanen och deltagit i framtagande av RUS. Kulturenheten genomförde en mycket
uppskattad Gotland Art Meet Up i syfte att föra dialog mellan politiker, tjänstemän och
framförallt fria professionella kulturaktörer. För avdelningen har dialog och samverkan stått
i fokus mot flera förvaltningar för att finna bra strukturer för ett än bättre samarbete.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Samverkan har under året utvecklats genom att kvartalsmöten nu hålls med tekniska
förvaltningen på ett strukturerat sätt. En arbetsgrupp kring fysisk rörelse har startat
tillsammans med folkhälsostrategen och vi deltar nu i det nybildade nätverket för social
hållbarhet samtidigt som samverkan med SOF och hälsofrämjande enheten har startat upp.
Samverkan med regionalutveckling har även det utvecklats.
Fritidsenheten har presenterat hållbar ekonomisk lösning för investering i ett nytt badhus,
säkerställt genomförandet av det framgångsrika arrangemanget Hitta ut! samt deltagit i
arbetet kring genomförandet av markanvisningstävling för byggandet av en gymnastikhall.
Enheten har även jobbat vidare med den utmaning av badverksamheten som inkom under
delår 1.
Anläggningsstrategin har presenterats för politiken i sin helhet. Beslut om att skjuta
strategin till det fritidspolitiska programmet är taget. Både fritids- och kulturenheten tog in
extra personal för arkivering av dokument enligt dokumenthanteringsplanen men också för
att hantera äldre KFN material från tidigare förvaltningen.
Kulturenheten har under året arbetet med framtagande av en ny kulturplan, som nu är
beslutad.
Dansresidens har gått att genomföra på Länsteatern, ett samarbete mellan danskonsulent
och scenkonstkonsulent. Liksom Danssommarjobb, där 15 ungdomar fått jobba med dans
under de första sommarveckorna på sommarlovet.
Flera evenemang har fått ställas in såsom ex. Nationaldagsfirandet, Film på Gotlands
talangvecka men Bokens dag genomfördes även detta år, men i en digital version, genom
filmade författarsamtal som modererades av bibliotekarier,
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Film på Gotland utlyste (i samarbete med Författar och översättarcentrum) tre stipendier i
adaption av bok till film, samt genomförde ett mentorskapsprogram för fyra kvinnliga
filmare. De producerade även digitaliserade stadsvandringar på Gotlands museum i
samarbete med två filmare och Gotlands museum.
Under 2020 genomfördes Bokstart sitt sista projektår för att inför 2021 ingå i den ordinarie
verksamheten. Mycket kraft har lagts på förankringsarbete gentemot andra förvaltningar
och utgår framåt en del av bibliotekens ordinarie verksamhet. Bokstart finns också som en
del i den ordinarie verksamheten för barnhälsovården och förskolorna. Projektet ställde
snabbt om från fysiska hembesök till digitala hembesök, en resa som gick oväntat smidigt
och har gett goda resultat.
Digitalt först, en del av det fleråriga projekt som inneburit många stora delar för samtliga
bibliotek, är inne på sitt slutår. Länsbiblioteket har genomfört många fortbildningsinsatser
för att öka bibliotekspersonalens kompetens. Enhetscheferna har deltagit i kursen Att leda
digital transformation tillsammans med bibliotekschefer i Östergötland. Ytterligare insats
från Länsbiblioteket är kursen Unga och bibliotek. Kursen är en samverkan med
Östergötland och Värmland. Bibliotekarier med inriktning ungdom har deltagit i kursen
och ska vidarebefordra sin nya kunskap till övrig personal i mars.
Stärkta bibliotek, 2020 är biblioteken på Gotlands andra år, där medel från kulturrådet har
inneburit stora möjligheter för verksamhetsutveckling. Förstudie kring ny webplats ska vara
klar under 2021. Projektet har också inneburit förstudie kring biblioteksdatasystemet
KOHA. Förstudien resulterade i beslut att implementerade det öppna källsystemet KOHA
under 2021. Vidare har även förstudie om den mobila verksamheten genomförts. Stärkta
bibliotek har också inneburit en stor möjlighet att förstärka den digitala tekniken på många
bibliotek. Vi har också färdigställt ett större digitalt handledningsrum där handledning
schemalagts varje vecka, på Almedalsbiblioteket, där bibliotekarier handleder besökare som
vill bokar tid. Arbetet med att nå fler målgrupper samt besökare har föregåtts genom att
personal har gått SKR:s kurs. Kursen Innovationsguiden innebär att man lär sig
tjänstedesign, ett användarorienterat arbetssätt för verksamhetsutveckling genom
brukarundersökning.
Meröppet har implementerats på ytterligare bibliotek för att skapa högre flexibilitet och
utöka tillgängligheten under obemannade tider för låntagare.
Sk. Infopoint har införts på fyra bibliotek. Infopoints är ett samarbete med Gotlands
Turistbyrå med syfte att ge en högre service på hela Gotland till ortsbor och turister.
Biblioteken har nytt kassasystem som innebär att både kort och swish nu är möjligt att
betala med.
Samordningen mellan de olika biblioteken har stärkts via en gemensam inköpsgrupp,
ledningsgrupp och iordningställandegrupp. Allt för att skapa likvärdighet, utifrån varje
biblioteks förutsättningar, för användarna att alla ska känna igen sig oavsett vilket bibliotek.
Länsbiblioteket har genomfört en kartläggning av litteraturområdet som undersöker
aktörernas villkor och behov samt föreslår strategier och insatser för arbetet framåt.
Ett magasin på Hemse bibliotek har under våren gallrats och Gotlandica avdelningen
flyttats upp från källaren och in i det befintliga biblioteksrummet och därmed blivit mer
tillgängligt för allmänheten.
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Förändring av biblioteksrummet I Almedalsbiblioteket är påbörjad med flytt av tidskrifter
ner i foajén, till glädje för manga cafébesökare. Skapar en betydligt högre tillgänglighet för
medborgarna och bidrar till ett luftigare biblioteksrum för böcker. Även utveckling av
biblioteksrum I distriktsbiblioteken har skett genom utbyte av b la belysning.
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Effekterna av pandemin har varit stora mot kultur- och fritidssektorn. Institutioner,
kulturskapare och arrangörer fick se sina verksamheter avstanna, i vissa fall upphöra, och
publiken fick inte ta del av konst och kultur i den utsträckning som var avsedd. Idrotts- och
fritidsföreningar begränsades starkt och fick ställa om sin verksamhet. Kultur och
Fritidsavdelningen genomförde en rad åtgärder för att hantera pandemins följder.
Avdelningens egna verksamheter har fått stort tapp av intäkter till följd av inställda
verksamheter såsom Almedalsveckan, Medeltidsveckan samt aktivitetsbokningar i våra
anläggningar. Även minskat bad samt borttagande av avgifter inom biblioteken har
påverkat ekonomin.
Avdelningen har generellt haft en generös hållning kring redan utbetalade stöd. I april
omfördelades och utlystes 1 miljon kronor till kulturorganisationer i form av 1) kontantstöd
för inkomstbortfall 2) stöd för kompetens- och kvalitetsutveckling 3) arrangemangsstöd i
linje med FHMs riktlinjer. Åttiofyra ansökningar kom in till ett sökbelopp på 3,84 miljoner
kronor. Samtidigt omfördelades och utlystes 1 miljon kronor till fritidsföreningar för att
täcka intäktsbortfall.
2020 innebar även hantering av det statliga krisstödet till den regionala kulturen i
samverkansmodellen (länsinstitutionerna) på 150 milj kr, varav 2,6 miljoner riktades till
Gotland. Dessa fördelades på regional nivå i sin helhet till Gotlands museum vars
verksamhet drabbades hårt. Stödet räckte inte till att täcka museets egna förluster och ej
heller Länsteaterns och Gotlandsmusikens beräknade underskott Den 16 november fattade
därför Region Gotland beslut om ett tilläggsanslag till 2020 års driftsbudget med ett
krispaket till den gotländska kulturen som uppgick till 9,64 miljoner kronor varav 4,7
miljoner ytterligare tillsköts Gotlands museum, 940 000 kr gick till Länsteatern, 500 000 till
Gotlandsmusiken. En miljon kronor fördelades till att stödja professionella kulturskaparna i
form av inköp av kulturföretagartjänster. Film på Gotland omfördelade 100 000 kr extra till
manusutveckling och kort- och dokumentärfilm och konsthanteraren omfördelade 100 000
i extra inköpsbudget för inköp av konst till Region Gotlands konstsamling.
Under hösten beslutade Region Gotland att stötta idrotten genom att erbjuda
hyresbefrielser i regionen idrottsanläggningar från 1 juli – 31 december. Till de föreningar
som drev egna anläggningar beviljades extra driftsstöd. Samtidigt fördelades ytterligare 1
mkr ut till föreningarna pga intäktsbortfall.
Under året tillkom extra folkhälsomedel för att främja folkhälsa och motverka isolering till
avdelningen vilka användes till skapande av dans på äldreboenden samt överlämnande av
uppdrag till RF Sisu Gotland för genomförande i deras föreningar utifrån att främja
folkhälsa. En del av medlen gavs även länsbiblioteket för att skapa uppdragsutmaningar,
take away pyssel och framtagande av digitala filmer där gotländska författare läser ur sina
alster.
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Biblioteken på Gotland har i stor omfattning påverkats av pandemin vilket inneburit stort
avkall från planerade aktiviteter och program. Stor flexibilitet har krävts utifrån snabba
förändringar där nya riktlinjer, både nationella, regionala och kommunala. Många bibliotek
runt om i Sverige har dock valt att stänga men på Gotland har vi försökt hålla öppet alt
erbjuda begränsad service.
Boken kommer verksamheten utökades under nästan hela 2020 att även gälla sk.
riskgrupper. Det innebar i praktiken en utökning med ca 100 personer som fick ta del av
den servicen. Vidare valde också biblioteken att lämna ut bokpåsar utanför biblioteken.
Låntagarna ringe/mejlade sina önskemål till respektive bibliotek som administrerade lånen
och på bokad tid lämnade ut påsen med beställda böcker utanför biblioteksrummet för att
på så sätt slippa smittspridning inomhus. Ytterligare anpassningar för att underlätta för
låntagare trots pandemin är: utökad lånetid, inga förseningsavgifter, omlån hemifrån utökas
från 3 gånger till 10 gånger, snabblån och filmer kan lånas hemifrån via hemsidan,
bokinkastet öppet dygnet runt, filmer och tv-spel lånas ut gratis, utökade e-lån från 2
ggr/vecka/låntagare till 3 ggr/vecka/låntagare. Vi ser tydligt att e-lånen under perioden har
ökat.
Bokbussen har fortsatt köra mot skolan och förskolan i samma omfattning men tagit med
bokpåsar och lämnat till elever- och lärare istället för att komma in på bussen.
4 Förväntad utveckling
Avdelningen behöver fortsatt samverka med olika förvaltningar inom region gotland för att
möjliggöra uppdrag och mål. Vidare behöver fokus sättas kring evenemang och friluftsliv.
Samverkan med Regional utveckling behöver fortsatt utvecklas. Fortsatt digitalisering,
systematisk kvalitetsuppföljning, och kommunikationsplanering behöver genomföras. Stor
brist identifierad gällande stöd inom kommunikation utifrån att avdelningens verksamhet är
i huvudsak externt riktad.
Boken kommer och Bokstart behöver inrymmas i ordinarie verksamhet och budgetram.
Till följd av besparingar kommer öppettiderna behöva minskas men möjligheten att hålla
alla bibliotek öppna över tid finns kvar. Samtidigt arbetar vi aktivt med vår mobila
verksamhet där ändrat uppdrag beslutats och arbete sker kring hur vi skall ersätta vår
bokbuss samt hur vi framöver skall arbeta med vår uppsökande verksamhet. Vidare
kommer vi fortsätta utveckla vår programverksamhet för att möjliggöra den till fler. Fler
meröppna bibliotek planeras för att öka tillgängligheten och arbetet fortgår med utveckling
av servicepunkter, vilket sker i samarbete med avdelningen Regional utveckling. Biblioteken
förväntas ytterligare bidra till ökad digitalisering, läslust och kunskapsutveckling genom att
kunna vara en del av det livslånga lärandet för alla medborgare, oavsett etablerad eller
nyanländ, på Gotland.
Utvecklingen inom fritid behöver ske dels genom utveckling av nytt badhus/simhall,
byggnation av gymnastikhall, fortsatt utveckling av Rävhagen och framtagande av förstudie
för isyta i Visby. Bidragsöversyn och framtagande av reviderat fritidspolitiskt program
behöver påbörjas. Fortsatt arbete behöver även ske gällande digitalisering och
effektivisering. Samtidigt finns behov av likvärdighet kring våra avtal, översyn av våra
bidrag mm.
Inom kulturen behöver vi säkerställa ett kulturliv på Gotland framåt. Utmaning finns kring
att tillskapa stöd som ger en hållbarhet så att vi inte förlorar aktörer och kvalitet för
medborgarna. Utmaningen är också att kunna fortsätta ett utvecklingsarbete i linje med en
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nytagen kulturplan som inte är skriven för en tid med en coronapandemi. Ta fram nya
stödformer, omställningsverktyg både för enheten och omvärlden,
kommunikationsutveckling och återstart för kulturen efter pandemin och att ta vara på nya
arbetssätt kommer sannolikt att stå på agendan under året, vilket eventuellt kan påverka
resultaten i förhållande till kulturplanen och dess handlingsplan.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Mål social hållbarhet

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Avdelningen skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom att stärka människors
livskvalitet i form av att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och meningsfull fritid inom
kultur- och fritidsområdet.
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv genereras genom stöd i form av bidrag inom såväl fritid
som kultur. Uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar förutsättningar för
föreningar att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Avdelningens fokus i detta arbete är barn
och ungdomar.
Under året har utveckling av anläggningar skett bland annat genom utbyggnad av fler gräsplaner
vid Rävhagen samt säkerställande av ersättning av konstgräsmatta när tekniska förvaltningen
genomför sanering. Arbetet har fortgått kring att skapa beslutsunderlag för investering av nytt
badhus i Visborg vilket även det borgar för en långsiktig förutsättning till god hälsa. En
anläggningsstrategi har presenterats och kommer införlivas i kommande arbete kring
framtagandet av ett nytt fritidspolitiskt program.
Inom kulturverksamheten har t ex samverkan skett med utbildningsförvaltningen för att skapa
bättre förutsättning för att tillgängliggöra kultur i skolan genom dels framtagande av kulturgaranti
dels verktyg för skolan att se och boka föreställningar. Året har också inneburit arbete kring
framtagandet av en ny kulturplan vilket antogs under hösten.
Inom biblioteken har projektet Bokstart som främst styr mot mål 1 under året förberetts för att
ingå i bibliotekens verksamhet från 2021. Det ger förutsättningar för att alla fullföljer gymnasiet
och har förutsättningar för ett livslångt lärande. Biblioteken styr i allra högsta grad mot social
hållbarhet genom att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling, läsfrämjande och fri åsiktsbildning och skapar förutsättning för livslångt
lärande.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Mål ekonomisk hållbarhet

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Mål ekologisk hållbarhet

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
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6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Mål kvalitet

Bedömning

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.
Kommentar:
Inom avdelningen har fortsatt utveckling av e-tjänster skett, framtagande av digitaliseringsplan påbörjats och
struktur för samverkan med avdelningen Regional Utveckling påbörjats. Struktur och hantering kring Kulturoch fritidsberedningen har utvecklats ihop med regionkansliet.
För fritidsverksamheten har ingen brukarenkät genomförts under året då mycket av verksamheten varit
begränsad eller obefintlig pga coronapandemin. Stor vikt har lagts vid dialog med externa parter för att
möjliggöra stödpaket gentemot idrottsföreningar.
Fortsatt utvecklingsarbete har skett på biblioteken på Gotland där fler bibliotek öppnat som meröppna. Pg a
pandemin har program och evenemang fått ställas in under större delen av året. Trots stängda fysiska lokaler del
av året har biblioteken arbetat med tillgängligheten på andra sätt genom utlämning av bokade böcker eller
bokkassar, något som varit mycket uppskattat. Under året har även projektet servicepunkter fortsatt där
biblioteken är en viktig del i konceptframtagning och testning av koncept. För att framöver kunna utveckla
verksamheten och nå fler låntagare och målgrupper har kartläggning av användare och icke-användare skett
genom statistikundersökning. Projektet Boken kommer har fortsatt under året för att nå personer som inte kan
ta sig till ett bibliotek och verksamheten förbereds tas in i ordinarie verksamhet. Fortsatt implementering av
nyläge utifrån processkartläggningen av biblioteken sker och förstudie kring nytt biblioteksdatasystem och
bibliotekswebb har genomförts.

Mål medarbetare

Bedömning

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

Mål ekonomi

Bedömning

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 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 procent vid mandatperiodens slut

7 Väsentliga personalförhållanden
Pandemin har get en effekt på sjukfrånvaron under våren. Det I sig har påverkat
bemanningen inom främst biblioteken men till viss del även badhusen. Pga minskade besök
till följd av pandemin har vi kunnat hantera situationen men ibland har vi behövt stänga
pga sjukfrånvaro. En ökad mängd risk- och konsekvensanalyser är gjorda I våra
verksamheter för att bedöma de nya situationer som uppkommit till följd av pandemin. Det
har synliggjort hur vi har kunnat åtgärda smittoriskerna I våra verksamheter. Vidare har
förändringar av roller skett inom fritidsenheten gällande vaktmästeriverksamheten där en
verksamhetsledare tillsätts under 2021. Övergripande inom avdelningen har en förändring
av roller mellan tidigare kulturstrateg, enhetschef kultur och administratör skett så att
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enhetschef tar del av kulturstrategs roll samtidigt som en ny roll tillsätts i form av en
verksamhetscontroller.
7.1 Lönebildning

Extra medel beslutades och fördelades till bibliotekarier och badmästare inom avdelningen.
7.2 Personalvolym

I jämförelse med 2019 har enheten kultur etablerats. Det I sig innebär att talen mellan
enheterna I jämförelse med 2019 inte går att använda. Totalt på avdelningen så ser man att
antalet tillsvidareanställda minskar och I viss mån ökar tidsbegränsade anställningar. Detta
skall ses I ljuset av att vi inom biblioteken på Gotland hanterar 3 stor projekt som hanterar
ett antal visstidsanställningar. Inom fritid har det under året uppstått ett antal vakanser pga
dödsfall, sjukdom och pension. Dessa har under en tid bemannats med visstidsanställningar
för att sedan hanteras I en större strukturförändring kring tjänster på enheten med
tillsättningar under 2021.
Organisation: 90009 Kultur och fritid Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej

vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

76

83

68.87

Tillsvidare

64

76

59.27

Tidsbegränsad

12

7

9.60

Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 90009 Kultur och fritid Vilande: Ej vilande Organisation: 90009 Kultur och fritid Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

Antal anställda (trend) Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)
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Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
90009 Kultur och fritid

56.5

64.4

4.2

10.3

9000920 Fritid

18.8

21.1

9000930 Almedalsbiblioteket

13.6

16.6

9000940 Bibliotek

15.1

16.4

9000910 Kultur o fritidsavd gem

9000950 Kultur

4.9

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Totalt för avdelningen har sjukfrånvaron ökat under våren till följd av pandemin. Insatser
har gjorts kring arbetsmiljön för att förbättra sjuktalen då främst inom biblioteken.
Avonova har stöttat Almedalsbiblioteken under hela våren och även distriktsbiblioteken
har fått stöttning av Avonova och så även av HR avdelningen. Arbetsmiljöverket gjorde en
inspektion på Almedalsbiblioteket och vi har utifrån det arbetat igenom manga områden
för att förebygga arbetsmiljöproblem.
Samtidigt har vi inom biblioteken arbetat med de rehabprocesser som dels varit igång dels
behövts startas upp. Vi har haft en hög långtidssjukfrånvaro som vi nu ser att vi får ner
nivån på.
Vad gäller skillnaden mellan kvinnor och män så har vi ett högre sjuktal bland kvinnor än
män. Avdelningen har flest kvinnliga medarbetare. Störst andel män finns inom
vaktmästeriet på fritid som har en väldigt låg sjukfrånvaro.
Under början av hösten har sjuktalen minskat och i jämförelse med samma månad förra
året så ligger vi lägre än på flera år. Sista delen av året ökade sjuktalen igen till följd av
lokala utbrott av covid i arbetsgrupp främst inom fritid.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

7.05%

6.35%

Kvinna

7.92%

6.13%

Man

5.24%

6.80%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år
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Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Totalt sett går avdelningen med ett plusresultat på 1,78 mkr. Detta kan härledas till
gemensam kultur och fritidsverksamhet till följd av större bidrag från migrationsverket än
prognostiserat, vakanser gällande strateg som planerades ersättas vilket drog ut på tiden
samt att verksamhetsmedel kopplat till den rollen ej utnyttjades fullt ut. Detta också i ljuset
av att avdelningen erhöll bidrag från Kulturrådet för att genomföra framtagandet av
Kulturplanen. För respektive verksamhet så når man i stort sin budget.
Biblioteksverksamheten lämnar ett litet plusresultat till följd av att de bidrag man mottagit
för att inköp av läsplattor inte kunde nyttjas fullt ut pga brist hos leverantör.
Kulturverksamheten levererade ett än lägre plus resultat pga sjukfrånvaro.
Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020
Verksamhetsstruktur

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-126 236

-124 447

1 789

-111 884

-4 732

-3 217

1 515

-2 442

31 Kulturverksamhet

-39 057

-38 889

168

-30 969

35 Biblioteksverksamhet

-26 925

-26 714

211

-27 911

36 Fritidsverksamhet

-55 522

-55 627

-105

-50 561

30 Kultur o fritidsverksamh

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse
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Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Resultaträkning

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-126 236

-124 447

1 789

-111 884

INTÄKTER

42 353

51 427

9 074

52 493

3 Intäkter/ Inkomster

42 353

51 427

9 074

52 493

-168 589

-175 874

-7 285

-164 377

4 Kostnader/Utgifter

-79 507

-84 272

-4 765

-69 317

5 Kostnader för arbetskraft

-39 750

-39 554

196

-40 212

6 Övriga verksamhetskostnad

-40 464

-39 779

685

-40 511

7 Övriga verksamhetskostnad

-8 868

-12 249

-3 381

-14 292

-20

-20

-45

Budget Jan - Utfall Jan - Dec
Dec 2020
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

KOSTNADER

8 Resultaträkningens övr in

90009 Kultur och fritid

-126 236

-124 447

1 789

-111 884

9000910 Kultur o fritidsavd gem

-40 960

-39 312

1 648

-33 467

9000920 Fritid

-55 522

-55 627

-105

-50 561

9000930 Almedalsbiblioteket

-15 401

-15 039

362

-15 588

9000940 Bibliotek

-11 524

-11 711

-187

-12 267

-2 829

-2 759

70

9000950 Kultur

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

8.2 Nettokostnadsutveckling

8.3 Investeringar
Organisation: Kultur och fritid Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2020

Utfall 2020
Jan- Dec

-400.0

-1 497.3

1 097.3

28556
Investeringspott
RSF

Budgeten ligger
centralt

-1 497.3

1 497.3

28700 Meröppet
bibliotek

0.0

0.0

0.0

28704
Bokningssystem

-400.0

Investeringsprojekt

Avvikelse Prognos 3 2020 Prognos 3 2021
budget 2020
Inmatning
Inmatning

-400.0

-500

-400

-500
-400
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9 Kvalitetsuppföljning
9.1 Resultat kvalitetsuppföljning

Pga pandemin har inga brukarundersökningar gjorts under 2020.
9.2 Inkomna synpunkter

9.3 Nyckeltal och verksamhetsmått
Nyckel/verksamhetsmått kultur och fritid

2020

2019

2018

2017

82 841

103 963

104 237

104 580

Nettokostnad per bad, kronor

84,5

70,5

68,44

70,12

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

909

6 817

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

20 760

26 052

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

6 010

6 583

5 983

7 709

Fritid
Inomhusbad, antal bad

Aktivitetsbidrag, antal godkända
sammankomster
-

ungdomar

30 207

29 090

34 106

36 486

-

pensionärer

3 891

4 400

4 695

4 594

-

funktionshindrade

2 799

3 057

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska besökare

604 316

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån fysiska

379 043

383 944

395 987

Bibliotek
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10 Bilagor
Kvalitet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna verksamheter.
Kommentar:
Främst arbetar vi med den här aktiviteten just nu inom vår biblioteksverksamhet arbetar vi med projektet Stärkta
bibliotek. Inom det genomför vi flera aktiviteter för att förbättra tillgängligheten. Boken KOmmer införlivas i
ord.verksamhet från 2021. Vi genomför pilotverksamhet kring nya metoder för Boken kommer för att nå personer
med funktionsnedsättningar. Vi genomför en förstudie av en ny mobil biblioteksverksamhet. Vi genomför ett arbete
för att utvärdera ett nytt bibliotekssystem som bygger på öppen källkod. Inom stärkta bibliotek arbetar vi även med
att nå fler med vår biblioteksverksamhet genom att genomföra en kartlägga av användare och ickeanvändare. Inom
projektet arbetar vi även med översyn av vår skyltning exteriört och interiört för att förbättra tillgängligheten. Vi
arbetar för att starta upp vårt 3e meröppna bibliotek. Vi arbetar också aktivt med arbetet kring framtagande av
servicepunkter ihop med RU. För hela avdelningen fortsätter vi utvecklingen av våra e-tjänster för att öka
tillgängligheten.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Skapa en strukturerad samverkansmodell med TKF kring periodiskt underhåll.
Kommentar:
Samverkan med TKF uppbyggd under året med kvartalsmöten samt återupptagande av fysiska gemensamma
inspektioner.
Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.

Social hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Slutföra projektet Bokstart (m UAF och HSF) samt säkerställa att arbetet tas
över i ordinarie verksamhet.
Kommentar:
Projektet har tagits in i ordinarie verksamhet inom biblioteken på Gotland inom gällande ram. Projektet
slutrapporteras mars/april. God dialog med övriga förvaltningar som också säkerställer deltagande i fortsatt arbete
framåt. Kontinuerlig utveckling för att kunna säkerställa verksamheten framåt.
02. 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:
Avdelningen har i plan att ta fram en fritidsplan som ersätter dagens fritidspolitiska program - denna aktivitet är ej
startad då resurser och tid läggs på andra uppdrag som tillkommit såsom utmaning av badverksamhet inom fritid.
Likaså planeras att se över fördelningsprinciper för hallar, genomföra en översyn av avtal och överenskommelser inom
fritid samt genomföra en översyn av driftsbidragsavtal. Inget av detta har påbörjats pga resursbrist. Rekrytering har
skett under hösten för att kunna påbörja arbetet 2021. Översyn av avtal görs efter rekrytering av resurs på fritid.
Avdelningen planerar även påbörja arbeten kring Kultur & Hälsa samt Fritid & Hälsa; genomföra en omvärldsanalys
samt påbörja samarbeten med andra förvaltningar och externa aktörer. (biblioterapi, bok på recept, shared
reading….) Inom fritid har vi tillsammans med RU/Soc Hållbarhet och folkhälsostrategen skapat en arbetsgrupp inom
regionen + länsstyrelsen + RF Sisu Gotland för att samordna och arbeta med hur vi ökar den fysiska röreseln på
Gotland. Detta arbete har påbörjats. På kultursidan arbetar vi med att skapa förutsättningar till införandet av en
kulturgaranti för barn vilket är en aktivitet i nuvarande kulturplan. Ny kulturplan som skall gälla from 2021 är beslutad.
I arbetet med framtagandet av VP har avd. id program som påverkar verksamhetens arbete med mål/aktiviteter.
Färdigställa regiongemensam anläggningsstrategi för idrottsanläggningar och
starta implementeringen.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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.

Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Status

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm på varje
enhet för att ändra beteenden.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Utveckla ett regiongemensamt koncept för servicepunkter.

Medarbetare
Aktivitet

Status

Färdiggrad

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Kommentar:
Avdelningen arbetar med de aktiviteter som återfinns i kompetensförsörjningsplanen.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2021/21

Regionstyrelsen

Resultat 2020 - politikerorganisationen
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Det samlade resultatet för 2020 är enligt följande:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

Mnkr

+0,8
+2,1
+0,1
+0,1
+0,7
+0,2
+4,0

Resultatet för regionfullmäktige och regionstyrelsen har en tydlig koppling till
pågående pandemi. Antalet ledamöter har reducerats på bland annat
fullmäktigemöten. De digitaliserade mötena har även inneburit minskade
reseersättningar. I övrig har även anslaget för utbildning av förtroendevalda inte
utnyttjats i budgeterad omfattning. Till detta kommer att övriga kostnader i huvudsak
rese- och representationskostnaderna blivit lägre än tidigare år. Vad gäller
överförmyndarnämndens resultat så förklaras det i huvudsak av lägre kostnader för
arvoden till ställföreträdare då antalet ärenden som betalas av Region Gotland har
minskat. Övriga uppvisar i princip balans mot budget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Org
Text

11001 Regionfullmäkti
11002 Regionstyrelsen
11003 Revision
11004 Valnämnd
11005 Överförmyndare
11006 Patientnämnd
Totaler

2021-02-01 13:15

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Årsbudget
Jan 20 - Mån 13 Jan 20 - Mån 13 20
20
0,0
3 288,0
0,0
13 782,0
0,0
3 764,0
0,0
90,0
0,0
7 529,0
0,0
1 847,0
0,0
30 300,0

Intäkter
Utfall
Jan 20 - Mån 13
20
0,0
-16,6
0,0
0,0
-120,0
0,0
-136,6

Kostnader
Utfall
Jan 20 - Mån 13
20
2 467,1
11 707,0
3 695,1
31,1
6 932,2
1 593,0
26 425,5

Nettoavvikelse
820,9
2 091,6
68,9
58,9
716,8
254,0
4 011,1

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Verksamhet
Text

11
12
13
15
1
61
6
Totaler

Nämnd- och styrelseverksa
Stöd till politiska parti
Revision
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insatser

2021-02-01 12:57

Intäkter
Årsbudget
Jan 20 - Mån 13
20
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Kostnader
Intäkter
Årsbudget
Utfall
Jan 20 - Mån 13 Jan 20 - Mån 13
20
20
14 630,0
-16,6
2 440,0
0,0
3 764,0
0,0
9 466,0
0,0
30 300,0
-16,6
0,0
-120,0
0,0
-120,0
30 300,0
-136,6

Kostnader
Utfall
Jan 20 - Mån 13
20
11 786,8
2 387,3
3 695,1
8 396,8
26 266,0
159,6
159,6
26 425,6

Nettoavvikelse
2 859,8
52,7
68,9
1 069,2
4 050,6
-39,6
-39,6
4 011,0

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2021-02-01 13:04

Bokslut - Resultatrapport Politikerorg

Årsbudget
Utfall
inkl TA, OM
Jan 20 - Mån 13 Jan 20 - Mån 13
20
20

Avvikelse

0,0
-30 300,0

136,6
-26 425,6

136,6
3 874,4

-30 300,0
30 300,0
0,0
0,0

-26
30
4
4

4 011,0
0,0
4 011,0
4 011,1

289,0
300,0
011,0
011,1

Sida 1/1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/181
2 februari 2021

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2020 - räddningstjänsten
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen 2020
Regionstyrelsen godkänner informationen av Internationellt arbete 2020
Regionstyrelsen godkänner överföring av ekonomiskt resultat 2020

Sammanfattning

En justering i organisationen har påbörjats under hösten 2020. I den senaste
medarbetarenkäten, så togs det upp att medarbetare 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.
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. 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.
Facit på rekryteringen under 2020 blev tre nya RIB anställda. Pandemin har ställt till
det med rökdykarutbildningen som har skjutits på framtiden.
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.
Räddningstjänstens uppnår inte alla mål eller önskade förflyttningar inom
samhällsperspektivet samt verksamhetsperspektivet. Räddningstjänstens ekonomiska
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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/181

resultat för 2020 är ett underskott med 4,7 mnkr. Inom medarbetarperspektivet ske
en positiv förflyttning inom samtliga mål.
Beslutsunderlag

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Verksamhetsberättelse 2020 Räddningstjänsten
Internationell strategi
Överföring av ekonomiskt resultat 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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1 Sammanfattning
En justering i organisationen har påbörjats under hösten 2020. I den senaste medarbetarenkäten, så togs det upp att medarbetare 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.
Den externa konsultrapporten som utvärderar organisationsjusteringen månadsvis, visar på
att justeringen upplevs som bra och att medarbetarna i stort tycker att det fungerar bra
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. 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. Facit på rekryteringen
under 2020 blev tre nya RIB anställda. Pandemin har ställt till det med rökdykarutbildningen som har skjutits på framtiden.
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.
Ett regionövergripande arbete med att förändra organisationskulturen, ”Ett Region Gotland” pågår med fyra huvudsakliga inriktningar:
1.

Samverkan över gränser

2.

Från försiktighet till tillit

3.

Lärande och utveckling

4.

Stolthet och organisationsförståelse

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Måluppfyllelse för år 2020
Räddningstjänstens uppnår inte alla mål eller önskade förflyttningar inom samhällsperspektivet samt verksamhetsperspektivet.
Räddningstjänstens ekonomiska resultat för 2020 är ett underskott med 4,7 mnkr. Inom
medarbetarperspektivet ske en positiv förflyttning inom samtliga mål.

3 (17)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2020

2

Händelser av väsentlig betydelse

• Covid-19 påverkar samhällsbyggnadsförvaltningens personal och verksamhet
Pandemin har påverkat samhällsbyggnadsförvaltningens arbete och medarbetare på flera
sätt under året som gått. Förvaltningen har under hösten arbetat systematiskt för att säkerställa god arbetsmiljö under rådande förhållanden. Även verksamheternas arbete har påverkats av pandemin och stort fokus har under året lagts på att ställa om, prioritera och anpassa verksamheterna utifrån de råd och rekommendationer som lagts fram av Region
Gotland och Folkhälsomyndigeten
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.

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Effekter avseende pandemin, 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, även ökade kostnader för inköp av
speciell skyddsutrustning med anledning av pandemin. Detta har medfört ökade kostnader
under perioden med ca 300 tkr. Tappade intäkter tillsynsverksamheten med 125 tkr.
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4 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.

5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
I de operativa riktlinjerna uppdras till Region styrelsen (RS) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den operativa
verksamheten under perioden. 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. Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den operativa verksamheten innehåller även information om strategiska
satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeförebyggande och skadeavhjälpande området. Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och
dessa kan då komma att revideras vid behov.
I de operativa riktlinjerna återfinns följande kvalitetsmål:






Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor samt stärka enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera ska minska skador orsakade av bränder och andra olyckor.
Personalen på räddningstjänsten ska vara väl utbildad och övad inför förekommande arbetsuppgifter.
Räddningstjänsten ska dimensioneras så att man kan påbörja akuta insatser inom 30
minuter för 90 procent av befolkningen och genomförs på ett effektivt sätt. ( har
även påverkan på perspektivet samhälle o de mål som finns uppsatta där)
En medarbetare på räddningstjänsten ska behandla alla människor med respekt,
omtanke och professionalism.
Räddningstjänsten skall alltid överväga handlingsalternativ ur ett miljöperspektiv.
Detta gäller både vid en räddningsinsats och vid räddningstjänstens övriga verksamhet.

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

5.1 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.
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Mål

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet påverkar miljön på Gotland i stor utsträckning, byggande, miljö, planerande och räddningstjänst är viktiga komponenter i att öka likvärdig tillgång till välfärd och platser på ön.
Indikator
Räddningstjänstens akuta insatser påbörjade inom 30 minuter för 90 % av befolkningen,
sammantaget under året, andel (%). Utfall 7 av 696 (1%) räddningstjänstuppdrag där tiden
överstiger 30 minuter från larm till framkomst.
En djupare genomgång för att gå igenom dessa larm för att se anledningen, behöver göras
för att få fram exakta orsaker. I några fall beror på att räddningstjänsten fått larmet när styrkorna varit på annat uppdrag och vilket medför att det tar lite längre tid.
5.2

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

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar
Gällande NKI (nöjd kund index) uppföljning så sker det för 2020 i samband med delårsrapport 1 2021, då resultat inte finns för helåret innan bokslut. Vid bokslut 2020 presenteras utfall tom oktober och det ger en prognos i förhållande till mål, den preliminära pro-
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gnosen för 2020 är att NKI för 2020 är 71 , år 2019 låg NKI på 76. Vilket innebär en försämring för enhet förebyggande brand. På helheten har förvaltningen samma utfall som
2019 ( 68 ).
5.3

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

Bedömning

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
Kommentar
Genom främst arbete med det delvis EU-finansierade projektet DiSa utvecklas och förbättras kvaliteten på Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete. Då projektet också påverkar förvaltningens förmåga att arbeta för delaktighet och tillgänglighet är det rimligt att anta att
även mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen, och mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta, påverkas positivt. Vi arbetar också mot god medborgarservice, som är starkt kopplat till kvalitetsbegreppet på förvaltningen.
5.4

Medarbetare

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

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Mål

Bedömning

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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Kommentar:
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur (Mål 13)
Resultatet i årets medarbetarundersökning visar på ett förbättrat resultat jämfört med föregående år inom samtliga index. Effektivitetsindex 70 (67), Ledarskapsindex 82 (74), Engagemangsindex 73 (67), Attraktiv Arbetsgivare -24 (-49) och Psykosocial arbetsmiljö 76 (73).
Medarbetarna upplever i hög grad att de är motiverade och ser framemot att gå till arbetet.
Arbetet känns meningsfullt och närmste chef visar förtroende.
Upplevelsen av att arbetet är fritt från konflikter har förbättrats betydligt jämfört med föregående år. I enheterna handlingsplaner har det varit fokus på aktiviteter kring samarbetet
som förhoppningsvis har bidragit till resultatet.
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 fick dessa ställas in, för att sedan återuppstå i ett uppskattat digitalt format. Information om verksamheten och andra aktuella händelser lyfts i högre grad på intranätet eller via mail till medarbetarna. Under året har man arbetat aktivt med att förbättra
kommunikationen på enheten.
Under hösten genomfördes en organisationsförändring som kommer att prövas under 1,5
år. Den innebär bland annat förändringar inom befälsorganisation som ska ger mer tid för
planering, insatsförberedande arbetsuppgifter och kompetensutveckling i ordinarie arbetstid. Arbetet utvärderas kontinuerligt med hjälp av en extern konsult. Hittills visar utvärderingarna på att det fungerar bra.
Organisationskulturarbetet med Ett Region Gotland och de fyra utvecklingsområdena
Samverkan över gränser, Från försiktighet till tillit, Lärande och utveckling, Stolthet och organisationsförståelse samt att implementera ledarstrategin har påbörjats.
Samtliga chefer har genomfört den regionövergripande utbildningen i förändringsledning
under hösten. Utbildningen var mycket uppskattad.
Ett arbete med att involvera alla medarbetare i arbetet har påbörjats och kommer att genomföras under hela 2021.

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Ett jämställdhets- och mångfaldhetsprojekt har även initierats under året.
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 förvaltnings- och på enhetsnivå
som förvaltningen arbetar kontinuerligt med. Under året har den reviderats genom att aktiviteterna har kopplats till de SKR strategier att möta rekryteringsutmaningen. I det aktiviteter som genomförs vid förvaltningen berörs bland annat strategierna Använd kompetensen
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rätt, Stöd medarbetarnas utveckling, Sök nya samarbeten, Utnyttja tekniken smart och Stärk
ledarskapet.
Chefer och arbetsledare inom räddningstjänsten har deltagit i förändringsledningsutbildningen där bland annat regionens ledarstrategi lyfts upp.
Utbildningsinsatser för styrkeledare som tar över ledarskapet från yttre befäl har genomförts under året. Styrkeledarna har fått intern utbildning i arbetsrätt och lönebildning. De
har även fått utbildning i Adato som är det verktyg som arbetsgivaren använder i samband
med rehabilitering.
Räddningstjänsten har haft besparingskrav under början av året och inte fått rekrytera vakanser till den ordinarie styrkan. Det har påverkat medarbetare genom att de har fått arbete
mer övertid. Besparingskravet lyftes bort under senare del av året och räddningstjänsten
har lyckats att rekrytera totalt sex nya medarbetare som täcker vakanser samt ersättningsrekryteringar.
Under året har räddningstjänsten arbetat med en rekryteringskampanj för att rekrytera
räddningsman i beredskap (RIB) till stationer och värn. Det har gått bra förutom till stationen i Slite. Arbetsgivaren har haft möten med privata arbetsgivare samt regionens arbetsplatser i Slite för att informera om uppdraget. För att kunna arbeta som RIB är det nödvändigt att man bor i närområdet på grund av inställelsetiden. Det är inte många som både arbetar och bor på orten. Antal rekryterade RIB blev totalt tre stycken. Uppdraget att se över
möjligheterna att ersätta heltidspersonal i Slite genom att bemanna med RIB har kommer
inte att uppnås då det kräver sju stycken godkända RIB för att upprätthålla verksamheten.
Under året gjordes en behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser för att säkerställa kompetensen framöver inom räddningstjänsten. För att finansiera dessa åtgärder
finns det möjlighet att söka medel via KOM-KR. Under hösten genomfördes en utbildningsåtgärd vid räddningstjänsten där flera medarbetare fick möjlighet att erhålla drönarutbildning.
Pandemin medför att rökdykarutbildning inte kan genomföras och skjuts framåt i tiden.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus (Mål 15)
Inom Räddningstjänsten ingår det fysisk träning för de allra flesta medarbetarna.
I medarbetarundersökningen framkom att många upplever att det inte har en rimlig stressnivå. Under hösten erbjöds alla att delta i ett livsstilsseminarium med fokus på stress och
återhämtning som blev mycket uppskattat.

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

5.5 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.
För förvaltningen innebär detta bland annat att inte nyttja mer resurser än de som finns
och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan
överstiga intäkternas utveckling. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas
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inom beslutad budget. Mål följs upp på central nivå inom Region Gotland. I Region Gotlands styrkort är verksamhetsperspektivet den del som definierar hur regionen ska uppnå
God ekonomisk hushållning.

6

Väsentliga personalförhållanden

Pandemin har påverkat medarbetarna. Det har inneburit ett förändrat arbetssätt. Enheterna
har arbetat fram rutiner, spelregler och former för avstämningar. Det förs en kontinuerlig
dialog för att säkra en trygg arbetsmiljö.

6.1 Lönebildning
I och med Covid 19-pandemin beslutade centrala parter att skjuta fram avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna till hösten. Det har
inneburit att löneöversynen för kommunal ännu inte är avslutad.
Under 2020 tilldelades inte några extra medel för bristyrkessatsningar till Räddningstjänsten. Inför löneöversyn 2021 har räddningstjänsten fått tilldelat utrymme för att åtgärda den
diskrepans som finns gentemot den nationella statistiken.
I och med förskjutningen under året har det inte genomförts någon lönekartläggning och
analysen får flyttas fram till 2021. Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp tillsammans med
de fackliga för att diskutera lönebildning kontinuerligt.

6.2 Personalvolym

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Antalet medarbetare är har minskat jämfört med 2019. På grund av besparingar fick räddningstjänsten avvakta med att tillsätta vakanser. Vakanserna tillsattes med vikarier.
2020

2019

Alla anställningsformer RT

53

55

Tv
Visstid

48
5

48
7
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Faktiskt arbetad tid (*)
(*) Den faktiska arbetstiden är den budgeterade schemalagda tiden + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro och semester).
Övertidsuttaget var lite högre än 2019. Övertidsuttaget beror delvis på att ej tillsatta vakanser hanterades med ordinarie medarbetare. I slutet av året drabbades räddningstjänsten av
Covid-19 smitta och arbetsgivaren tvingades att beordra övertid.

6.3 Sjukfrånvaro

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Sjukfrånvaron är högre jämfört med föregående år. Sjukskrivningarna är övervägande inte
arbetsrelaterade.

Sjuktal % Jan - dec 2020

Sjukfrånvaro fg år

Alla kön

5.04%

4.47%

Kvinna

0.63%

0.13%

Man

5.35%

4.71%

.
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7

Ekonomisk uppföljning

7.1

Årets resultat

(TKR)

Budget

Utfall 2020

Avvikelse

Intäkter

6 096

3 937

- 2 159

Driftkostnader

60 589

63 147

-2 558

Netto

-54 493

-59 210

-4 717

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Kommentar
Prognosen vid delårsrapport 2 var ett underskott på 3 500 tkr. Det innebär att resultatet för
2020 är en försämring emot den prognosen med 1,2 mnkr. Orsaker till detta;


Den stora komp och sem skulden, räddningstjänsten ökade med hela 17 %. Det
ökade kostnaderna med ca 450 tkr. Det hänger lite ihop med anledning av pandemin. Men det som påverkar är ju dels att organisationen har valt att ha vakanser
och då ökar komp för de andra med arbetarna. På grund av pandemin, tog många
inte ut semester under sommaren utan sparande inför höst , men då satt pandemin
stopp för resor och personal fick / behöll sina semesterdagar, det vill säga medarbetarna tog ej ut full semester under senare delen av året.



Omorganisationen kostade hittills under 2020 ca 300 tkr för HR konsult, nödvändigt och det kommer bli bra, men ett kostnadsdrivande beslut för 2020 och inget
som fanns i budget.



Utrustning ca 500 tkr, där är det inköp av speciell skyddsutrustning ( vissa delar relaterat till corona ). Lyckad rekrytering på RiB org, gav ökade kostnader för utrustning. (allt detta går emot drift och inte investering)



Enligt tidigare blir det initialt dyrare med personalkostnaderna , då man inte tar bort
någon heltid förrän man har fyllt upp med tillräckligt med deltidspersonal. En del
av den ökade kostnaden på RiB beror på två lyckade rekryteringsomgångar. När
nya RiB brandmän påbörjar sitt arbete, så får man åka med på alla larm, för att få
erfarenhet och därmed i förlängningen kunna gå in som brandman, detta medför
också ökade kostnader initialt.

2021
Räddningstjänsten ser en ökad övertid på grund av pandemin, brist på vikarier. Eventuellt
måste sanering av gamla övningsplatsen ske, kostnad för undersökning om en eventuell sanering krävs kostar ca 100 tkr. Hr-konsult avseende slutförande av om organisationen ca
150 tkr.
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7.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi
Effekter avseende pandemin, 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, även ökade kostnader för inköp av
speciell skyddsutrustning med anledning av pandemin. Detta har medfört ökade kostnader
under perioden med ca 300 tkr. Tappade intäkter tillsynsverksamheten med 125 tkr.
Räddningstjänsten har erhållit full ersättning för sjuklöner motsvarande 330 tkr.

7.2 Nettokostnadsutveckling
(TKR)

Utfall 2020

Utfall 2019

Avvikelse %

Intäkter

3 937

3 263

20

Driftkostnader

63 147

59 629

6

Netto

-59 210

-56 366

5

Kommentar
Nettokostnadsutvecklingen har ökat under 2020 jämfört med 2019. Utvecklingen behöver
bromsas och vändas till helst till negativ utveckling, detta för att nå en ekonomi i balans.

7.3 Investeringar
Investeringsbudgeten för räddningstjänsten är 9 361 tkr, utfallet för 2020 är 3 204 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2020, tkr

Investeringsbudget
Utfall perioden
Övningsplats
Digital alarmering
Brandutrustning
Inköp fordon
Utfall

9 361
783
1 202
873
218
3 240

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Kommentar
Under året har utbyte skett av alarmering utrustning skett samt inköp av brandutrustning
enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer fortsätta under 2021.
En upphandling av ny släckbil har avbrutits under perioden på grund av för högt inkomna
anbud. Ny upphandling kommer ske, vilket innebär att räddningstjänsten kommer flytta
med beloppet som kvarstår i kompletteringsbudget inför 2021.
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 miljoner kronor för investeringar inför 2021 , verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2021 på cirka 6 miljoner kronor,
detta medför en total investeringsbudget på cirka 12 miljoner kronor.
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Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under 2020. Det
handlar om totalt 6 121 tkr som flyttas till investeringsbudgeten för 2021 och därmed läggs
till det beloppet till den redan beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.
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Bilagor
Bilaga 1: verksamhetsmått

Räddningstjänst
Totalt antal larm
Varav:
Brand ej i byggnad
Brand i byggnad
Trafikolycka
Automatlarm
Hjärtstoppslarm
Annat sjukvårdslarm
Annan hjälp till ambulans

2018
817

2019
737

2020
696

104
86
78
180
41
95
27

71
63
105
148
60
96
28

74
73
77
162
46
72
18

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Kommentar
Totalt mindre larm än både 2018 och 2019. Minskning har skett inom samtliga områden.
Orsaker som haft påverkan, pandemin med mindre besökare och därav mindre trafik, inte
så halt väglag föregående vinter, stabilare väder i somras samt att vi haft en extra ambulans
i drift några av anledningarna.
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Bilaga 2: Internationell strategi

DiSa – Digital Samhällsbyggnad
Projekt med finansiering ur EU:s regionala utvecklingsfond. Genomförs 2018-21.
Målet med projektet är att företagare, medborgare och besökare ska få bästa möjliga tillgång till information inom samhällsbyggnad. Projektet ska bidra till ökad tillväxt och ett
hållbart samhällsbyggande. Andra viktiga mål är ökad likabehandling och jämställdhet när
det gäller möjligheten att delta i samhällsutvecklingen, samt att utjämna skillnader i delaktighet mellan stad och landsbygd. I en förstudie kartlagdes nuvarande samhällsbyggnadsprocess och identifierades ett antal fokusområden där digitalisering ger störst mervärde.
Dessa ligger till grund för projektet DISA – Digital samhällsbyggnad. Projektet genomförs
2018-2021 med finansieringen från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands
regionala utvecklingsmedel 1:1. Med rätt prioriterad digitalisering är målet att nya tjänster
och lösningar skapas, som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet.

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Bomba Suecia, pågående samarbete
Räddningstjänsten har sedan ca 10 år ett fortlöpande utbyte med en brandstation i Chile,
Bomba Suecia. Inledningsvis skänktes brandbilar från Gotland. Personal på räddningstjänsten har tidigare deltagit med ledningshjälp vid skogsbränder, och utbildat brandmän från
Chile. Under 2020 skänkte Räddningstjänsten utrangerat material till brandstationen.
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Bilaga 3: Ekonomiska rapporter

WBL2

Kod
28
2
Totaler

Verksamhet
Räddningstjänst
Infrastruktur, skydd
mm

Intäkter
Årsbudget
Jan 20 - Mån 13
20
-6096

Kostnader
Årsbudget
Jan 20 - Mån 13
20
60589

Intäkter
Utfall
Jan 20 - Mån 13
20
-3936,9

Kostnader
Utfall
Jan 20 - Mån 13
20
63147,4

Nettoavvikelse
-4717,5

-6096
-6096

60589
60589

-3936,9
-3936,9

63147,4
63147,4

-4717,5
-4717,5

WBL3

Text
Resultatrapport på nämndnivå, tkr
Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 20 - Mån 13 20

Utfall
Jan 20 - Mån 13 20

Avvikelse

6096
-57219
-2953
-417
-54493

3936,9
-59512,3
-3338,4
-296,7
-59210,5

-2159,1
-2293,3
-385,4
120,3
-4717,5

54493
0

54493
-4717,5

0
-4717,5

0

-4717,4

-4717,4

WBL4

Ärendenr RS 2020/174 Datum 2021-02-01

Kod
23501
23502
23506
23520
23530
23550
23590
Totaler

Årsbudget
Utfall
netto
netto
Projekt
Jan 20 - Mån 13 20
Jan 20 - Mån 13 20
Brandutrustning
1500
340,7
Räddningsutrustning
0
531,9
Digital utalarmering
1500
1202,2
Inköp av fordon
5277
218,2
Övningsplatsen
1889
782,9
Ombyggnad Fårö brandstation*
-1805 Överflytt av budget till TN
Övriga inventarier
1000
164,4
9361
3240,3
* överflytt av budget till tekniska nämnden har skett under året för ombyggnaden av fårö brandstation, 1805 tkr
samt 800 tkr som omdisponerats från fordonsbudgeten.

Avvikelse
1159,3
-531,9
297,8
5058,8
1106,1
-1805
835,6
6120,7
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2020/182
3 februari 2021

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Överföring av ekonomiskt resultat Regionstyrelsen
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2020 med ett totalt
underskott på 4 717 tkr till år 2021, i enlighet med gällande regler.
I Region Gotland gäller regler vid överföringen, att hela det förhandlade underskottet
medförs till kommande år. Beslut om överföring fattas av Regionstyrelsen.
Resultatöverföringen ska ligga som en del av Region Gotlands Egna Kapital men
uppdelat per nämnd. Saldot efter justering överförs till kommande år. Nämnden har
själv ansvaret för hur balanserat (överfört) resultat ska fördelas inom sitt
ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom 2 år.

Eva Nypelius
Ordförande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp

Rapport, bilaga till
förvaltningsberättelse

Christian Hegardt

Datum 2 februari 2021

SBF, internationellt arbete 2020.
I följande aktiviteter och engagemang inom ramen för Region Gotlands internationella nätverk
och åtaganden har SBF deltagit under 2020. Pandemin har starkt påverkat möjligheten till
internationellt arbete under året.
DiSa – Digital Samhällsbyggnad
Projekt med finansiering ur EU:s regionala utvecklingsfond. Genomförs 2018-21.

Målet med projektet är att företagare, medborgare och besökare ska få bästa möjliga tillgång
till information inom samhällsbyggnad. Projektet ska bidra till ökad tillväxt och ett hållbart
samhällsbyggande. Andra viktiga mål är ökad likabehandling och jämställdhet när det gäller
möjligheten att delta i samhällsutvecklingen, samt att utjämna skillnader i delaktighet mellan
stad och landsbygd. I en förstudie kartlagdes dagenssamhällsbyggnadsprocess och
identifierades ett antal fokusområden där digitalisering ger störst mervärde. Dessa ligger till
grund för projektet DISA – Digital samhällsbyggnad. Projektet genomförs 2018-2021 med
finansieringen från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala
utvecklingsmedel 1:1. Med rätt prioriterad digitalisering är målet att nya tjänster och
lösningar skapas, som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet.
Bomba Suecia, pågående samarbete.
Räddningstjänsten har sedan ca 10 år ett fortlöpande utbyte med en brandstation i Chile, Bomba
Suecia. Inledningsvis skänktes brandbilar från Gotland. Personal på räddningstjänsten har
tidigare deltagit med ledningshjälp vid skogsbränder, och utbildat brandmän från Chile. Under
2020 skänkte Räddningstjänsten utrangerat material till brandstationen.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2021/22
4 februari 2021

Regionstyrelsen

Begäran om kompletteringsbudget 2021
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2021

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 36 275 tkr i
kompletteringsbudget 2021. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2020.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2021 (43 500 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (72 300 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2021, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 152 075 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp
Pott
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar
Lokalinvesteringar kök
Summa investeringar

Beslutad
budget
2020 (tkr)
2 900
6 000
28 555
500
37 955

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)
6 000
8 335
0
14 335

Förslag till
total budget
2021 (tkr)
3 000
8 000
34 335
12 500
57 835

90 974
128 929

21 940
36 275

94 240
152 075

Exploatering
Totalt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gemensamt
28556 Investeringspott RSF
28045 Landsbygdsutveckling

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2020
budget 2021
2021
2021 (kol G+H) ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

28556
28045

2 900
6 000

437
6 000

0
6 000

3 000
2 000

3 000
8 000

Stefan Persson

Beräknas genomföras 2021

RS 2018/784 Beslut Cementplatta ishall Hemse

Högbyskolans kök förstudie
Högbyskolans kök ombyggnad

28553
28553

500

500

0
0

0
12 500

0
12 500

Joefine Jessen
Joefine Jessen

Klar
Ska överflytts till TN

Hanterats på drift - förstudie
Enligt gällande köksplan

28550

8 000

-1 763

-1 763

10 000

8 237

Anders Granvald

Delar är tekniskplattform
Delar är tekniskplattform

28015
28551
28514

2 540
3 000
3 605

-455
-2 435
3 445

0
0
555

0
3 000
2 000

0
3 000
2 555

Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald

Delfinnansieras av teknisk plattform
Delfinnansieras av teknisk plattform
Pågående

28670 Kontorsprogr. Officepaket
28678 Digitala sammanträden

28670
28678

250

250
258

0
258

0
0

0
258

Anders Granvald
Karolina Samuelsson

Pågående

28662 Trådlösa nät
28674 Trådlösa nät Äldreboenden

28662
28674

1 989
1 571

1 989
956

1 989
956

1 000
1 500

2 989
2 456

Anders Granvald
Anders Granvald

Pågående
Pågående

28020 Digital långtidslagring
28560 E-arkiv
28673 Dokumenthanteringssystem

28020
28560
28673

1 200

1 200

1 200

4 000

4 000

4 000

0
5 000
0

1 200
5 000
4 000

Anders Granvald
Karolina Samuelsson
Karolina Samuelsson

Beräknas starta 2021

28676
28561
28704
28677

28676
28561
28704
28677

500

740
3 000
400
500

Ulrika Holm
Ulrika Jansson
Angelica Andersson Fihn
Angelica Andersson Fihn

43 500

57 835

Lokalinvesteringar
28553 Investering måltid ombygg
28554 Investering måltid ombygg
IT-investeringar
28550 PC som tjänst
28015 E-tjänster inkl eHälsa
28551 Reinv. IT- infrastruktur
28514 Teknisk plattform

Programsystem Almedalsv.
Systemstöd Upphandling
Bokningssystem
Extern Web bibl.

1 000

1 000

740

740

400

400

400

3 000

TOTALT

15 521

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2020

Motiv till att projektet ej
förs med

14 335

Underskott tillföljd av pandemin. Sökt statsbidrag

Pågående

Pågående
Beräknas starta 2021

vårt att dela upp investeringen i de olika projekten

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt exploateringsplan
Delar av projekt om uppdelat
(beslutsår, text i strategisk plan)
81001
81003
81004
81005
81006
81007
81008
81009
81010
81012
81014
81017
81020
81021
81022
81023

Brodösen Terra Nova
Sotaren Terra Nova
Sotaren terra Nova VA
Järnvägen Södercentrum
Östercentrum
Visby hamn stadsutveckl
Torslunden Visby N
Förtätningsprojekt Visby
Industrimark
Roma Ekgatan
Talgoxen Hemse
Visborg strukturplan
Bostadsproj utanför Visby
Medel för tidiga skeden
Pott kommande proj expl
Visby Annelund

TOTALT

Projekt nr

81001
81003
81004
81005
81006
81007
81008
81009
81010
81012
81014
81017
81020
81021
81022
81023

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2020

Kompletteringsbudget 2021

15 940
3 000

15 940
3 000

Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
2021
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
1 000

15 940
3 000

30 000
2 000

1 000
15 940
3 000
1 000
0
0
0
0
10 000
3 000
500
27 800
0
0
30 000
2 000

72 300

94 240

1 000
6
6
5
3
7
3

355
679
000
000
000
000

6
6
5
3
7
3

355
679
000
000
000
000

0
0
0
0
0
3 000

10 000
500
27 800

6 000
5 000
30 000

6 000
5 000
30 000

0
0
0

90 974

90 974

21 940

Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Påbörjat
Påbörjat

Påbörjat

EJ INESTERING ENLIGT NYA REDOVISNINGSLAGEN

Motiv till överföring

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/182
2 februari 2021

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2021 - räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2021- räddningstjänsten

Sammanfattning

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under 2020.
Det handlar om totalt 6 121 tkr som flyttas till investeringsbudgeten för 2021 och
därmed läggs till det beloppet till den redan beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.
Under året har utbyte skett av alarmering utrustning skett samt inköp av
brandutrustning enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer fortsätta
under 2021.
En upphandling av ny släckbil har avbrutits under perioden på grund av för högt
inkomna anbud. Ny upphandling kommer ske, vilket innebär att räddningstjänsten
kommer flytta med beloppet som kvarstår i kompletteringsbudget inför 2021.
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 miljoner kronor för investeringar inför 2021 ,
verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2021 på 6 121 tkr, detta
medför en total investeringsbudget på cirka 12 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Bilaga 1

kompletteringsbudget
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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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/182

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
- RS-Registrator
- ekonomiostyrning@gotland.se
Ärendenr RS 2021/6
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: SBF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Brandutrustning
Digital utalarmering
Inköp fordon
Övningsplatsen
Övriga inventarier

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
23501
23506
23520
23530
23590

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

1500
1500
5277
1889
1000

TOTALT

6 121

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Kvarvarande
budget 2020
627
298
4 059
1 106
31

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande
budget 2019

Motiv till att projektet ej
förs med

Kompletteringsbudget 2021
627
298
4 059
1 106
31

6 121

Ev budget
2021
1 500
3 000

4 500

Rev budget
2021 (kol G+H)
2 127
298
7 059
1 106
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 621

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
påbörjat
påbörjat
påbörjat och kommande 2021
påbörjat och kommande 2021
påbörjat och kommande 2021

Motiv till överföring

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/955
26 januari 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Delrapport Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Ta emot informationen rörande Region Gotlands effektiviseringsprogram.

Sammanfattning

För att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi i Region Gotland drivs sedan hösten
2019 ett effektiviseringsprogram med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa
och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Under 2020 har projekt kring digitalisering och lokalförsörjning slutredovisats. Vid
detta möte slutredovisas i egna ärenden projekten kring bemanning och inköp. Som
egna ärenden lämnas dessutom projektet kring måltidsverksamhet inför ett
remissförfarande och framtidens skolorganisation inför beslut i regionfullmäktige.
Projektet kring samhällsbyggnadsprocessen slutredovisas först till
budgetberedningen i maj. Att driva effektiviseringsprojekten enligt plan och att
genomföra aktiviteter för att säkerställa effekthemtagning framåt blir avgörande.
Ärendebeskrivning

För att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi i Region Gotland drivs sedan hösten
2019 ett effektiviseringsprogram 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
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Sedan start har två av projekten slutrapporterats (lokaler och IT) och arbetet drivs nu
vidare i ordinarie linje. Utifrån resultaten av rapporterna och de beslut som fattades
arbetar nu regionens förvaltningar fram lokalförsörjningsplaner och
digitaliseringsplaner. Planerna kommer att förstärka såväl de enskilda förvaltningarna
som regionens övergripande förutsättningar till utveckling inom dessa områden.
Vid regionstyrelsen i februari 2021 slutredovisas också projekten Strategisk hållbar
bemanning och Sänkning av inköpskostnader. Organisering och lokalisering av
måltidsverksamhet redovisas också inför en remiss till samtliga berörda nämnder.
Dessutom presenteras slutrapport och förslag till beslut rörande framtidens förskola
och skola som behandlats i barn- och utbildningsnämnden i december 2020.
Det projekt som kvarstår att slutrapportera framåt är Förändrad samhällsbyggnadsprocess. Projektet slutlevererar till budgetberedningen 2021 med en plan för
implementeringen som troligtvis kommer ske i flera steg. Under våren 2020 gjordes
en nulägeskartläggning med analys där en rad förbättringsområden pekades ut.
Specifika områden togs vidare under hösten i form av rekommendationer för att
utveckla en kvalitetssäker, förutsägbar och effektiv samhällsbyggnadsprocess.
Förbättringsområden nulägesanalysen:
• En sammanhållande process
med samverkan över gränser
• Tydligare ledning och styrning
utifrån ett helhetsperspektiv
• Kundfokus
• Bemötande och tillgänglighet
• Tydliga roller, ansvar och
mandat

• Förändrad organisationskultur
Rekommendationer:
• Ta ett samlat grepp om styrning
och ledning av
samhällsbyggnadsprocessen
• Definiera och etablera Region
Gotlands
samhällsbyggnadsprocess
• Delprojekt ekonomi
• Processkartläggning - nyläge

Projektet har tagit fram processkarta för samhällsbyggnadsprocessen inom Region
Gotland där de övergripande processerna är informera, planera, etablera och
driva/utveckla. Presidierna för de tre berörda nämnderna har tillsammans med dess
förvaltningschefer beslutat om en handlingsplan för det närmsta året.
Handlingsplanen har implementerats i årets verksamhetsplaner. Under året ska en
gemensam beredning i samhällsbyggnadsfrågor etableras och ett externt
samhällsbyggnadsforum anordnas. Den gemensamma beredningen har som syfte att
säkerställa att vi är ett Region Gotland. Detta genom att göra gemensamma
prioriteringar (uppdrag, budget), bereda strategiska frågor (ÖP, VA-planering),
synkronisera verksamhetsplanering och strategisk plan samt synkronisera strategiska
frågor som kräver extra kommunikation. I ett externt samhällsbyggnadsforum är
syftet att fokusera på gemensamt genomförande av översiktsplanen för Gotland.
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.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/955

Tydligt är att verksamhetsåren 2020 och 2021 påverkas kraftigt av den pågående
coronapandemin och att viktiga resurser för verksamhetsutveckling fått prioriteras
om för andra arbetsuppgifter. Pandemin påverkar verksamhetsläget framåt och en
bedömning är att de stora ekonomiska utmaningarna framåt förstärkts ytterligare.
Att driva effektiviseringsprojekten enligt plan och att genomföra aktiviteter för att
säkerställa effekthemtagning framåt blir avgörande.
För att säkerställa framtida utveckling krävs fortsatt god information kring
programmet och dess ingående projekt samt ett högt engagemang från såväl
förvaltningar som ansvariga politiker.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1114
26 januari 2021

Lotta Israelsson

Slutrapport Projekt – strategisk hållbar bemanning
Förslag till beslut





Godkänna slutrapporten till projektet Strategisk hållbar bemanning
Ge regionstyrelseförvattningen i uppdrag att fortsätta att arbeta med
utveckling av området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta medel
2021.
Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att slutredovisa
bemanningshandboken och riktlinjen under 2021.

Sammanfattning

Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de
närmaste åren. Skatteunderlaget minskar samtidigt som välfärdsbehoven kommer öka
kraftigt. Nya bemanningslösningar växer fram ur förändrade normer på
arbetsmarknaden. Rätten till heltid inom Kommunals avtalsområde är ett sådant
exempel. Förskjutningen i typ av arbetskraft så som hyrpersonal är en annan. Även
frågor kring jämställdhet generellt i hur vi väljer att bemanna olika branscher ligger
till grund för det nya normativa. Hur vi lyckas möta dessa nya förhållanden på
arbetsmarknaden kommer påverka oss som organisation.
Inom Region Gotland utgörs den största delen av förvaltningarnas budget av
personalkostnader, cirka 80 % vilket motsvarar ca 3 800 mnkr. Vi har en begränsad
möjlighet att påverka den kostnaden utifrån rådande kollektivavtal samt våra utökade
samhällsuppdrag idag och framåt, men genom att arbeta strategiskt och strukturerat
med planering av bemanning både inom HR och i förvaltningarna finns en ekonomisk
potential. Ett sådant arbete skulle samtidigt ge en kvalitetsökning.
För att möta framtidens behov och de skyldigheter som följer av dessa, kommer det
att behövas en förändrad strategiskt hållbar bemanningsplanering i regionen. Idag
saknas det gemensam kunskap, stöd, policy, rutin, uppföljning och sammanhållning
kring detta.
Med den utgångspunkten gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att starta ett projekt kring strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av
RS 2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen i ett
antal verksamheter, för att inhämta lärdomar som kunde spridas till hela regionen.
Det beslutades även att projektet skulle bygga en modell och ta fram styrdokument
kring bemanningsplanering som i första hand utgår ifrån verksamhetens behov.
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Informationen som insamlades under projektettiden har legat till grund för ett antal
lärdomar kring att kunna ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett
strategiskt och ekonomiskt perspektiv och för att klara framtidens
rekryteringsutmaning och välfärdens behov. Detta har samlats i en slutrapport.
Region Gotland har inte någon sammanhållen strategi eller organisatorisk struktur
för att arbeta med bemanningsplanering och bemanningsekonomi på mest effektiva
sätt. Frågorna har också en komplex karaktär som spänner över ett brett område. Det
finns även en utbredd efterfrågan på mer verksamhetsnära och strategiskt stöd samt
utbildning kring frågor om strategisk och hållbar bemanningsplanering utifrån ett
flertal faktorer. Något som idag saknas.
I projektet kan även konstateras att behovet av en kvalitetsökning i
bemanningsplaneringen kvarstår. Vi har kommit en bit på väg men det finns ännu en
stor ekonomisk potential i att arbeta än mer strukturerat och långsiktigt med
planeringen både inom HR och i förvaltningarna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns mycket som vi som
organisation kan göra inom detta område. Det finns en potential för oss till
förflyttningar i området med kunskapshöjande, ekonomiska och samhälleliga vinster
att göra.
Följande rekommendationer lämnas till Regionstyrelsen:


Godkänna slutrapporten till projektet Strategisk hållbar bemanning



Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta att arbeta med
utveckling av området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta medel
2021.



Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att slutredovisa
bemanningshandboken och riktlinjen under 2021.

Beslutsunderlag

Slutrapport – Strategisk hållbar bemanning

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Version [1.0]
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1. Bakgrund
Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de närmaste
åren. Skatteunderlaget minskar samtidigt som välfärdsbehoven kommer öka kraftigt. Nya
bemanningslösningar växer fram ur förändrade normer på arbetsmarknaden. Rätten till heltid inom Kommunals avtalsområde är ett sådant exempel. Förskjutningen i typ av arbetskraft så som hyrpersonal är en annan. Även frågor kring jämställdhet generellt i hur vi väljer att bemanna olika branscher ligger till grund för det nya normativa. Hur vi lyckas möta
dessa nya förhållanden på arbetsmarknaden kommer påverka oss som organisation.
Inom Region Gotland utgörs den största delen av förvaltningarnas budget av personalkostnader, cirka 80 % vilket motsvarar ca 3 800 mnkr. Vi har en begränsad möjlighet att påverka
den kostnaden utifrån rådande kollektivavtal samt våra utökade samhällsuppdrag idag och
framåt, men genom att arbeta strategiskt och strukturerat med planering av bemanning både
inom HR och i förvaltningarna finns en ekonomisk potential. Ett sådant arbete skulle samtidigt ge en kvalitetsökning.
För att möta framtidens behov och de skyldigheter som följer av dessa, kommer det att behövas en förändrad strategiskt hållbar bemanningsplanering i regionen. Då projektet startades saknades gemensam kunskap, stöd, policy, rutin, uppföljning och sammanhållning kring
detta. Resonemanget ovan kring personalkostnader ledde till att projektet togs upp som en
del av det effektiviseringsprogram som startade inom regionen och som har samordnats av
regionstyrelseförvaltningen.
Projektdirektivet antogs av RS 2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen, i ett antal verksamheter, för att inhämta lärdomar som kunde spridas till
andra verksamheter samt att genom ett agilt förhållningssätt gemensamt utforska beman-
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Strategiskt hållbar bemanning

ningsplanering genom dialog, delaktighet och prov. Det beslutades att projektet skulle
bygga en modell och ta fram styrdokument kring bemanningsplanering som i första hand
utgår ifrån verksamhetens behov.
Informationen som insamlades i verksamheterna skulle ligga till grund för att ta fram bästa
hållbara bemanningsplanering ur ett strategiskt och ekonomiskt perspektiv för att klara
framtidens rekryteringsutmaning och välfärdens behov. Dessutom skulle hållbar bemanningsplanering lyftas som en strategisk fråga och nyttjandet av systemstöd skulle undersökas. På så sätt väntades en modell växa fram för hur verksamheterna kan ges bästa möjliga
förutsättningar för att nå sina uppdrag, med system som främjar behoven och samtidigt
möta de ekonomiska förutsättningarna. Ett strukturerat och strategiskt arbete kring bemanning väntades också bidra till ytterligare möjligheter för våra verksamheter att öka sin attraktivitet.
Målet för projektet:
 Med stöd av pilotverksamheterna ta fram en modell för fortsatt arbete kring bemanning
 En beskrivning över vilka förbättringsåtgärder som bör sättas in för att skapa bättre
förutsättningar för optimerad bemanning
 Ta fram nya arbetssätt, verktyg, modeller och samlad kompetens
 Ta fram ekonomiska beräkningsmodeller som passar regionens olika verksamheter
gällande budget kring bemanningsbehov, resurser och tid mot kostnader utifrån
verksamhetens behov
 Ta fram förslag till nyckeltal att använda för framtida uppföljning av kvalitet i bemanningsarbetet
 Ta fram en plan för genomförande av förbättringsåtgärder
 Genomförande av åtgärder (kan vara frågor som utbildningsinsatser till processbeskrivningar, styrande riktlinjer och systemstöd)

Ärendenr RS RS 2019/1114 Datum 2021-01-27

2. Genomförande
En framgångsfaktor i allt förändringsarbete är att skapa en gemensam bild kring förändringen och de utmaningar vi står inför. Det ger delaktighet bland de som berörs och i projektet var avsikten att berörda medarbetare, skyddsombud samt fackliga parter skulle ges
möjlighet att vara delaktiga. På så sätt var tanken att medvetandegraden om bemanningsfrågorna skulle höjas generellt och kunskapen om kopplingen mellan bemanning och ekonomiska effekter specifikt. Föresatsen i början av projektet var därför att befästa en gemensam bild kring utmaningarna framåt, vad som är hållbara scheman samt ramar för arbetstidsförläggning. Även konstatera att all bemanningsplanering inom regionen bör utgå ifrån
verksamhetens behov och inom ramen för rådande lagar och avtal. Utifrån denna ansats
tog projektet form.
Förvaltningarna valde ut ett antal verksamheter/piloter att delta i projektet utifrån att de
skulle kunna vara goda representanter för regionens bredd i typ av verksamheter och behov. Det har därmed varit en blandning av dygnet-runt-verksamheter, verksamheter som
enbart bedrivs dagtid, anslagsfinansierade och bidragsfinansierade verksamheter. På så sätt
har framtagandet av en gemensam modell för hur vi i regionen kan ta tillvara på goda exempel och anpassningar efter vitt skilda behov till stor del kunnat säkerställas och bidra till
ett organisatoriskt lärande.
Utöver piloter skapades en arbetsgrupp med utvalda planerare, skoladministratörer, löneassistenter och bemanningsassistenter från de flesta förvaltningar. Denna grupp fungerade
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som kunskapsbärare av hur vi gör idag i organisationen och vad som är möjligt och verksamhetsenligt framåt. Vid ett flertal tillfällen under året gjordes också inspel i den centrala
samverkanskommittén (CSK) och ekonomernas träffar.
Alla pilotverksamheter träffades inledningsvis där en projektbeskrivning gavs med information om syfte, gemensam identifiering av behov och förväntningar samt dialog kring hur
medarbetare, fackliga ombud och skyddsombud skulle involveras och göras delaktiga. I
vissa verksamheter gavs även information direkt till medarbetarna i de fall det fanns önskemål från enhetschefen.
Projektet har arbetat med ett agilt förhållningssätt där bemanningshandboken tagits fram i
samarbete med piloterna och arbetsgrupper, i kombination med omvärldsbevakning av
andra kommuners och regioners bemanningshandböcker. Under året har den rådande pandemin gett avtryck i projektarbetet med vissa piloter, vilket givit nya lärdomar och erfarenheter.
I de dialoger som förts under året har några återkommande områden utkristalliserats. Ett
av dessa områden har varit önskemålet om tydlig ledning och styrning i frågan om lika hantering mellan förvaltningar och verksamheter. Önskemålet har uttryckts av både piloter och
arbetsgruppen. Därför påbörjades även arbetet med ett regiongemensamt direktiv kring bemanning och arbetstid. Ett annat sådant område var bristen på kunskap inom bemanningsekonomi i organisationen varvid en utbildningsinsats erbjudits i ett flertal förvaltningar för
politik, ledning, chefer, planerare och fackliga företrädare.
Parallellt med arbetet med bemanningshandboken har en teoretisk nyttoeffektsuppskattning gjorts, nyckeltal framräknats, utbildningar i schemaläggning och system gjorts, dialoger
kring verksamheternas behov förts, förvaltningsbundna skillnader i bemanningsplanering
uppmärksammats och alternativa lösningar till dagens metoder diskuterats.
Under andra halvan av 2020 inleddes en intensiv period med dialoger, skrivande, workshops och remissrundor av bemanningshandbokens utkast. Under denna period kom även
ett flertal nya kollektivavtal vilket krävde revidering och omskrivning i vissa delar av bemanningshandboken.
Handboken och riktlinjen har inte kunnat förankras i organisationen under rådande omständigheter (pandemin) och därför beslutade styrgruppen att dessa skulle färdigställas under våren 2021.
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Under hösten 2020 beviljades också arbetet med strategisk hållbar bemanningsplanering
ettåriga medel inom ramen för effektiviseringsprogrammet. De avsatta pengarna är tänkta
att finansiera en fortsättning med operativt stöd till verksamheter för att göra strategiska
förflyttningar i sin bemanningsplanering under 2021. Detta kommer genomföras inom ramen för ett nytt projekt som fortsätter där detta projekt slutar.

3. Slutsatser
Projektet kan konstatera att olika förvaltningar skiljer sig åt vad gäller bemanningsområdet.
Våra normativt manliga verksamheter med dygnet-runt-behov har i högre utsträckning jour
och beredskap i kombination med kontorsarbetstidsavtal, medan våra normativt kvinnliga
verksamheter i större utsträckning har löst dessa bemanningsutmaningar med att schemaläggas utanför kontorstid. Det finns starka kulturer i hur vi väljer att planera, bemanna och
förlägga arbetstid i våra verksamheter, både bland personal och ledning. Bland våra chefer
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är det inte heller ovanligt att man känner en rädsla och oro för kompetenstapp och oattraktivitet som arbetsgivare ifall verksamhetens behov styr och går före medarbetarnas ibland
andra önskemål kring behov av arbetstidsförläggning och bemanningsplanering.
Därtill har olika verksamheter olika förutsättningar, olika arbetssätt och olika lagar att förhålla sig till som ytterligare bidrar till skillnader mellan verksamheternas sätt att lösa bemanningsfrågan. Slutsatsen i projektet är att det finns svårigheter för verksamheterna att styra
bemanning utifrån verksamhetsbehov. Det gäller både behovet av flexibilitet hos medarbetarna men lika mycket snabb flexibilitet i verksamheternas behov.
Trots förvaltningarnas olika verksamheter har alla enheter projektet kommit i kontakt med
uttryckt samma behov kring utbildning och stöd. Det är allt ifrån systemstöd, arbetspassförläggning, tolkning av lagar och avtal, täthetsberäkning, en funktion som ”schemagranskar”, hjälp med prognostiskt utfall med svar på om budgeten håller, om resurserna täcker
behovet, vad schemat kostar och så vidare. Detta är information som i vissa delar finns i
systemen idag, men som få har tillräcklig kunskap om för att kunna hitta och använda sig
av. Det kan konstateras att bemanningsplaneringssystemet Medvind inte används utifrån
dess fulla potential och möter inte heller verksamheternas önskemål fullt ut. Det saknas
även utbildningar i arbetstider samt kopplingen mellan bemanningsplanering och ekonomi.
Därutöver saknas rätt stöd för våra chefer och planerare i dessa frågor. I dagsläget finns
ingen utarbetad support kring detta.
I de verksamheter där man har medarbetare som går på schema finns arbetstidsförläggning
som inte är i enlighet med rådande forskning kring arbetsmiljö, hälsa, stress och återhämtning. Detta resulterar sannolikt i onödiga kostnader för individ och organisation.
Systematisk verksamhetsanalys inför- och uppföljning efter en bemanningsplanering har
inte observerats i någon av piloterna. Ibland saknas även uppdragsbeskrivning för verksamheten vilket ytterligare försvårar bästa möjliga bemanningsplanering.
Uppföljning av ekonomi utifrån bemanningsplanering sker sällan eller aldrig efter en planeringsperiod och det finns inte heller någon utpekad kontrollfunktion kring hur våra bemanningskostnader genereras och hur de kan effektiviseras.
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Det saknas en gemensam målbild i bemanningsplaneringen med samarbeten i regionen
som helhet vilket kan leda till att effekter av en strategisk bemanningsplanering inte kan tas
tillvara fullt ut på helheten. Förläggningen av arbetstid i schema görs inom varje chefs område och medarbetarnas kompetens tas inte alltid tillvara optimalt. En verksamhet kan behöva välja att minimibemanna för att säkerställa budget i balans på enhetsnivå, där det istället vid ett samarbete skulle det kunna göras på ett annat sätt.
I dagsläget används komprimerade scheman i stor utsträckning i våra verksamheter. Det bidrar till förlorad arbetstid och är en orsak till kostnadsläckage i vår personalekonomi.
I många verksamheter finns någon form av planerarfunktion. Det är en funktion som praktiskt förlägger organisationens personalkostnad i form av scheman. Funktionen har i projektet identifierats som en nyckelroll för verksamheterna. Det är en viktig roll som praktiskt
jobbar med arbetsgivaruppgifter, men utan arbetsgivarmandat och i många fall saknas fortbildning och stöd.
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Projektet har identifierat ett behov av kunskapshöjning kring bemanningfrågor hos chefer
och planerare. Det saknas upparbetade rutiner för hur nyheter i lagar och avtal, systemuppdateringar med mera kommuniceras. Dessutom finns få fort- och fördjupningsutbildningar
inom organisationen.
Piloterna lyfter att det verksamhetsnära stödet i att proaktivt leda och styra strategiskt finns
i för liten utsträckning. Bristen på tvärprofessionellt stöd av supportfunktioner i gemensamma områden genererar stuprörshantering av komplexa frågor.
Det kan konstateras att den organisatoriska kunskapen inom bemanningsområdet är lågt
och det genererar otillräcklig kvalitet. Region Gotland har inte någon sammanhållen strategi
eller organisatorisk struktur för hur att arbeta med bemanningsplanering och bemanningsekonomi på mest effektiva sätt. Frågorna har också en komplex karaktär som spänner över
ett brett område.

4. Förslag till fortsättning
I projektet kan konstateras att behovet av en kvalitetsökning i bemanningsplaneringen kvarstår. Vi har kommit en bit på väg, men det finns ännu en stor ekonomisk potential i att
arbeta än merstrukturerat och långsiktigt med planeringen både inom HR och i förvaltningarna. Detta i form av ett övergripande stöd i bemanningsfrågor, utpekade funktioner, systemstöd och support, införande av ”bemanningscontrolling” samt regelbunden kompetensutveckling av chefer och stödfunktioner. Ett arbete som till stor del saknas idag.
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Organisatoriskt lärande och kunskapshöjande är av yttersta vikt framåt för att kunna bygga
bort icke hållbara bemanningslösningar. Det bidrar till att vi ger bättre förutsättningar för
hållbarhet ett helt yrkesliv och bidrar till en hållbar ekonomi. Det behöver vi planera för
framåt. Även en översyn av organisering, rollbeskrivning, kunskapskrav, utbildningsinsatser
och stödstrukturer skulle vara en kvalitetshöjning. Ett större samarbete mellan verksamheter och förvaltningar kring överskjutande arbetstid, skulle kunna ge en kostnadssänkning
samt en kvalitetshöjning istället för en kostnad. En långsiktig satsning på stöd, system,
kompetenshöjning och nya rollbeskrivningar skulle kunna göra att vi förflyttade oss betydligt inom området strategisk hållbar bemanning och ge märkbara effekter.
Arbetet med strategisk hållbar bemanningsplanering har beviljats kortsiktiga medel under
2021 för att förstärka genomförandet och effekterna av projektet strategisk hållbar bemanning i
effektiviseringsprogrammet. Under 2021 fortsätter därmed införandet av strategisk hållbar
bemanningsplanering. Detta genom ett nytt projekt med samlad kompetens som kan ge ett
verksamhetsnära och operativt stöd i HR, ekonomi, system samt bemannings- och hållbarhetsplanering till ett antal identifierade verksamheter. Bland annat genom att bistå vid utredningar och analyser, stöd i bemannings- och systemfrågor samt utveckling av bemanning i verksamheter, se på alternativa arbetstidslösningar samt vid behov tecknande av nya
kollektivavtal. Utifrån verksamhetens behov, ta fram bästa möjliga bemanningsplanering ur
ett strategiskt, hållbart och ekonomiskt perspektiv.
Under projektåret ska även åtgärder göras inom bemanningsplanering och ekonomi för att
säkerställa ett kontinuerligt arbete inom regionen. Kompetenshöjningsinsatser, upphandling och utveckling av system, lokala kollektivavtal och arbetssätt framåt kommer att ses
över. En strategisk plan för hur vi som organisation kan utveckla nytt långsiktigt stöd och
struktur kring bemanning kommer också tas fram.
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Följande aktiviteter tas vidare till projekt 2 under 2021 i följande prioriteringsordning:
1. Ett tvärprofessionellt verksamhetsnära stöd inrättas för att hjälpa verksamheter att
göra förflyttningar inom bemanningsplanering och bemanningsekonomi. Ett stöd i
bemanningsplanering som på bästa möjliga sätt tillgodoser verksamhetens uppdrag
och behov till effektivaste kostnad
2. Bemanningshandboken och riktlinjen färdigställs
3. Fortsatt utveckling av området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta
medel 2021 görs
Delrubrik
Xxxxxxxxx

 Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

 Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

 Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

 Xxxxxxx Xxxxxxx

Delrubrik
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/963
25 januari 2021

Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Resultat projekt sänkta inköpskostnader
Förslag till beslut

Ta emot informationen och bifalla fortsatt utveckling av inköpsarbetet.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019 i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projekt Sänkta
inköpskostnader har genomförts enligt plan1. Projekt Sänkta inköpskostnader är ett
av flera projekt inom det s.k. Effektiviseringsprogrammet.
Efter genomgång av bakgrund och nuläge samt sammanställning av förslag till
åtgärder är det tydligt att fortsatt verksamhetsutveckling av inköp för Region Gotland
behövs. Projektet har tagit fram strategiska mål för inköp samt underlag till ett
program för att genomföra fortsatt utveckling. Vidare en modell för arbetet för att
öka överskådligheten och ett antal kritiska framgångsfaktorer som ska säkerställas.
En del praktiskt utvecklingsarbete har också genomförts parallellt med projektet.
Genom att vidareutveckla inköp på det sätt som föreslås i slutrapporten ges
förutsättningar för att sänka inköpskostnader, avtalstrohet och enhetlighet vid inköp.
Allt i enlighet med projektets föreslagna strategiska mål; att arbeta helhetsorienterat,
långsiktigt, lätt att handla rätt samt effektivitet, kvalitet och regelmässighet.
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 miljarder kronor per år, varav ca
2,5 miljard är upphandlingspliktigt. Region Gotlands inköp finansieras av skattemedel
och dessa ska spenderas väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands
inköpsarbete blir till maximal nytta i förhållande till skattepengarna. Inköp bör vara
ett strategiskt verktyg nära kopplat till Region Gotlands mål för att bidra till en
hållbar utveckling, en välfärd i balans, kostnadseffektivitet2 etc. Region Gotlands
inköpsarbete ska tydligt bidra till samhällsutveckling och därmed öka möjligheterna
att använda inköp som ett verktyg att klara gemensamma utmaningar. Utvecklingen
bör för bästa möjliga resultat ske i nära dialog med berörda parter såväl externt som
internt. Ett effektivt inköpsarbete kommer då såväl slutanvändare som externa
intressenter i form av näringsliv, leverantörer, intresseorganisationer och Region
Gotland till nytta.
Ärendebeskrivning

Resultat projekt sänkta inköpskostnader
Direktiv samt resultat- och slutrapport projekt sänkta inköpskostnader, RS 2019/963
I begreppet inköpskostnader ryms såväl externa som interna kostnader. Dvs det är ett stort antal kostnader förknippade med
inköp utöver priset på den inköpta tjänsten eller produkten.
1
2
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Projektet har gått igenom nuläge och tagit fram vilka områden och aktiviteter som
bör utvecklas inom inköp. För att bedriva en strukturerad verksamhetsutveckling
behövs även mål för det fortsatta arbetet. Projektet har tagit fram förslag på
strategiska mål.
1.
2.
3.
4.

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Projektet föreslår att vi upprättar ett program för genomförandet. I programmet
ingår:
1. Samordnade linjeuppdrag
2. Projekt Digitaliserat inköp
3. Plan och genomförande per förvaltning
I slutrapporten beskrivs förslag till hur den fortsatta utvecklingen ska genomföras
efter projektet. Projektet föreslår att vi använder oss av en modell med 7 områden
för verksamhetsutveckling av inköp.
1. Omvärld
3. Styrning

4. Processer

7. Utveckling
& förvaltning
5. Organisation
6. Intern styrning & kontroll

2. Internt Region Gotland
För att ha förutsättningar för att verksamhetsutveckla Region Gotlands inköp, kunna
utveckla det som beskrivs i slutrapporten och nå goda resultat behöver ett antal
kritiska framgångsfaktorer säkerställas.








Beslut om att genomföra utveckling och om strategiska mål för
inköpsarbetet.
Etablera strategisk ledning för inköpsfrågor och verksamhetsutveckling.
Säkerställ resurser för utveckling. Resurstilldelningen bestämmer
utvecklingstakten.
Led utvecklingen med tålamod och tydliga delmål.
Etablera tydliga uppdrag med tydliga tidplaner.
Ha en god riskmedvetenhet och riskhantering.
Säkerställ fortsatt kommunikation och goda samarbeten.
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Utvecklingsarbete inköp 2020
Parallellt med projekt sänkta inköpskostnader har nedan utvecklingsaktiviteter för
inköp påbörjats eller genomförts 20203.
1. Omvärld
a) Dialog näringslivsberedningen för ökad samverkan med näringslivet.
b) Uppstart upphandlingsforum med företrädare från näringslivet för
ökad samverkan med näringslivet.
c) Dialog arbetsintegrerade sociala företag (ASF) för ökat samarbete och
stöd. Vidare för att söka utveckla upphandlingsförfarande som
underlättar för dessa företag att lämna anbud.
2. Internt Region Gotland
a) Arbete med ökad synlighet och tydlighet kring vikten av
upphandlingsfrågor för att kunna vidareutveckla inköpsarbetet.
3. Styrning
a) Översyn upphandlingsstödsenhetens uppdrag i förhållande till
styrande dokument, VP etc. Detta för att ha en tydlig koppling mellan
övergripande mål och upphandlingsarbetet som genomförs. Arbetet
ska ge underlag för god prioritering och fördelning av arbetsuppgifter
inom upphandling.
4. Processer
a) Årscykel 4-åriga upphandlingsplaner för en stabil cykel över åren.
Bidrar till långsiktighet och god planering och uppföljning.
b) Processutveckling anskaffningscykel för helhetsorientering och
underlätta ökat fokus på förarbete och uppföljning av avtal efter det
faktiska upphandlingsarbetet.
c) Översyn förarbete och uppföljning för ökad kvalitet i dessa delar av
anskaffningscykeln. Detta kommer också att bidra till ökad kvalitet i
upphandlingsarbetet.
d) Översyn stöd- och supportbehov för ökat stöd till inköpande
verksamheter och externa parter med behov av stöd samt svar på
frågor.
e) Översyn centrala upphandlingsmallar för effektivitet och kvalitet samt
säkerställande av regelmässighet.
5. Organisation
a) Översyn organisation upphandlingsstödsenheten för att över tid
säkerställa en optimal organisation givet enhetens uppdrag.
b) Rekrytering inköpsstrateg och upphandlare för att dels säkerställa
resurs till Region Gotlands strategiska inköpsarbete dels säkerställa
resurser för att genomföra upphandlingar.
Översyn
ansvar och roller avtalsförvaltning för att säkerställa kvalitet i
c)
arbetet med förvaltning av avtal genom hela anskaffningscykeln.
d) Översyn ansvar och roller i anskaffningscykel för att säkerställa
effektivitet och kvalitet genom hela anskaffningscykeln.

3
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6. Intern styrning & kontroll
a) Översyn modell för avtalsförvaltning för att säkerställa kvalitet i
arbetet med förvaltning av avtal genom hela anskaffningscykeln.
b) Översyn intern styrning och kontroll för att säkerställa ett effektivt
och regelmässigt inköpsarbete.
c) Översyn leverantörs- och avtalstrohet – metod och pilot – för att
säkerställa dessa två variabler framöver på Region Gotland.
d) Underlag och verktyg för mätbara resultat för att ha goda
beslutsunderlag kring kommande upphandlingar samt hur dessa ska
bemannas.
7. Utveckling & förvaltning
a) I projekt sänkta inköpskostnader har utvecklingsbehov identifierats.
Vidare behovet av att löpande etablera god förvaltning av
inköpsarbetet.

Utvecklingsarbete inköp 2021
Utvecklingen av inköp fortsätter 2021. Det planerade arbetet och prioriteringar utgår
ytterst från verksamhetsplan 2021. Konkret planeras bland annat följande 20214.
1. Omvärld
a) Etablera upphandlingsforum med näringslivet (start februari 2021)
för ökad samverkan med näringslivet.
b) Etablera samarbetsforum med ASG (start februari 2021) för
samarbete med dem.
c) Vidareutveckla miljöarbetet i samband med upphandlingar för att
stärka klimatkraven vid upphandlingar (preliminär start maj 2021).
d) Utredning möjligheter lokala leverantörer kontra
upphandlingslagstiftning för att stödja det lokala näringslivet i den
utsträckning som är möjlig (start jan 2021)
2. Internt Region Gotland
a) Arbete med ökad synlighet och tydlighet kring vikten av
upphandlingsfrågor för att kunna vidareutveckla inköpsarbetet.
Löpande kommunikation under det fortsatta arbetet för att få
synpunkter och genomföra arbetet i god dialog med våra intressenter.
(Pågår)
3. Styrning
a) Fortsatt översyn upphandlingsstödsenhetens uppdrag i förhållande till
styrande dokument, VP etc (pågår). Detta för tydlig koppling mellan
övergripande mål och upphandlingsarbetet som genomförs samt god
prioritering och fördelning av arbetsuppgifter inom upphandling.
4. Processer
a) Fortsätta arbetet under Processer från föregående år för att
effektivisera, underlätta och kvalitetssäkra Region Gotlands
upphandlingsarbete (pågår).
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b) Etablera upphandlingssupport (start mars 2021) för ökad
tillgänglighet och inköpsstöd till verksamhet och omvärld. Också för
att frigöra tid för upphandlarna m. fl. på Region Gotland att arbeta
med upphandling.
c) Utveckla intranät, externwebb samt dokumentation för ökat
inköpsstöd till verksamhet och omvärld (pågår).
5. Organisation
a) Fortsätta arbetet under Organisation från föregående år för att
effektivisera och kvalitetssäkra Region Gotlands upphandlingsarbete
(pågår).
6. Intern styrning & kontroll
a) Påbörja projekt digitaliserat inköp. Projektet ska ge vidareutvecklad ehandel, genom systemstöd underlätta för verksamheten att göra
effektiva och avtalstrogna inköp samt systemstöd för planering och
uppföljning av upphandlingsarbetet (start mars 2021).
b) Göra modell för intern styrning och kontroll (start maj 2021) för att
säkerställa ett effektivt och regelmässigt inköpsarbete.
Fortsätta
arbetet med att utveckla mätbarhet över tid inom
c)
upphandling (pågår). Detta för att ha goda beslutsunderlag kring
kommande upphandlingar samt hur dessa ska bemannas.
7. Utveckling & förvaltning
Etablera program sänkta inköpskostnader som innehåller fortsatt arbete i form av
samordnade aktiviteter, projekt digitaliserat inköp samt stöd till respektive förvaltning
att sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och göra inköpsarbetet mer enhetligt.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att program för sänkta inköpskostnader och dess
ingående linjearbete och projekt utvecklar Region Gotlands inköpsarbete.
Programmet har god potential att sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och
enhetlighet vid inköp. Vidare att bidra till de strategiska målen
1.
2.
3.
4.

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Att driva det fortsatta utvecklingsarbetet av inköp enligt program Sänkta
inköpskostnader och att genomföra aktiviteter för att säkerställa effekthemtagning
framåt blir avgörande.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Bilaga 1 Ordlista slutrapport
sänkta inköpskostnader

Regionstyrelseförvaltningen
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Bilaga 1 Ordlista
Avrop
Ett avrop är ett förenklat beställningsförfarande som görs från kund till leverantör
inom ramen för en form av principöverenskommelse, dvs ett ramavtal eller ett
avropsavtal. I det mest förenklade fallet behöver endast leveranskvantitet och
leveranstidpunkt anges för att avropet skall vara helt preciserat.

Avtal
Två eller flera parter enas om en överenskommelse som förpliktigar parterna att
utföra olika skyldigheter mot varandra. Skyldigheterna kan vara tjänster, betalning,
överlämnande av varor, nyttjande av egendom eller rättigheter mm. Avtalet kan
ingås muntligt, genom korrespondens eller genom upprättande av ett gemensamt
kontrakt.

Avtalstrohet
Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation köper avtalade produkter från
de leverantörer organisationen har avtal med dvs. avtalade produkter hos avtalade
leverantörer.

CLM
Contract lifecycle management (CLM) är ett arbetssätt för att följa upp avtal genom
en förutbestämd uppföljningsplan. Leverantörerna kan rapportera in underlag med
hjälp av systemstöd och avtalsförvaltningen blir strukturerad, kontinuerlig och
effektiv.

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

Direktupphandling
Direktupphandling, köp som inte görs utifrån annonserade upphandlingar eller
ramavtal. En direktupphandling används vanligast när det som ska köpas har ett
värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Oftast mindre belopp och lättare
att genomföra och utan krav på annonsering.

E-handel
E-handel innebär att avtal, leverantörer och priser görs lättillgängliga genom Region
Gotlands egna e-handelssystem. Det blir enklare för beställarna eftersom
avrop/beställningar och fakturahanteringen sker elektroniskt och utifrån upphandlat
sortiment. E-handel enligt denna definition förutsätter att köparen avrop och
beställningar sker via Regions Gotlands egna e-handelssystem och inte via en
leverantörs webbshop med ett individuellt inloggningskonto. Leverantörers
webbshoppar är enligt denna definition inte e-handel. E-handel finns på Region
Gotland inom läkemedel och livsmedel och kan med fördel införas på fler
verksamheter.

Inköp
Hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör,
beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och
implementering av kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande. Begreppet
omfattar inte lagerstyrning, lagerhantering och logistik där dessa utgör delar av det
vidare begreppet ”Supply Chain Management”.

Inköpskostnad
Kan delas in i två perspektiv: det externa och det externa.
1. Det externa perspektivet – kostnader för upphandlingar, avtal, leverantörer
och potentiella leverantörer för att på så sätt få till optimering av
affärsrelation och således påverka inköpskostnaden.
2. Det interna perspektivet - kostnader för förändrat beteende och arbetssätt –
dvs. åtgärder som bidrar till ökad effektivitet eller minskat behov som i sin
tur minskar inköpskostnaden.
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Kategoristyrning
”Kategoristyrning är en förbättringsprocess, som levererar värde till organisationer,
genom att fokusera på tredje parts spend. Det förutsätter att spenden segmenteras
i kategorier, som bearbetas av ett tvärfunktionellt team, för att
identifiera/implementera den optimala inköpsstrategin.” – J. O’Brien

LCC
Life Cycle Cost (LCC) en metod för att beräkna kostnaderna inför ett beslut om
inköp. Syftar till att minimera risk och att inkludera de långsiktiga effekterna av
affären för att bli en ekonomiskt och miljömässig hållbar investering.

Leverantörstrohet
Leverantörstrohet innebär att beställare i en organisation köper från de leverantörer
organisationen har avtal med.
Purchase-to-Pay
Automatisering av beställning till betalning. Köp rätt varor till rätt pris från avtalade
leverantörer. Bidrar till möjligheterna till mätning av avtalstrohet.

Ramavtal
Vanligt är att avtalsförhandlingar med en leverantör görs etappvis, där flera avtal
skrivs med avseende på olika aspekter. Exempelvis kan det börja med ett
sekretessavtal, därefter skrivs ett kvalitetsavtal, vidare kanske leverans- och
prisavtal och till sist kanske ett serviceavtal. Avtalen knyts sedan ihop i ett ramavtal
som reglerar i vilken ordning avtalen skall gälla, vad som händer om något av
avtalen sägs upp, förtydligande av eventuella oklarheter och motsägelser eller annat
som kan vara av vikt för avtalens tolkning och hantering.

Spendanalys
Analys som besvarar frågorna – Vad handlar vi? hur mycket handlar vi för? från
vilka handlar vi? hur handlar vi och vem handlar vad? Spendanalysen är en
ekonomisk utgiftssammanställning som syftar till att ge överblick och analys- och
beslutsunderlag.

Source-to-Pay
En helt digital inköpsprocess som innehåller bl.a. E-upphandling, Purchase-to-Pay,
CLM och spendanalys.
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TCO
Total cost of ownership (TCO) är en metod för att kalkylera den totala
ägandekostnaden för en investering. Genom att betrakta de direkta och indirekta
kostnaderna för anskaffning och drift ser man investeringens totala kostnad.

Upphandling (Offentlig upphandling)
Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar
upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som
möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.
I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor, är offentlig upphandling och
omfattas därför av upphandlingslagarna. Beroende på vad det är som ska
upphandlas och hur mycket upphandlingen är värd blir olika bestämmelser i
upphandlingslagarna aktuella. Även ett inköp på 1 krona är en offentlig upphandling
enligt lagens definition.
Allt som köps in i offentlig sektor delas övergripande in i varor, tjänster och
entreprenader.
Mycket bra ordlista hittas på SILFs hemsida
https://www.silf.se/tjanster/ordlista-for-inkop-och-logistik/
om offentlig upphandling upphandlingsmyndighetens hemsida
https://beta.upphandlingsmyndigheten.se/om-offentlig-upphandling/
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Bilaga 2 åtgärdslista, slutrapport projekt sänkta inköpskostnader

Åtgärder för sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp

Öka samarbete internt och externt för att öka affärsvolymerna och sänka priser. Samordna inköp med andra regioner.
Behov av förändrat inköpsbeteende för att sänka inköpskostnader d.v.s. åtgärder som bidrar till ökad effektivitet eller minskat behov som i sin tur minskar
inköpskostnaden.
Se
över logistiken vid inköp. Små förråd leder till att beställningar behöver göras ofta. Långa transportsträckor är ett problem och kräver att lager måste hållas p.g.a. avstånd till f
Behöver kunna överblicka avtal, kostnader och konsekvenser på sikt innan inköp. Behov av att kunna fatta beslut givet hela köpet. Livscykel.
Se över politikens roll och vilka uppdrag får vi från politiken. Se över kostnader för att utreda. Var varsam med uppdrag, se över om det finns förutsättningar
(budget) att genomföra uppdragen innan uppdrag läggs ut.
Se över styrning, politiska uppdrag och beslut. Var uppmärksam på kostnadsdrivande beslut. Ibland är det enkelt att fatta ett beslut men att konsekvenserna inte är
tydliga vilket kan påverka direkta och indirekta kostnader.
Använd budgetprocessen för att styra och leda inköp.
Mer kunskap om vilka inköp som görs, vart det köps mest etc.
Se över hur många inköp som görs för att minimera antalet fakturor i processen.
Säkerställ att verksamheten inte kommer för långt bort från kärnfrågan inköp. Det är ändå verksamheten som betalar.
Behov av att centralisera inköpen.
Vi behöver färre inköpare men antalet beställare en icke-fråga, ska vara enligt delegationen.
Sätt mål för ökad leverantörs- och avtalstrohet.
Kultur i verksamheten att handla i små lokala affärer istället för hos avtalsleverantörer. Fokusera på avtalstrohet hos de stora ramavtalen.
Arbeta med kategoristyrning.
Anställd inköpssamordnare på förvaltningen som ser alla avdelningars inköpsbehov och kan samordna dessa och beräkna tid på när upph ska påbörjas etc.
Se över hur inköp hanteras inkl. hela inköpkedjan roller och processer.
Se över hur produktionen planeras och hur svinn kan minskas.
Behov av långsiktig planering som t.ex. arbetet inom köken som innebär att volymer blir mer exakta och att ramavtalen kan få bättre priser. Bör kunna appliceras i andra samma
Livsmedel ser på effekter så som att sänka inköpskostnader genom att arbeta med volymer, avtal och uppföljning. Bör spridas till fler.
Behov av att följa avtal för att bidra till sänkta inköpskostnader.
Rekrytera en avtalsjurist till Region Gotland för säkerställa god avtalsförvaltning.
Styrning genom minskad budget (ekonomistyrning för önskad effekt) enkelt i en liten förvaltning - minskar kostnaderna.
Kan finnas utmaningar att inom egen förvaltning minska inköpskostnaderna under en lång tid framåt med anledning av omvärldsfaktorer tex en allt större grupp av åldrande bef
Hanteringen av inköp med Firstcard är bra, men har också en del problem. Bör ses över
Behov av tydlighet i delegationordning, roller och ansvar.
Samverkan och dialog med marknaden (förstudier och uppföljning behöver utvecklas för bättre affärer).
Innovation och verksamhetsutveckling kan ge bättre avtal.

Förändringledning kultur – vilja och driv att göra bra inköp.
Behöver vara strategiska inom inköp – proaktivt, strategiskt, helhetsorienterat. Inte bara köpa för att ett avtal håller på att gå ut.
Behöver strategisk ledning inom inköp.
Inköp behöver tydligt kopplas till Region Gotlands strategiska mål så att våra inköp aktivt bidrar till att nå målen.
Inköp behöver kopplas till organisationskultur och värdeorden för Region Gotland.
Behov av långsiktighet och helhetsperspektiv vid inköp.
Behov av att etablera professionellt inköp och hög beställarkompetens för ökat förtroende.
Säkerställ att Region Gotlands styrande dokument har tydlig koppling till inköpsmål- och dokument.
Revidera upphandlingspolicy och riktlinjer så de affärer som ger Region Gotland mest pengar prioriteras.
Tydliggöra uppdrag inom inköpsorganisation/er Region Gotland. Tydliggör ansvars- och rollfördelning hela vägen från strategisk ledning till den medarbetare som
gör ett inköp.
Etablera
modell och tjänst för lagbevakning för att säkerställa att vi löpande följer gällande lagstiftning.
Identifiera och etablera årscykel för inköp. Ger stabilitet och överblickbarhet.
Vidareutveckling anskaffningsprocess samt del- och syskonprocesser för ett effektivt och korrekt arbete.
Etablera strukturerat arbetssätt för strategiskt och operativt upphandlingsarbete i alla delar.
Dialog med leverantören/erna efter tilldelning av beslut för att förklara, bemöta och lära.
Vid större eller ifrågasatta/väsentliga upphandlingar behövs pressinformation och annan kommunikation enligt kommunikationsplan mha kommunikatör.
Säkerställ att rätt organisation, ansvar, roller och kompetens finns för inköp.
Resurssäkra på kort och lång sikt för att ha rätt kompetens i rätt tid.
Inför Farfarsprincip sista 10 % per avdelning eller dyl.
Gör översyn av områden där våra intäkter inte täcker kostnaderna – överväg upphandling och outsourcning.
Bevaka kostnadstrender för att tidigast möjligt kunna motverka kostnadsökningar.
Behov av omvärldsanalys för att säkerställa goda priser i förhållande till andra, index etc.
Vidareutveckla intern styrning och kontroll – årscykel och långsiktighet.
Metoder för att mäta avtalstrohet och leverantörstrohet.
Begränsa antal beställare
Använda centrala ramavtal i större utsträckning (minskad transaktionskostnad).
Använda direktupphandling i större utsträckning (minskad transaktionskostnad).
Översyn av avtalsdatabasen och gör informationen om avtal och inköp enkel och lätttillgänglig.
Använd det externa perspektivet, där vi arbetar med avtal och leverantörer för att på så sätt få till optimering av affärsrelation och således påverka
Se över möjligheten att upphandla distributör och beredskapslager.
inköpskostnaden.
Behov av bättre kontroll på upphandlingar framåt, undvika fortupphandlingar, panikupphandlingar.
Minska antal avbrutna upphandlingar. Det är pengar för arbetstid med upphandlingar som inte leder någon vart.
Minskat antal överprövningar. Det är pengar för arbetstid med upphandlingar. Inte alltid påverkansbar men värt att försöka.

Minska risker för sanktionsavgifter genom att ha långa ledtider och handla rätt
Nyttja vitesklausuler i avtal eller ta bort dem (prisdrivande).
Se över om vi ska ha förlängningar på alla avtal (t ex 2 + 1 + 1). Om vi ska ha förlängningar ska beslut fattas på goda grunder om vi ska förlänga. Annars lika bra skriva
4 år direkt, kostar bara tid och pengar att förlänga slentrianmässigt.
Behöver komma i fatt med upphandlingarna så att vi har upphandlade konkurrensutsatta avtal i god tid.
Lägga mer resurser på uppstart med nya leverantörer och se till att rutiner fungerar.
Förbereda verksamheten tidigt inför att ett avtal går ut och att det kan bli leverantörsbyte.
Behov av en bild/förklaringsmodell över hela Region Gotland som köpare och möjliggöra för externa parter att komma in på såväl upphandlingar som avrop och
direktupphandlingar.
Behov av konsekvenser om beställare avviker från avtal.
Behov av avtalsuppföljning för att säkerställa att vi följer avtal. Behov av att mäta avtalsuppföljning.
Behöver kanske fler avtal för att täcka våra behov. Låg leverantörstrohet och avtalstrohet kan vara en signal på att vi har för få eller fel avtal idag d.v.s. inte att
användarna
gör fel per
se. göra avtal. Ibland när vi gjort internkontroll på inköp så finns enstaka produkter inte på avtalet och då uppnår vi bara leverantörstrohet.
Behöver
bli duktiga
på att
Behov av uppföljning av pågående avtal med leverantörer.
Behov av att ta hand om erfarenheter från tidigare upphandlingar på ett mer strukturerat sätt än idag. Det leder till bättre upphandling nästa gång samt förbättrar hanteringen a
Fortsatt nyttja Kommentus-avtalet och säkerställ att alla beställare vet vilka ramavtal som finns via SKL.
Prisförhandling, inom avtal efter upphandling och se över volymerna.
Behov av intressent- och omvärldsanalys för ökad gemensam kunskap och bättre kravställning.
Utöka dialogen med företag och branscher för ökat förtroende, ökat antal anbud och därmed effektivitet och underlag för bättre affärer.
Använd inköp som ett strategiskt verktyg för att skapa hållbar utveckling och en välfärd i balans - Uppnå maximalt värde för pengarna för medborgarna.
Se över om antalet funktionsupphandlingar kan öka.
Öka kunskap och resultat inom hållbar upphandling - såväl social hållbarhet som miljö.
Använd branschorienterad kravställning för att ställa rätt krav.
Se över språk och förenkla formuleringar i förfrågningsunderlag och avtal så att de blir enkelt för leverantörer att förstå och lämna anbud.
Aktiv avtalsförvaltning med inbyggt lärande inför kommande upphandlingar.
Använd avtalsvillkor som kan ge kostnadsneutralitet eller t o m sänkta priser under avtalsperioden.
Standardiserat och begränsat utbud för att hålla nere kostnadernaför t.ex. skrivare som tjänst, telefoner, kontorsstolar o.s.v. Använd endast en begränsat basutbud.
Behov av e-beställningsportal – för att samla alla avtal och alla upphandlingar i samma system.
Inför e-handel som kan hjälpa oss att få priskontroll. Inför e-handel med företag där vi har avtal. Med e-handel kan order matcha fakturorna och därmed underlätta
att vi följer avtalens priser utan att vi behöver läsa i avtalen.
Behov av mer resurser för e-handel. Resurser kan omfördelas från verksamheter där man får mindre att göra iom e-handel.
Behov av systemstöd för att automatisera fakturahanteringen. Behöver se över attestreglementet för att kunna möjliggöra det.
Behov av inköpsportal för att förenkla inköpen.
Behov av systemstöd för direktupphandlingar eller avrop liknande Tendsign för upphandling.

Behov av system som bygger på våra styrande dokument. Inte göra fler dokument som alla behöver kunna. Då blir det återigen för svårt.
Förenkla så mycket det går. Samlat systemstöd med koppling till digitalt HR. Då kan tiden användas till andra bättre saker.
Gör möjligt att mäta leverantörstrohet effektivt med systemstöd.
Gör möjligt att mäta avtalstrohet effektivt med systemstöd.
Automatisera fakturahanteringen med hjälp av abonemanng som t.ex. el.
Självbeställande förråd. Kan ge färre beställare överlag om vi har förrådsmedarbetare. Frigör tid för vårdpersonal.
Se över lagerhantering, veta vad vi har på lager – digitalisering så vi spar tid på att beställa och hela tiden vet vad vi har på lager. Kunna scanna in våra beställningar.
Använd välfärdsteknik, IT, e-tjänster som är liknande över flera områden och kan vara användbara i andra sammanhang. Ibland händer det att verksamheten köper
in samma tjänst/ system eller liknande på flera olika områden trots att det redan finns i organisationen, (tänker skype, teams eller Zoom). Risk för dubbelarbete
Använda mallar vid inköp.
Vidareutveckla e-handel och e-handelssystem (purchase to pay).
Minska resande och premiera användande av digitala verktyg.
Visa på kostnaden med att hantera utmaningar. Effektivisera.
Visa på kostnader med att hantera t ex fakturor. Effektivisera.
Använd vedertagna verktyg såsom t ex Totalkostnadsanalys (TCO) + LCC.
Använd spendanalysverktyg för mätbarhet etc.
Inkludera samtliga kostnader över livscykeln (TCO och LCC).
Se över vad som ska mätas och till vilken nytta.
Det som mäts behöver mätas kontinuerligt och konsekvent.
Kommunicera mätningar för delaktighet och motivation.
Etablera metoder för att mäta avtalstrohet och leverantörstrohet.
Etablera mätbarhet på nyckeltal – för att kunna öka eller sänka något måste man kunna mäta hur det är idag samt följa utveckling. Det går då att sätta upp mål
successivt och jaga lägre kostnader och ökad avtalstrohet.
Bevaka kostnadstrender för att tidigast möjligt kunna motverka kostnadsökningar.
Behov av att kunna göra rätt bedömningar av vad som finns på lager. Översyn av fraktkostnader kontra vad måste finnas på lager.
Stort behov av att det ska vara enkelt att göra rätt och hitta rätt inköp. Det upplevs som spretigt och svårt idag.
Behov av stöd vid direktupphandlingar och/eller andra inköplösningar.
Behov av ökad beställarkompetens.
Behov av god information om kommande upphandlingar. Upprätta upphandlingsplaner i närtid och på längre sikt. Ger ökad förståelse såväl externt som internt.
Kunna ringa 9999 *3 för inköpsstöd
Använd ärendehanteringssystem som stöd vid inköpsstöd.
Förankra bild/förklaringsmodell över hela Region Gotland som köpare för att interna parter ska förstå hur inköp ska fungera och ökad medvetenhet.
Stöd för att hantera inköp enhetligt. Särskilt vid inköp av olika typer av tjänster. Behov av kompetens för att köpa tjänster.

Fortsätt med utbildningen för certifierade beställare med uppföljning.
Åtgärder för att minska "svansen" av leverantörer d.v.s. att minska enstaka köp från leverantör utanför avtal.
Behov av stöd för att kunna bedöma vad som är rätt nivå på inköp efter behovsanalys. Detta för att varken underskattar eller överskattar behovet inköp.
Behov av stöd och information i omfattande och stora ramavtal inom vård och omsorg. Det är svårt att hitta rätt i dessa avtal och gör att beställare går utanför befintliga avtal.
Behov av att kunna läsa, tolka och förstå avtal ute i verksamheterna för att göra korrekta inköp.
Skapa goda exempel för att öka avtalstrohet t.ex. en leverantör utbildar medarbetare på Region Gotland i hur inköps ska göras mot deras avtal.
Kontinuerlig information och utbildning i inköp för att säkerställa överlämning vid personalomsättning.
Utbildning för förstalinjens mottagare av varor och fakturor, kan bidra till kontroll och avtalstrohet.
Förstärka inköpskompetensen hos vissa (ambassadörer) i verksamheten för internt stöd.
Behov av kunskap om vad det innebär att vara avtalsansvarig samt kontaktperson för avtal.
Ökad förståelse för hur upphandling kan bidra till samhällsutveckling, förståelse för och därmed möjlighet till att se potentialen i inköp som ett verktyg att klara
gemensamma
Information
omutmaningar.
upphandling generellt till företag.
Ökad inköpsmognad d.v.s. förståelser för att Regionens inköp görs med skattefinansierade pengar.
Översyn av stöd för inköp (information, utbildningar, support, kunniga resurser som kan köpa ).
Stöd/checklistor/FAQ till intressenter, såväl externt som internt.
Skicka ut information om enskilda upphandlingar till berörda leverantörer så att de i förväg kan förbereda sig och vi kan få fler anbud.
Etablera support för stöd vid inköp – länk mellan varuförsörjning och upphandling.
Behov av kompetensförsörjning för att säkerställa rätt kompetens i rätt tid och för att ha goda förutsättningar i arbetet med inköp.
Se över Varuförsörjningens uppdrag och omfattning av lagerhållning. Fokusera på e-handel, avtalsuppföljning och logistik.
Se över uppdraget för varuförsörjningen för att se om det ska förändras och att alla inköp istället ska gå via varuförsörjningen som handlar på avtal.
Se över organisationen och eventeullt behov av inköpscentral.
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Bilaga 4 Samordnade linjeuppdrag
Arbetet i projekt sänkta inköpskostnader visar på ett antal områden som med fördel kan
vidareutvecklas som samordnade linjeuppdrag efter projektslut. Nedan en övergripande
beskrivning av dessa områden.
Uppdrag 1 – Omvärld
God kunskap och samverkan med omvärlden ger god beställarkompetens och
effektiva inköp.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att ha en god samverkan och dialog
med marknaden, såväl potentiella leverantörer som med slutliga användare av de
inköpta produkterna och tjänsterna. Detta bör ske genom hela inköpsprocessen i så hög
utsträckning som möjligt med särskilt fokus på faserna innan själva upphandlingen såväl
som efter själva upphandlingen. Det är av vikt att göra löpande intressent- och
omvärldsanalys för ökad gemensam kunskap och bättre kravställning.
Med god information och kunskap om det som ska köpas kan vi göra goda
upphandlingar. Branschorienterad information behövs för att effektivt kunna ställa rätt
krav med rätt begrepp, god kunskap om marknaden, prissättning etc. samt möjliggöra
effektiva inköp med minsta möjliga kostnader för inköpen. Det möjliggör också för
potentiella leverantörer att komma med anbud på ett effektivt och tydligt sätt.
Med en god beställarkompetens kan alternativa upphandlingssätt övervägas såsom tex
innovationsupphandlingar, funktionsupphandlingar etc. Det ger en möjlighet att välja
det för upphandlingen bästa alternativet för att nå ett effektivt inköp för alla parter.
En förtroendefull dialog ger effektiva inköp. Det är således av största vikt att arbeta för
gott förtroende och förankring, att alla parter har relevant information och
förutsättningar. En god beställarkompetens och ett gott förtroende ger också
möjligheter till verksamhetsutveckling i samband med upphandlingar. Detta kan
exempelvis omfatta vidareutvecklad samverkan med näringslivet och ett offensivt arbete
för fortsatt hållbar utveckling.
Uppdrag 2 – Internt Region Gotland
God koppling till Region Gotlands kultur och strategier samt kunskap och
samverkan inom Region Gotland ger god beställarkompetens och effektiva
inköp.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att internt inom Region Gotland
säkerställa god inköpsmognad och förutsättningar att göra effektiva inköp med maximal
nytta för skattepengarna. Detta kräver god förankring av inköpsarbete, förändringsvilja
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och samverkan med andra strategiska arbeten inom Region Gotland. Inköpsarbetet
behöver vara nära kopplat till organisationskulturen, Region Gotlands värdeord och
andra nyckelfaktorer i organisationen. Detta för att säkerställa att inköp görs på ett sätt
som är anpassat till Region Gotlands kultur och förutsättningar.
Det är av vikt att vidareutveckla det strategiska inköpsarbetet. Det omfattar att arbeta
helhetsorienterat med att säkerställa effektivitet, kvalitet och regelmässighet för att
möjliggöra maximal effekt vid inköp och upphandlingar.
Även inom Region Gotland behövs en god samverkan och dialog med interna
intressenter. Detta bör ske genom hela inköpsprocessen i så hög utsträckning som
möjligt. Det är av vikt även internt i organisationen att löpande göra intressent- och
omvärldsanalys för ökad gemensam kunskap och bättre kravställning.
En förtroendefull dialog ger effektiva inköp även internt. Det är således av största vikt
att arbeta för gott förtroende och förankring, att alla parter har rätt information och
förutsättningar. En god beställarkompetens och ett gott förtroende ger också
möjligheter till verksamhetsutveckling i samband med upphandlingar. Detta kan
exempelvis omfatta vidareutvecklad samverkan internt för att vi tillsammans inom
Region Gotland ska bli den bästa möjliga beställaren.
Uppdrag 3 – Styrning
En tydlig styrning med god koppling till såväl omvärld som Region Gotlands
kultur ger strategier och ledning av inköpsarbetet. Med tydlig styrning görs rätt
saker i rätt ordning på rätt sätt.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa en tydlig styrning med
visioner och mål för inköpsarbetet. Vidare en god koppling till styrande dokument och
legala krav och rutiner såväl externt som internt på Region Gotland. Uppdraget för hur
inköp ska genomföras behöver löpande ses över för att vidareutveckla inköpsarbetet
och säkerställa att uppdraget är rätt formulerat.
Område 4 – Processer
Tydliga processer skapar värden såsom effektivitet, regelmässighet,
helhetsorientering och långsiktighet i inköpsarbetet. Med tydliga processer görs
rätt saker i rätt ordning på rätt sätt.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa stabilitet,
förutsebarhet och långsiktighet i inköpsarbetet. Detta görs genom att etablera en
årscykel med årligt återkommande aktiviteter för planering och uppföljning av
inköpsarbetet. Årscykeln ska ligga väl i linje med andra närliggande årscykler, tex inom
ekonomi, för att möjliggöra goda synergier. Vidare genom att upprätta
processbeskrivningar för inköpsarbetet så att detta utförs på ett tydligt, konsekvent och
effektivast möjliga sätt. Även dessa processbeskrivningar ska stämma väl överens med
andra närliggande processer, tex process för att säkerställa GDPR.
Utifrån processbeskrivningarna är det viktigt att se över våra arbetssätt såsom hur vi
samverkar inom Region Gotland för att säkerställa effektivast möjliga inköp. Här ingår

2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

att tydliggöra varför olika aktiviteter utförs, vad som görs och hur samt när och av vilka
resurser.
Inom ramen för processer är det också av vikt att säkerställa att det finns gott stöd och
support i alla delar av inköpsprocessen för att rätt roller på effektivast möjliga sätt ska
utföra rätt saker på rätt sätt.
En viktig del i det är Region Gotlands information på den externa webben samt på
intranätet för användare i inköpsarbetet.. Innehåll och struktur behöver ses över såväl på
den externa webben som på intranätet för att tillse god information och ett gott stöd i
inköpsarbetet. Det kommer utöver ökad relevant information för alla parter också att
leda till en effektivisering i inköpsarbetet då många frågor som idag besvaras ad hoc kan
besvaras via dessa två informationskanaler.
Uppdrag 5 – Organisation
En väl avvägd funktionell organisation utifrån uppdraget skapar förutsättningar
att genomföra ett gott inköpsarbete. Med en god organisation görs rätt saker av
rätt roller i rätt ordning på rätt sätt.
En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att inköpsarbetet har en god
organisation totalt sett för hela Region Gotlands inköp och att inköpsarbetet har god
ledning, styrning, mandat och förankring.
Översyn av organisationsform för Region Gotland behöver omfatta hur organisationen
givet uppdraget bör organiseras för att vara effektivast möjligt. I detta ingår att tillse att
såväl strategiskt som operativt inköpsarbete kan genomföras med bästa möjliga
förutsättningar på ett kostnadseffektivt sätt. Roller behöver ses över och organisation
skapas med tydliga uppdrag, mandat och ansvar. När detta är gjort kan resurssäkring
och löpande kompetensförsörjning tillses. En väl avvägd organisation ökar även
effektiviteten i andra delar av verksamheten som får klart för sig vad de har för
uppgifter i inköpsarbetet och deras kompetens för detta kan säkerställas. Detta kan
också frigöra resurser i övrig verksamhet då de får tid över för sina övriga
arbetsuppgifter.
Uppdrag 6 – Intern styrning och kontroll
En väl uppbyggd intern styrning och kontroll skapar förutsättningar att
genomföra ett gott inköpsarbete. Med en väl identifierad och planerad intern
styrning och kontroll säkerställs att inköp görs på rätt sätt.
En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa god ordning på
Region Gotlands avtal. Detta omfattar att ha god överblick över befintliga avtal,
säkerställa att nya avtal upprättas på ett bra sätt och att på bästa möjliga sätt omhänderta
avtal som är på väg att löpa ut. Inom ramen för avtalsarbetet finns stora möjligheter att
sänka inköpskostnader genom att ha god överblick över avtalsklausuler, tider för avtal
etc.
För att få överblick över det stora antal avtal och upphandlingar som finns inom Region
Gotland och för att effektivt kunna överblicka nya behov är det av vikt att fullt ut
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implementera kategoristyrning. Dvs att kategorisera avtal och kostnader för att skapa
överblick och möjlighet att inom ramen för varje kategori optimera avtalshantering och
upphandlingar. Ett omfattande projekt har bedrivits för att utreda och implementera
kategoristyrning i Region Gotland. Arbetet med kategoristyrning behöver fortsätta för
att genomföras fullt ut och är ett viktigt led i att säkerställa ett effektivt inköpsarbete på
Region Gotland.
För att hantera inköp på effektivast möjliga sätt behöver också e-handel och andra
systemstöd vidareutvecklas inom Region Gotland. E-handel har redan implementerats
inom ett par områden och detta arbete behöver fortgå för att säkerställa effektivitet.
Region Gotland har ett antal systemstöd för inköp, bl a för e-handel, inköp,
lagerhållning, upphandlingar och uppföljning av livsmedel, genomförande av övriga
upphandlingar samt en avtalsdatabas. Vidare finns mer manuell hantering av planering
och uppföljning av upphandlingsarbetet. Systemstöd finns också för
processbeskrivningar av inköpsarbetet. Dessa system behöver ses över för att säkerställa
en sammantaget modern och effektiv systemlösning för inköpsarbetet på Region
Gotland.
En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa god intern styrning
och kontroll. Detta görs genom att etablera en årscykel med årligt återkommande
aktiviteter för intern styrning och kontroll av inköpsarbetet. Årscykeln ska ligga väl i
linje med andra närliggande årscykler, tex inom ekonomi, för att möjliggöra goda
synergier. Vidare genom att upprätta modell för intern styrning och kontroll för
inköpsarbetet så att dessa görs på ett tydligt, konsekvent och effektivast möjliga sätt för
att upprätthålla regelmässighet. Ytterligare en framgångsfaktor finns i att upprätta
mätbarhet. Nyckelvärden ska identifieras, därefter användas för att styra och kontrollera
inköpsarbetet.
Uppdrag 7 – Utveckling & förvaltning
En väl identifierad och planerad utveckling och förvaltning skapar
förutsättningar att genomföra ett gott inköpsarbete. Med en väl identifierad och
planerad utveckling och förvaltning hanteras rätt saker av rätt roller i rätt ordning
på rätt sätt.

4 (4)

Bilaga 5 Underlag projekt
digitaliserat inköp
slutrapport projekt sänkta
inköpskostnader

Regionstyrelseförvaltningen
Projekt sänkta inköpskostnader

2020-12-09

Bilaga 5 Underlag projekt digitaliserat inköp
Arbetet i projekt sänkta inköpskostnader visar på flera områden som med fördel kan
ingå i ett projekt för digitaliserat inköp.
1. Fortsatt införande e-handel - görs genom att revidera Region Gotlands
strategi för e-handel och göra plan för fortsatt genomförande dvs vilka områden
som ska få e-handel i vilken ordning samt hur och resursbehov för det. Därefter
påbörja det fortsatta införandet av e-handel, såväl användarorienterat som
tekniskt. I arbetet ingår också att säkerställa förvaltningen av e-handel i takt med
genomförandet och lämna över från projektet till förvaltning att hantera den
vidareutvecklade e-handeln i linjen på Region Gotland.
2. Vidareutvecklad support - görs genom att underlätta för verksamheten att
söka och köpa från Region Gotlands befintliga avtal. I det ingår att se över och
säkerställa sökmöjligheter från avtalsdatabasen och websesam och att säkerställa
kvaliteten i våra avtalsdatabaser. Även att vidareutveckla avsnitten om inköp på
externwebb samt intranät och ge underlag för fortsatt supportfunktion inom
inköp.
3. Effektivisera planering och uppföljning av inköpsarbetet – görs genom att
kravställa och förbereda införande av systemstöd för att planera och följa upp
Region Gotlands inköp.
Det är tydligt att det finns samordningsvinster med att samla alla tre ovanstående
områden i ett projekt för digitalisering av inköp.
Effekter med digitaliserat inköp är
 ökad kvalitet och effektivitet vid planering, genomförande och uppföljning av
inköp – till nytta för både Region Gotland och leverantörer
 enklare att göra inköp - underlättar och effektiviserar inköpsarbetet för
inköpande medarbetare över hela Region Gotland
 ökad leverantörs- och avtalstrohet - underlättar för beställare att köpa rätt saker
till rätt pris hos rätt leverantör och på rätt avtal
 enklare att hitta befintliga avtal och därmed att nyttja dessa
 tidsbesparing för arbetstid med inköp ger ökad tid för annat arbete
 stärkt styrning och kontroll över inköpskostnader
 god efterlevnad av lagar och regler
 långsiktigt och professionella arbete med såväl utvecklat arbetssätt som digitala
verktyg för inköp
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1. Omvärld
1. Dialog näringslivsberedningen
2. Uppstart upphandlingsforum med företrädare
från näringslivet
3. Dialog arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
för samarbete
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2.
3.
4.
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och pilot
4. Underlag och verktyg för mätbara resultat
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Regionstyrelsen

Utredning framtidens skolorganisation
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige



Informationen mottas.



Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att tydliggöra drifts- och
investeringsbehov till följd av beslutet i strategisk plan och
budget 2022-2024.



Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Barn- och
utbildningsnämnden förstärka det arbete som redan pågår inom ramen för
landsbygdsutveckling och bostadsbyggande och återkomma till
budgetberedningen 2021 med förslag till plan och resursbehov.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av detta ärende, förutom Barn- och
utbildningsnämndens beslut i december, utgått i från det projektdirektiv som
regionfullmäktige beslutade om i november 2019 samt det faktum att detta projekt
är en del i ett större effektiviseringsprogram. I analysen beskrivs bl.a. hur barn- och
utbildningsnämndens beslut relaterar till ursprungsuppdraget.
Som ett led i Region Gotlands effektiviseringsarbete har ett omfattande projekt
drivits med syfte att utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Ett
projektdirektiv för uppdraget gavs till barn- och utbildningsnämnden (BUN) från
regionfullmäktige i november 2019. Utredningsarbetet genomfördes i utbildningoch arbetslivsförvaltningen under 2020 och vid mötet i december beslutade BUN
(BUN 2019-12-15 § 125) i enlighet med majoritetens förslag om att behålla
strukturen för dagens förskolor och grundskolor på landsbygden samt att genomföra
förändringar för förskolor i Visby enligt utredningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att barn- och
utbildningsnämndens beslut behöver beskrivas och förtydligas i strategisk plan och
budget 2022-2024.
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Ärende RS 2019/953

Ärendebeskrivning

Inför budgetberedningen i maj 2019 gjordes ett antal utredningar, bedömningar och
analyser av de kommande årens ekonomiska förutsättningar för Region Gotland.
Tydligt framgick att konjunkturläget skulle försämras de kommande åren och därmed
påverka intäkterna för regionen. Fakta fanns också som visade att förutsättningarna i
hög grad kommer att påverkas av den förväntade demografiska utvecklingen som
visar stora ökningar inom de åldersgrupper som har mest behov av regionens
verksamheter och då specifikt både äldreomsorgen och skolverksamheten. Gotland
pekades här ut som en särskilt hårt drabbad region.
Vid budgetberedningen 2019 beslutades om ett besparingskrav på 60 miljoner kr för
2020 och dessutom identifierades ett behov av att totalt sänka kostnaderna
motsvarande totalt 200 miljoner kr för perioden 2020-2022.
I oktober 2019 fattade regionstyrelsen beslut om ett regiongemensamt
effektiviseringsprogram för perioden 2020-2022. Det sammanfattade uppdraget är att
driva på genomförandet, säkra effekten av samt ge en helhetsbild av de mest
avgörande aktiviteter och uppdrag som hanteras inom Region Gotland för att bidra
till målet att sänka kostnadsmassan med 200 miljoner kr.
Den långsiktiga målbilden är att Region Gotland bedriver en verksamhet med god
kvalitet och stabil ekonomi, att det finns en buffert för oförutsedda händelser samt
att Region Gotland arbetar proaktivt för att anpassa verksamheten till förändringar i
form av demografisk utveckling, kompetensförsörjningsutmaningar samt
samhällsekonomisk utveckling.
Med utgångspunkt i fakta från tidigare utredningar och analyser prioriterades de sju
projekt där bedömningen var att regionen skulle kunna hitta störst kostnadssänkande
effekter. Ett av projekten är Utredningen om framtidens skolorganisation.
I november 2019 fastställde regionfullmäktige (RF) projektdirektivet (RF 2019-11-18
§278) som grundar sig i tidigare beslut (RF 2019-06-17, § 188) att ”Barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas”. Målet för utredningen var att nå fram till en
kostnadseffektiv och väl kompetensförsörjd förskole- och skolorganisation som har
fokus på elevernas resultat. Varje barn och elev ska nå sin fulla potential och flickor
och pojkar ska få likvärdiga förutsättningar.
Att sänka kostnaderna till en nivå som närmar sig referenskostnaden inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde för förskola, grundskola och fritidshem
motsvarar ca 95 miljoner kr i 2019-års beräkningar.
Utredningsarbetet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har varit omfattande
och information har presenterats för regionstyrelsen i samband med övergripande
rapportering av effektiviseringsprogrammet. I februari 2020 medverkade politiker i
barn- och utbildningsnämnden och regionstyrelsen tillsammans med regionens
tjänstemannaledning i en workshop kring utredningens resultat så långt. Fördjupat
gavs en delrapport vid regionstyrelsen i maj (RS 2020-05-27 §165). Rapporten
grundades i en nulägesrapport från projektet som godkänts i BUN 2020-04-14.
Den slutliga utredningen och förslag till beslut presenterades för barn- och
utbildningsnämnden (BUN) första gången i september 2020. Därefter vidtog flera
dialogmöten runt om på Gotland speciellt i de skolorter som utpekats i utredningen.
2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/953

Vid mötet i december beslutade BUN (BUN 2019-12-15 § 125) i enlighet med
majoritetens förslag om att behålla strukturen för dagens förskolor och grundskolor
på landsbygden samt att genomföra förändringar för förskolor i Visby enligt
utredningens förslag.
I BUNs beslut i december ingick också två beslut där samarbete föreslås med
regionstyrelsen och dess förvaltning. När det gäller att föra dialog med lokala
utvecklingsgrupper/utvecklingsbolag rörande skolans attraktivitet och
samhällsutveckling är regionstyrelseförvaltningens bedömning att det är ett
gemensamt ansvar där båda förvaltningarna utifrån sina olika ansvar behöver
samarbeta och sannolikt även förstärka det arbetet. Regionstyrelseförvaltningen
arbetar idag med landsbygdsutveckling bl.a. genom utveckling av servicepunkter,
lokala utvecklingsplaner (LUP), Leader Gute samt implementering av kommande
RUS där samarbete med lokala samhällsaktörer är en viktig del.
När det gäller att genomföra aktiva åtgärder för att öka bostadsbyggandet över hela
ön gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det är viktigt för att nå målen
om ökad befolkningsutveckling samt att skapa goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön. Dessutom finns ett uppdrag till det regionägda
bolaget Gotlandshem att åstadkomma bostadsbyggande över hela Gotland. Även här
kan samarbetet stärkas med de lokala utvecklingsaktörerna t.ex. genom Gubis och de
initiativ som där tas.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet har sedan start också övriga projekt
drivits vidare och gett resultat. Kunskap och förslag har lyfts fram för att kunna
effektivisera och hitta kostnadssänkningar inom digitalisering, lokalförsörjning,
bemanning, inköp, måltidsverksamhet och samhällsbyggnad. Flera av dessa projekt
stödjer och är beroende av utvecklingen av skolorganisationen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av detta ärende utgått i från det
projektdirektiv som regionfullmäktige beslutade om i november 2019 samt det
faktum att detta projekt är en del i ett större effektiviseringsprogram. I analysen
beskrivs hur barn- och utbildningsnämndens beslut relaterar till ursprungsuppdraget.
Uppdraget till BUN är tydligt beskrivet i beslutet av regionfullmäktige i juni 2019.
Uppdraget var att återkomma med förslag till framtida skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen skulle särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utredning väl belyser nuläget och de utmaningar Region Gotlands
förskolor och skolor står inför. Kompetensförsörjning, likvärdighet och
lokalkostnader är tre avgörande områden att hantera.
Kompetensförsörjning, som lyfts som en av de största utmaningarna lyfts också som
en stor utmaning nationellt och regionalt. Så stor att många av de utvecklingsinitiativ
som tas såväl genom Sveriges Kommuner och Regioner samt lokalt i Region Gotland
utgår ifrån behovet av att kraftigt förnya arbetssätt för att klara av att svara upp mot
ökade medborgarbehov med färre medarbetare än idag. Bedömningen är att Region
Gotland även fortsatt och med kraft behöver arbeta med att säkra den framtida
kompetensförsörjningen. Detta kan ske bl.a. genom att BUN utvecklar samarbetet
3 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/953

med Uppsala Universitet Campus Gotland om lärarutbildning och kompletterande
pedagogisk utbildning.
Utvecklingen av framtidens förskola och skola är ett viktigt led i Region Gotlands
förutsättningar att bibehålla och stärka kvalitén och skapa likvärdighet över hela
Gotland samt att nå en långsiktig ekonomi i balans. Regionstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att det saknas en ekonomisk analys av beslutet vilket bör återkomma i
samband med BUNs uppdrag till förvaltningen och i strategisk plan och budget för
perioden 2022-2024.
Serviceutbudsstrategin, som beslutades av RF 2018, togs fram för att säkra en
miniminivå av serviceutbud över hela Gotland. I utredningen från förvaltningen
finns skolorna i Kräklingbo och Öja med som förslag vilket inte ligger i linje med
serviceutbudsstrategin. Strategin i övrigt medger ytterligare strukturella
effektiviseringar.
Sedan uppdraget rörande framtidens skola beslutades under 2019 har en pandemi
drabbat världen. Pandemin har haft omfattande konsekvenser för Region Gotland
och kommer att kräva stora insatser av samtliga verksamheter under lång tid framåt.
Pandemin har också medfört att flyttströmmar ändrats och att den gotländska
befolkningen och antalet deltidsboende har ökat det senaste året.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar slutligen att BUNs beslut om hanteringen av
framtidens förskola och grundskola inte är föremål för formellt beslut i
regionfullmäktige men att nämnden bör uppmanas att i strategisk plan och budget
för 2022-2024 beskriva de ekonomiska konsekvenserna för drift och investeringar de
kommande åren.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse slutrapport Framtidens förskola och grundskola BUN 2019/1091
Beslut BUN 2020-12-15 §125
Programdirektiv effektiviseringsprogrammet
Projektdirektiv Framtidens förskola och grundskola
Slutrapport Framtidens förskola och grundskola

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

BUN § 125

Framtidens förskola och grundskola

BUN 2019/1091
BUN AU § 141

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden informerar regionfullmäktige om resultatet av uppdraget att utreda
framtidens förskola och grundskola (RF 2019 §188 och RF 2019 §278) enligt nedan:
 Nämnden beslutar att:
o Behålla strukturen för dagens förskolor och grundskolor på
landsbygden.
o Bryggarens förskola i Visby läggs ned.
o Liens förskola i Visby återöppnas för ordinarie verksamhet.
o Lindens förskola i Visby läggs ned när Alléskolan är färdigställd och
Humlegårdskolans lokaler iordningsställts för förskoleverksamhet.
 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
o Utreda justeringar av upptagningsområde för Stenkyrka skola.
o Göra en långsiktig 10-årig investeringsplan för samtliga skolor som
inkluderar periodiskt underhåll. Bedömningen ska lämnas i samband
med ordinarie investeringsplan i februari 2021. Planen ska förtydliga
tidsperspektiv och investeringsbehov och ska särskilt utreda:
 Investeringsalternativ för Sanda förskolas lokaler efter att
lokaler med tillfälligt bygglov måste avvecklas och skolan
finns kvar som F-3-enhet.
 Underhållsbehov och lokalanpassning på Endre skola för att
fortsätta som en F-3-enhet med förskola.
 Se över om mobila lokaler för barn- och elevhälsan är en
lösning.
o Utreda om F-3-skolan kan vara en långsiktigt hållbar enhet lämplig i
vissa fall och i samband med detta se över landsbygdsstödet till
skolor och, vid behov, eventuellt anpassa detta utifrån ny enhetstyp.
o Utreda hur en F-3-enhet skulle kunna organiseras utifrån ledarskap,
medarbetarskap, måluppfyllelse, lokal- och barnperspektiv.
o Föra kontinuerlig dialog för att bland annat följa och utvärdera
familjers val av skola.
o Möjliggöra för grundskolor och förskolor att bli tydligare och bättre
på att presentera och informera om sin verksamhet så att skolorna
blir det naturliga valet för eleverna i upptagningsområdet. Utveckla
skolors profilområden utifrån lokala förutsättningar och i detta
arbete inkludera barn, föräldrar och medarbetare brett.
o Marknadsföra Gotlands små enheter som ett alternativ för de lärare
som vill jobba i den lilla skolan och önskar flytta till
Gotland/landsbygden.
forts…
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Forts BUN §125
 Nämnden föreslår förvaltningen att inom sitt uppdrag arbeta med att:
o Genomföra förändringar till större rektorsområden.
o Fortsätta jobba med och utveckla dialog kring kvalitet, lär- och
arbetsmiljö i skolan där medarbetare, barn och föräldrar inkluderas.
o Utveckla dagens samarbete med Uppsala universitet, campus
Gotland om lärarutbildning och kompletterande pedagogisk
utbildning som kombineras med anställning. Stimulera fler att
vidareutbilda sig till lärare och speciellt högstadielärare.
o Uppmuntra och stödja distansoberoende nätverk för kollegialt
lärande.
o Utveckla möjligheterna till fjärrundervisning där det är möjligt.
 Nämnden föreslår regionstyrelsen att i samarbete med nämnden:
o Samarbeta med lokala utvecklingsgrupper/utvecklingsbolag för att ta
tillvara det engagemang som finns i bygderna. Fokusera på hur
bygden och regionen kan hjälpas åt att skapa en attraktiv skola med
hög kvalitet som lockar och ger ökad valfrihet till både elever och
personal.
o Genomföra aktiva åtgärder för att öka det lokala bostadsbyggandet
för att underlätta för barnfamiljer. I samverkan mellan bygden och
regionen ge tid till utveckling för att nå styrkortets mål om
befolkningsökning.
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) reserverar sig mot beslutet.

Barn- och utbildningsnämnden fick i juni 2019 i uppdrag från regionfullmäktige att
”utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar
sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med minst bibehållen
kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.”
(RF 2019-06-17, § 188)
Utgångspunkten för hur förskolan och grundskolan ska organiseras för barnens och
elevernas lärande och kunskapsutveckling är huvudmannens ansvar. Eleverna har rätt
till en likvärdig utbildning med tillgång till behöriga lärare, elevhälsa och andra
resurser som är nödvändiga för att skolan och undervisningen ska fungera. Det som
kan konstateras är att det råder olika förutsättningar att klara läroplansmålen i Region
Gotlands förskolor och grundskolor.
Projektet Framtidens förskola och grundskolas första redovisning innehåller två delar
med beskrivning av den nuvarande organisationen för Region Gotlands förskola och
grundskola.
forts…
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Rapportens första redovisning innehåller också en beskrivning av vilka faktorer som
är viktiga för framgångsrika skolor. Vidare beskrivs också hur kostnadsutvecklingen
sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner. Nulägesrapporten godkändes vid nämndens sammanträde den 14
april 2020 (BUN §43)
Inför nämndens sammanträde den 9 juni 2020 presenterades vägledande strategier till
lösning. Ett dokument som i punktform beskriver några ur utbildningsuppdragets
perspektiv minsta gemensamma nämnare för att kunna gå vidare till ett förslag till
beslut.
Projektets andra delredovisning utgör förvaltningens förslag på ny organisation för
förskolan och grundskolan på Gotland. Denna presenterades inför arbetsutskottets
sammanträde den 29 september 2020.
Det har genomförts en rad aktiviteter för att ge insyn i översynsprojektet och
möjlighet till delaktighet. Strategin har varit att i första steget – i arbetet med
nulägesrapporten – ge fakta och informera om de förutsättningar och utmaningar
som finns för förskolan och grundskolan på Gotland. I andra steget har fokus legat
på varför, när och hur själva organisationsförslaget skulle kunna genomföras.
Informations- och dialogmöten har genomförts vid flera tillfällen. Coronapandemin
har dock begränsat möjligheterna att fysiskt genomföra de planerade publika
informationsmötena om nulägesanalysen under våren. Dessa hölls istället digitalt. I
viss mån har restriktioner kring sammankomster även begränsat möjligheten till
allmänhetens deltagande vid politikernas dialogtillfällen kring organisationsförslaget
under hösten.
Dialoger och informationstillfällen har fortlöpande genomförts med medarbetare,
rektorer, facklig referensgrupp, politisk referensgrupp, med den styrande alliansen
och koncernledningen samt med föräldrar och medborgare.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande Stefan Nypelius (C) presenterar ett förslag på organisation för
grundskolan och förskolan samt ett antal uppdrag till förvaltningen.
Håkan Onsjö (M) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar inom majoritetens och oppositionens
grupper.
forts…
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Sammanträdet återupptas och Håkan Onsjö (M) yrkar på att ärendet återremitteras.
Margareta Persson (M) tillstyrker förslaget.
Stefan Nypelius (C) yrkar på att Håkan Onsjös förslag avslås och att beslut i ärendet
ska fattas vid dagens sammanträde. Jonathan Carlsson tillstyrker ordförandes förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt och Håkan Onsjös förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande propositionsordning:
Ja för bifall till ordförandes förslag och nej för bifall till Håkan Onsjös förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 11 jaröster och 2 nejröster.
Eva Gustafsson (C), Lena Gardelin (C), Stellan Sigsarve (C), Linus Gränsmark (S),
Jonathan Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund
(MP), Jennie Jarve (V), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja.
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) röstar nej
Reservation
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) reserverar sig mot beslutet.
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt det av ordförande presenterade
förslaget och inte enligt förvaltningens förslag. Jonathan Carlsson (S) tillstyrker
ordförandes förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande propositionsordning:
Ja för bifall till ordförandes förslag och nej för att avslå ordförandes förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 11 jaröster och 2 nejröster.
Eva Gustafsson (C), Lena Gardelin (C), Stellan Sigsarve (C), Linus Gränsmark (S),
Jonathan Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund
(MP), Jennie Jarve (V), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja.
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) röstar nej
Reservation
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) reserverar sig mot beslutet.
forts…
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Beslutsunderlag
Rapport från översynen – del 1 nulägesbeskrivning
Rapport från översynen – del 2 redovisning av skolenheterna
Bilagor 1 – 5
Vägledande strategier för lösning
Organisationsförslaget i sin helhet med bilagor
Barnkonsekvensanalyser Framtidens förskola och grundskola
Analys och sammanfattning av medarbetares syn på likvärdighet, kvalitet och attraktiv arbetsplats
Inkomna synpunkter
Sammanställning minnesanteckningar dialogmöten oktober 2020
Utvärdering av sammanslagning av skolor 2006-05-15
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-08
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-22
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-23
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-09
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24
Bilagor till detta protokoll
Reservation Håkan Onsjö och Margareta Persson (M)
Protokollsanteckningar från Fi, KD, M och L
Skickas till
Regionstyrelsen
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Bilaga reservation
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M)

En grupp av partier från båda sidor blockgränsen har på dagens sammanträde med
Barn- och Utbildningsnämnden lagt ett förslag på nämndens bord som rör
framtidens skolorganisation på Gotland, som Moderaterna yrkat återremiss på. Detta
till följd av att förslaget inte uppfyller kriterierna som vi ställer på beslutsunderlag,
utan snarare är ett utkast till politisk överenskommelse mellan ett antal partier.
För att det ska gå att fatta beslut i en fråga måste kravet på beredning och korrekt
underlag uppfyllas. Ska det gå att fatta ett beslut som påverkar Region Gotlands
ekonomi och gotländska barn under kommande decennium är kraven särskilt viktiga
att ta i beaktande. Det går helt enkelt inte att fatta långsiktiga och genomtänkta beslut
om inte konsekvenserna är tydligt beskrivna.
Det vi saknar i det som idag lagts på bordet är följande:
1. En analys av hur detta påverkar vår långsiktiga kompetensförsörjning inom
skolans område, hur denna skall genomföras och finansieras samt vilken
påverkan förslaget får på de skolor som inte nämns i förslaget. Att fler lärare
ska undervisa i klassrum där barngrupperna är små innebär att barngrupperna
måste bli betydligt större på annat håll eftersom antal lärare är så begränsat.
2. En dialog med de som berörs av beslutet. I den skolutredning som
förvaltningen genomfört finns ett stabilt stöd från professionen och de båda
lärarfacken, samt en välplanerad och väl utförd dialog på skolorna. Om alla
skolor utanför Visby skall bli kvar innebär det sämre förutsättningar för
exempelvis skolorna i Havdhem, Slite och Roma. Förslagets påverkan på dem
bör belysas tydligt.
3. En analys eller åtminstone en antydan till analys kring vad detta innebär för
andra pågående processer i Region Gotland, till exempel Måltidsutredningen,
det övergripande effektivitetsprogrammet och arbetet med
arbetsgivarvarumärket. Om alla kök inom skolans område blir kvar innebär
det onekligen konsekvenser för vad Måltidsutredningen kan landa i för
slutsatser.
4. En ekonomisk konsekvensanalys som tar hänsyn till ökade driftskostnader,
ökade investeringskostnader och den långsiktiga påverkan på Barn- och
Utbildningsnämndens samt övriga nämnders ekonomi. Det vore ett brott
mot styrkortet att fatta ett beslut utan att detta belyses tydligt.
Med anledning av ovanstående har vi idag yrkat på återremiss.
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Bilaga Protokollsanteckningar
Eva Mathiasson Rinblad (Fi)

Feministiskt initiativ stöder Stefan Nypelius förslag till beslut.
Linnéa Högberg (KD)

Kristdemokraterna stöder Stefan Nypelius förslag till beslut.
Aina Mattson (L)

Liberalerna stöder Håkan Onsjös förslag att återremittera ärendet och instämmer i
reservationen.
Håkan Onsjö (M), Margareta Persson (M) och Aina Mattson (L)

Moderaternas utgångspunkt för politiken som rör skola och förskola utgår ifrån en
vilja att ge alla barn och unga den bästa möjliga starten i livet. Det ska inte spela
någon roll varifrån man kommer, utan bara vart man är på väg. Med trygga miljöer,
lokaler som håller måttet och lärare som både är behöriga och kan lära av kollegor är
möjligheterna till det betydligt större än utan. Vi moderater värnar skolans
kompensatoriska uppdrag och att kunskapsförmedlande ska stå i centrum. Det är
bakgrunden till att vi både stöttat att tillsätta en utredning om framtidens skola och
förskola, samt följt dess arbete nära under mer än ett års tid.
Gotländsk skola har problem. Det finns skollokaler som står på tillfälliga bygglov, det
fattas rum för Barn- och Elevhälsan, likvärdigheten brister och utmaningen att hitta
behöriga lärare till klassrummen ökar för var dag som går. Innan 2030 kommer fler
än 8 av 10 gotländska lärare att gå i pension. Det är som bäddat för en skolkris om
inte förändringar görs innan problemen står för dörren. Därför behövs en förändring
där vi ser till att använda våra resurser – i form av lärare och lokaler – på allra bästa
sätt. Idag har gotländsk skola cirka 2000 platser i klassrummen som gapar tomma,
vilket vittnar om att skolorganisationen inte är rätt dimensionerad.
Det har funnits stor enighet genom hela utredningstiden, med enhälliga beslut i både
nämnd och den politiska referensgrupp som skulle säkerställa att politikerna orkade
löpa hela linan ut när väl slutförslaget presenterades. Vi moderater välkomnar det.
För att det ska vara meningsfullt att genomföra en förändring som är tillräckligt stor
för att lösa problemen krävs en blockpolitisk överenskommelse som håller över
mandatperioderna. Att ge våra barn den bästa möjliga skolgången som resurserna
tillåter borde vara ett mål som politiker i olika ringhörnor kan enas om även om vi är
oense om vissa prioriteringar på vägen dit.
I nuläget har den samstämmighet som vi värderat högt fullkomligt torpederats. Trots
att förvaltningen, rektorerna och facket kommit fram med paket av åtgärder – som
politiken i princip ned till minsta kommatecken godkänt längs vägen – finns inte
förutsättningarna för ett genomförande av den förändring gotländsk skola behöver.
Det är beklagligt.
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

Om inget görs åt de problem som utredningen tar fasta på att lösa, uppstår en rad
följdproblem. Driftskostnaderna för skolan ökar med +10 mkr per år. Samtidigt
krävs investeringar om ca 200 mkr för att renovera och bygga om lokaler i skolor där
få barn går. Därutöver slås benen undan för en hållbar kompetensförsörjning – och
de skolor som med förslaget skulle få ett tillskott av resurser och barn blir utan.
Framtiden för till exempel Havdhem skola och VVV-skolan på Visborg ser allt
mörkare ut.
Man kan ha olika åsikter om tidsplanen för genomförande av skolutredningens
förslag, men vi moderater hävdar ändå med emfas att merparten av förslagen i
utredningen bör ligga till grund för en tioårig plan för skolan på Gotland. Det skulle
ge förutsättningar att med tiden ställa om skolorganisationen till något som är mer
hållbart. Att lägga ned stora resurser på skolor som i stora delar valts bort av ortens
barn är orättvist mot de barn som går i skolor där barngrupperna växt ur lokalerna.
Att lärare skall tilldelas att undervisa i klasser med bara ett fåtal barn medför
oundvikligen att andra klasser blir orimligt stora, eftersom antalet lärare är så
begränsat.
Med anledning av ovanstående kan vi inte stå bakom inriktningen från övriga partier
som säger att vi inte ska genomföra någon av de större förändringarna
skolutredningen föreslår. Det blir helt enkelt för orättvist, för kortsiktigt och för
dåligt.
Att inte genomföra organisationsförändringarna som föreslås innebär att det
effektivitetsprogram som antagits av regionfullmäktige inte kan genomföras fullt ut,
samt att kostnader för drift och investeringar ökar väsentligt. En betydande
skattehöjning lär bli resultatet, vilket få pratar om i den yra som uppstått efter
dialogmötena. Samtidigt urholkas tjänstemäns och allmänhets förtroende för
politiken när ingen orkar stå upp för vad man sagt i nämnd och referensgrupp i över
ett års tid.
Vi ställer oss också särskilt frågande till hur arbetet med att förbättra gotländsk skola
ska fortsätta i framtiden. Om politiken inte litar på de underlag som tas fram av
tjänstemän, hur ska samarbetet kunna fungera? Om politiken inte vill genomföra
något av utredningens förslag, varför tillsattes den då från början? Och om man inte
vill genomföra den mest välunderbyggda utredningen som gjorts på många år, vad
ska man göra istället och hur?
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/958
26 januari 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


beslutsunderlag kring framtida organisering och lokalisering av
måltidsverksamhet samt förslag till beslut för regionstyrelsen remitteras till
Region Gotlands nämnder för synpunkter. Svar ska ha inkommit till
regionstyrelsen senast 26 mars.

Förslag till beslut att kommentera i remissförfarandet:
Regionstyrelsen ställer sig bakom slutsatserna i beslutsunderlaget kring organisering
och lokalisering av måltidsverksamheten i Region Gotland och beslutar att:


ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att under året återkomma med
förslag till reviderad mat- och måltidspolicy.



ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att bedriva måltidsverksamheten
enligt följande direktiv: ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet
skall med sin samlade kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider
för hela Region Gotland och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med
utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och
produktion skall präglas av kostnadseffektivitet och utvecklas med
inriktningen att säsongsanpassa måltider, öka andelen ekologiska och
närproducerade livsmedel samt minska svinn. Maten ska hålla hög kvalitet
och driftsekonomin vara god. Andelen kyld mat skall inte överstiga 50%.”
(ersätter direktiv givet 2009-10-26 §293)



ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad beskrivning
av vad det skulle innebära att införa en kyld-mat-produktion vid
Strandgärdets kök. Underlaget ska innehålla en beskrivning av investeringens
potential till ekonomiska effekter och presenteras för regionstyrelsen för ev
beslut om genomförande.

ett av två alternativ:


måltidsverksamheten i avdelning måltid fortsatt skall finnas organisatoriskt
placerad inom regionstyrelsens ansvarsområde
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/958

föreslå regionfullmäktige att fatta beslut om att från 2022 flytta ansvaret för
måltidsverksamheten från regionstyrelsen till tekniska nämnden.

Sammanfattning

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
Som en del i beredningsarbetet har samråd med berörda nämnder och
förvaltningsledningar genomförts kring styrgruppens förslag. Samråden har stärkt
bilden av att måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för
verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det finns en
samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över
förvaltningsgränser. Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och
verksamheten behöver ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån
givna kvalitetsnivåer.
Efter samråd har underlaget reviderats och här presenteras styrgruppens slutliga
förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut. Sedan tidigare har regionstyrelsen
beslutat att detta underlag ska skicka ut på remiss till berörda nämnder för
synpunkter.

Bedömning

Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat
lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och
egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
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Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och samråden har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
Området är omfattande om komplext och förvaltningen vill betona vikten av att
politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger
sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för att nå högsta
möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och delaktighet
kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för
regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid
behov kan speciella temafördjupningar ges.
Beslutsunderlag









Beslutsunderlag Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland.
Delrapport två: Slutrapport, analys och förslag, Organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet i Region Gotland, oktober 2020
Delrapport ett: Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland. 2019/958, maj 2020
Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland 2019/958, maj 2020
Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019, maj 2020
Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region
Gotland
Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-1215, om framtidens skolorganisation

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland

1. Sammanfattning
Rapporten sammanfattar de samlade insikterna och förslagen från effektiviseringsprojektet
Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Styrgruppens samlade förslag till konkreta åtgärder för fortsatt utveckling är i korthet:
- Revidera mat- och måltidspolicyn.
- Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
- Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
- Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
- Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till tekniska
nämnden/teknikförvaltningen.
- Gemensamma nyckeltal tas fram
- Kompetenshöjande insatser genomföras
- Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
- Utvärdera och förtydliga prismodellen
- Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
- Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
- Åtgärder för att minska svinn genomföras
Förslagen har beretts genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen).
Facklig samverkan har skett löpande inom ramen för regionstyrelseförvaltningen och i regionens centrala fackliga samverkansgrupp (CSK) vid möte 27 januari.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

2. Inledning
Den goda måltiden är avgörande för många barn/elever/patienter/brukare och har en direkt påverkan på regionens måluppfyllelse. Mat och måltider är ett kunskapsområde med
såväl bredd som djup. Här behövs kompetens inom områden som nutrition, kostekonomi,
menyplanering, livsmedelsupphandling, produktionsplanering, köksarkitektur, tillagning,
miljö och måltidens roll som integrerad del i verksamheten.
Formen för måltiden skiljer sig åt mellan regionens olika verksamheter men det finns en gemensam grund kring vad som ger framgång. Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider pekar på fem framgångsfaktorer för den värdefulla måltiden:
 Fokusera på matgästen
 Satsa på kunskap och kompetens
 Se till helheten – använd måltidsmodellen
 Skapa en organisation med samarbete över gränser
 Sätt upp mål och fråga efter resultaten.
Slutrapport

Denna rapport sammanfattar effektiviseringsprojekt Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland. Rapporten sammanfattar resultaten av projektets två
etapper och de kompletteringar som gjorts kring möjligheten till alternativa driftformer och
konsekvenser av förslag till beslut rörande framtidens förskola och grundskola. Dessutom
ges en fördjupad bild av styrgruppens förslag till fortsatt hantering inom Region Gotland.
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Förslagen har i ett första steg beretts genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen) och den centrala fackliga
samverkansgruppen (CSK). Efter dessa samråd har underlaget reviderats inför beslut i regionstyrelsens arbetsutskott om remissförfarande till samtliga nämnder inför ett slutligt beslut i regionstyrelsen i april 2021.
Projektets etapp ett omfattade:
 Fördjupad analys och beskrivning av måltidskostnadernas utveckling
 Fördjupad jämförelse med andra kommuner och landstings måltidskostnader
 En tydlig bild av de pågående arbeten och förslag som finns till förändringar för
kostnadseffektiviseringar kopplat till måltider
 Förslag på lämpliga nyckeltal
 Översyn av mat och måltidspolicyn och beskrivning av utvecklingsbehov
 Förslag till förändrad organisation
 Konsekvenser av förslagen
Underlaget från etapp ett ingick sedan som grund för etapp två som byggt på med
 Förslag till förändrad lokalisering och produktionsplanering
 Beslutsunderlag reviderad mat- och måltidspolicy
Två kompletterande utredningar har gjorts
 Möjligheter till alternativa driftformer
 Konsekvenser av förslaget till beslut rörande framtidens förskola och grundskola
Syftet med projektet är att identifiera och initiera förändringar kopplat till organisation och
lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
De effektmål som eftersträvas är minskade kostnader, utvecklad organisation för hög kvalitet och effektiva processer, likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa, minskat klimatavtryck och säkrad kompetensförsörjning.
Bakgrund

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Måltidsbranschen står idag inför en rad utmaningar. Hälso- och näringstrenden är stark och
måltiden blir allt mer konsument- och individinriktad. Lagen om offentlig upphandling ställer allt hårdare krav. Det finns många aktörer som kan leverera måltider och även dagligvaruhandeln erbjuder idag måltidslösningar som också passar delar av offentlig sektor.
Region Gotland står enligt tidigare genomförda analyser inför stora utmaningar de kommande åren. Framför allt handlar det om kompetensförsörjning och ekonomi. För att identifiera och initiera insatser som kan leda till kvalitet, effektivitet och kostnadssänkningar
etablerades under 2020 ett regiongemensamt effektiviseringsprogram med 7 olika projekt.
De olika projekten inriktades mot olika områden som utifrån tidigare kunskaper bedömts
ge störst potential till resultat. Ett av projekten beslutades handla om framtida organisering
och lokalisering av måltidsverksamheten.
Måltidsverksamheten som helhet sträcker sig över organisationsgränser och involverar i
stort sett samtliga regionen förvaltningar. Avdelning måltid inom regionstyrelseförvaltningen har ett strategiskt ansvar för måltider och också ansvar för större delen av köksorganisationen men då övriga förvaltningar har delansvar i processen (t.ex. egna livsmedelsin-
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köp, beställningar och servering av måltider) krävs ett nära samarbete med tydlig rollfördelning och mandat för att möjliggöra förbättringar och effektiviseringar.
2009 antogs en Mat & måltidspolicy för Region Gotland och samma år samlades stora delar av måltidsverksamheten i en och samma organisation. Uppdraget till måltidsverksamheten formulerades att hålla hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal tillagning – mer
från grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel, korta varmhållningstider, blandade
driftsformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala. Beslut fattades också om en ny
översyn av köksorganisationen.
Översynen resulterade i en plan för ombyggnationer av ett antal mottagningskök till tillagningskök samt upprustning av flertalet eftersatta kök. Investeringar har därefter genomförts
i ett antal kök till en kostnad av ca 45 mkr kronor. Ytterligare åtgärder planeras idag för ca
30 mkr kronor. Köken i Visby bedöms i hög utsträckning vara fullbelastade medan några
av köken på norra och södra Gotland beräknas ha mer kapacitet. Med tanke på den demografiska utvecklingen med ökade behov främst i Visbyområdet är detta en utmaning framåt.
Lokalplaneringen har vid flera tillfällen setts över i syfte att säkerställa effektivitet kopplat
till investeringarna. Måltidsverksamheten har utvecklats i positiv riktning i relation till uppdraget med bland annat ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå med
nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Måltidens roll för barn/elever/patienter och brukare utvecklas och ansvariga förvaltningar
ser behov av att framåt på ett effektivt sätt kunna möta de behov och önskemål som finns.
Behoven skiljer sig åt mellan olika verksamheter och utvecklingen behöver kunna erbjuda
lösningar som möter olikheter. Samordning och koordinering blir avgörande för att hitta
effektivitet.
Konsekvenser av inriktning i beslut kring framtidens förskola och grundskola

Den förändring som nu föreslås kring framtidens förskola och grundskola påverkar förutsättningarna kring utvecklingen av regionens måltidsverksamhet. För att förtydliga konsekvenserna i relation till tidigare genomfört utredningsarbete har en kompletterande analys
genomförts.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Kökslokalernas status vid de aktuella landsbygdsskolor som fortsatt ska bedriva grundskoleverksamhet blir viktiga att ta hänsyn till. Kökslokalerna vid grundskolorna Endre, Vänge,
Kräklingbo, Eskelhem, Stånga och Öja samt Fårösundsskolan med högstadium, är samtliga
i stort behov av insatser. Kökslokalerna vid Stenkyrka och Sanda grundskolor har god standard på lokalen, men för liten bruksyta eller för liten volym.
Med bakgrund i rådande förutsättningar ovan, så föreslås att flera kök avvecklas och ställs
om till mottagnings- eller serveringskök. Hur denna planering läggs påverkar kommande
investeringar samt bland annat bemanning av personal i köken, årlig driftkostnad i köken,
samt årlig avgift för livsmedelstillsyn.
Av BUN:s beslutsunderlag från 2020-12-15, framgår att en tioårig investeringsplan ska tas
fram som inkluderar planerat underhåll för samtliga aktuella landsbygdsskolor. Denna plan
bör då naturligt kopplas till insatser och planerat underhåll i skolornas kökslokaler, samt relaterat beslut om vilken köks- och serveringslösning som ska finnas på vardera skolan.
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3. Livsmedelsverkets råd och rekommendationer som grund
Tydligt är att måltiden har stor betydelse för såväl äldre som patienter och barn/elever. Redan idag drivs måltidsverksamheten med Livsmedelsverkets fakta, rekommendationer, och
stöd som grund. Livsmedelsverket säger bland annat:
 Måltiden i äldreomsorgen
Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av omvårdnaden av de äldre. I råden ”Bra måltider i äldreomsorgen” lyfts fem framgångsfaktorer för bra måltider: individanpassning, kunskap och kompetens, helhetssyn på
måltidskvalitet, god samverkan mellan yrkesgrupper samt ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten. En samordnande funktion för måltidsfrågor i
form av måltidsombud eller liknande nära den äldre och även övergripande i verksamheten är viktigt för att det tvärprofessionella samarbetet i måltidskedjan ska
fungera och utvecklas.
 Måltiden i hälso- och sjukvården
God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande
för att främja tillfrisknande, hindra undernäring och öka välbefinnandet. Patienter
som får rätt näring kräver totalt sett mindre vårdresurser än undernärda patienter.
För att kunna vara en del av behandlingen behöver måltiden ingå i sjukhusets ledningssystem. Det krävs genomtänkta styrdokument. Det är viktigt att skapa en organisation med mandat att arbeta med måltidsfrågorna och att denna är tvärprofessionellt sammansatt.
 Måltiden i skolan
Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och en lugnare
stämning i skolan. Måltiderna på skolan kan också väcka nyfikenhet på mat, miljö,
hälsa och på matens väg från jord till bord. Bättre kunskaper om mat och måltider
kan ge mer kvalitetsmedvetna konsumenter och bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Det finns åtskilliga sätt att använda mat och måltider i det pedagogiska arbetet – skolmåltiden är ett kostnadsfritt läromedel som både doftar och
smakar. När pedagoger och måltidspersonal jobbar tillsammans så att måltiderna i
skolan blir mer än ”bara mat” skapas ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Samtliga råd från Livsmedelsverket utgår ifrån måltidsmodellen.

Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje.
 God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
 Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
 Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.
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Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
För att lägga pusslet krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det i sin tur fordrar en
flexibel organisation med fungerande kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med matgästerna.


4. Nuläge
Inom ramen för projektet har en nulägesrapport tagits fram. Denna återfinns i sin helhet
som bilaga 1.
På närmare 100 platser erbjuds i Region Gotlands verksamheter varje dag ca 11 000 barn,
elever, brukare och patienter en måltid tillagad i något av regionens drygt 40 tillagningsoch mottagningskök. Verksamheten bedrivs årets alla dagar. 120 1:e kockar, kockar och
serveringsbiträden arbetar direkt med tillagning och ytterligare många ansvarar på del av tid
för slutberedning, förberedelser och efterarbete i samband med serveringen.
Kvaliteten i måltiden handlar om såväl upplevd kvalitet som systemkvalitet. Definitionen av
kvalitet återfinns idag i mat- och måltidspolicyn samt i interna riktlinjer. Uppföljning av
kvalitet sker löpande i kunddialoger. Resultaten visar en jämn nivå över tid med en liten
förbättring rörande tillgänglighet, bemötande och delaktighet och en liten försämring rörande hur väl måltidsverksamheten når upp till bilden av en perfekt offentlig måltidsverksamhet. Intervjuer genomförda inom ramen för projektet visar ett helhetsintryck som är
bra och gott och verksamheten är generellt nöjd och anser maten vara bra och ha hög kvalitet.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har genom avdelning måltid det samlade processansvaret för måltiden och också huvuddelen av produktionsansvaret. I övriga förvaltningar finns ansvar för slutberedning/tillagning och servering. Processbeskrivningar finns
för måltidsprocessen inom socialförvaltningen och utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
Process för hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ännu inte på plats.
Sammanfattningsvis ger nulägesbeskrivningen bilden av en måltidsverksamhet som skulle
vinna på att tydligare hållas samman som helhet processmässigt. Den gemensamma måltidsprocessen kan definieras enligt följande:
Beställning

Produktion

Distribution/ leverans

Mottagning

Tillredning/
beredning

Servering

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Olika förvaltningar har olika behov och ansvar i kedjan och därmed olika funktioner och
mål med verksamheten men en sammanhållen helhet är avgörande för framtida effektivitet.
I dagens måltidsverksamhet används främst matlagningstekniken varm mat, med varmhållning fram till servering. För kvaliteten blir frågor som varmhållningstider och transporter
avgörande. Den mat som inte äts upp måste kastas. Vid några kök används också kyld matlagningsteknik där del av måltiden levereras kyld och värms upp på plats. Kyld mat har lång
hållbarhet men uppvärmd mat kan inte sparas om den inte äts upp.
Den första kartläggningen av kökens standard och kapacitet visar i nulägesrapporten att
det finns stora variationer och att många kök inte är ändamålsenliga för den verksamhet
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som bedrivs. Bristerna handlar om tillgängliga ytor och bristande underhåll. Detta påverkar
i sin tur förutsättningarna till god arbetsmiljö och livsmedelshygienisk kvalitet enligt
lagstiftningens krav.
Kostnaderna i regionens måltidsverksamhet ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter men kommuner/regioner med andra produktionsmetoder ger en bild av att kostnadsminskningar är möjliga. Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram för måltidsverksamheten har flera insatser genomförts eller pågår för att göra kostnadssänkningar.
Dock finns stora beroenden till andra initiativ kring tex lokalplanering och skolverksamhet
framåt.
Transporter sker idag av måltider, måltidskomponenter och förrådsvaror från produktionskök till mottagnings- och serveringskök. Detta sker dels genom regionens egen transportorganisation och dels genom externa leverantörer.
Ekonomin för måltiden omfattar samtliga berörda förvaltningar och i budgetarbetet används olika ekonomistyrningsprinciper. Komplexiteten är tydlig och prissättningen upplevs
ibland oklar av mottagande förvaltningar. Totalt omsluter måltidsavdelningen i regionstyrelseförvaltningen ca 123 mnkr per år. Av detta är ca 38 mnkr livsmedelskostnader.
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 bedöms i sin helhet vara bra men allt för övergripande och ibland
svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen brister i delar och efterlevnaden är
ojämn. Policyn beskriver att verksamheterna själva ska komplettera med riktlinjer och rutiner men så har inte blivit fallet.

5. Möjliga alternativa driftformer
En mindre utredning för att belysa alternativa driftformer av måltidsverksamheten i regionen är gjord för att skapa ett större perspektiv. En sammanfattning av utredningen beskrivs
här.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

För att kunna nyttja andra driftsformer än egen regi krävs tydliga policys, kriterier, riktlinjer
och krav för mat och måltidslösningar kopplat till kvalitet och förutsättningar. Dessa faktorer är avgörande vid en eventuell upphandlingsprocess. Då måste också tydligt framgå hur
uppföljning ska ske.
För att ha förutsättningar att anlita annan utförare behöver en rad faktorer finnas på plats.
De praktiska förutsättningarna i form av ändamålsenliga kök/produktionsenheter behöver
finnas. Detta kan kräva nödvändiga investeringar för att en upphandling ska bli möjlig att
genomföra. Resurser att genomföra upphandlingen och att sedan förvalta ingångna avtal
måste finnas. Dessutom en controllerfunktion för löpande uppföljning.
Det kan finnas fördelar med att låta en extern part ta över hela eller delar av driften. Bland
annat kan det handla om stordriftsfördelar som kommer med större volymer. Kan röra sig
om tex kostnader för stödfunktioner och bättre förhandlingssits i upphandlingar. Entreprenören bär bara kostnader för de lokaler som nyttjas vilket påverkar måltidspriset. En större
aktör kan också ha bättre förutsättningar att bedriva forskning och utveckling.
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Nackdelar som kan uppkomma är att kökslokaler som inte används måste nyttjas i annan
verksamhet eller avyttras vilket kan vara svårt. Att gå över till annan leverantör innebär ett
stort omställnings- och övertalighetsarbete. Om verksamheten en gång är lagd på extern
part kan det bli väldigt svårt att bygga upp kompetens igen och återta den i egen regi längre
fram.

6. Analys, utvecklingsområden och förslag till åtgärder
Utifrån genomförd nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, rapporter från anlitad konsult samt
dialog i projektets styrgrupp framträder ett antal viktiga utvecklingsområden och utmaningar för regionens måltidsverksamhet framåt.
Alltid med utgångspunkt från gästen och hållbarheten

Avgörande för all måltidsverksamhet är att den skapar värde för den den är tillför. Att måltidsupplevelsen blir en god helhet. Att maten är väl tillagad, näringsriktig och god, att den
ser aptitlig ut, att miljön runt omkring är trivsam och att jag som gäst kan påverka både vad
jag ska äta och när. Trots allt är ju det mest avgörande att den måltid som tillagas också blir
uppäten. Måltiden behöver vara hållbar över tid – en helhet behövs i hållbarhetsperspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Organisation och styrning

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Måltidsprocessen sträcker sig över verksamhetsgränser. För att skapa kvalitet och effektivitet framåt krävs en tydligare samordning och också gemensamma målbilder och principer
för styrning och uppföljning. Gemensamma nyckeltal vore värdefullt. Översynen av matoch måltidspolicyn visar att revidering och uppdatering bör göras för att tydliggöra helhetsperspektiv, mål och ambitioner och också kopplingen till agenda 2030. Genomslaget i
samtliga verksamheter behöver också stärkas. Måltidsfrågan är av stor betydelse för folkhälsan och kan vinna på att få en tydligare koppling till detta område. Verksamheten som helhet behöver förutsättningar för fortsatt kvalitetsutveckling. En balans behövs mellan effektivitet i helheten och möjligheten att kunna möta varje mottagande verksamhet med den
kvalitet och flexibilitet som förväntas. Uppdraget till avdelning måltid behöver uppdateras
för att skapa dessa förutsättningar.
Trycket på utveckling och effektivisering är högt i samtliga förvaltningar i regionen och att
ta in ett ytterligare verksamhetsansvar bedöms svårt. Stora insatser kommer att krävas för
den fortsatta utvecklingen av måltidsverksamheten. En bedömning är att verksamheten under ytterligare en tid kan få kraft av att tillhöra regionstyrelseförvaltningen som har uppdraget att vara en drivande och sammanhållande kraft för regionen som helhet. Dock finns
också bedömningen att regionstyrelseförvaltingen är i behov av renodling för att skapa
bättre förutsättningar för styrning och ledning samt stöd till regionstyrelsen. Beslut finns att
flytta försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen och en tidigare
tanke har varit att också flytta måltidsverksamheten på samma sätt. Då måltidsverksamheten har en annan karaktär än försörjningsverksamheten skulle en förflyttning ställa stora
krav på en ny förvaltning och tekniska nämnden med teknikförvaltningen skulle i det läget
behöva utvecklas till något bredare än dagens uppdrag. Om valet blir att låta måltidsverksamheten finnas kvar i regionstyrelseförvaltningen bör en ny bedömning av organisatorisk
placering göras när utvecklingsarbetet kommit en bit ytterligare på väg och stabiliserats.
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Konkret föreslås följande åtgärder:
 Revidera mat- och måltidspolicyn.
Grunderna i dagens policy är bra men genomslaget i verksamheten behöver stärkas.
En revidering föreslås med utgångspunkt i dagens policy och fortsatt grund i den
goda måltiden. Ambitioner kring närproducerat och ekologiskt bör nivåsättas för
att ge tydligare styrning och möjlighet till uppföljning. Tydligare koppling till den
nya regionala utvecklingsstrategin och livsmedelsstrategin samt agenda 2030 behöver göras och en beskrivning behöver finnas kring hur policyn skall omsättas i mer
konkreta riktlinjer och rutiner. Dessutom behöver policyn skapa förutsättningar för
en måltidsverksamhet med kvalitet och kostnadseffektivitet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid. Beslutande: regionfullmäktige.
 Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
För att förtydliga ambitioner och ansvar men också skapa förutsättningar att leva
upp till ökade behov av flexibilitet och krav på ekonomisk effektivitet föreslås att tidigare direktiv givet i KS 2009 omformuleras. Uppdraget föreslås framåt formuleras
enligt; ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland
och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av kostnadseffektivitet
och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa måltider, öka andelen ekologiska
och närproducerade livsmedel samt minska svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och
driftsekonomin vara god. Kökslokalerna ska planeras för höjd effektivitet och andelen kyld mat skall inte överstiga 50%.”.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: regionstyrelsen.
 Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
För att stärka måltidsverksamheten som helhet och stärka samarbetet över förvaltningsgränser föreslås att ett samverkansforum måltid bildas under ledning av regionstyrelseförvaltningen och måltidschefen. Här inkluderas samtliga involverade förvaltningar samt området folkhälsa. Syfte att löpande följa efterlevnaden av policyn,
följa upp processen som helhet, identifiera goda exempel och skapa lärande för
framtiden.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: koncernledningsgruppen.
 Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
För att underlätta samarbete och utveckling föreslås att överenskommelser mellan
avdelning måltid och övriga förvaltningar utvecklas för att omfatta processbeskrivningar, ansvar och roller, uppdrag och villkor som tex prissättning.
Ansvarig: måltidschef i dialog med nytt samverkansforum måltid och respektive förvaltning.
 Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till
tekniska nämnden/teknikförvaltningen.
En placering vid regionstyrelsen ger en närhet till frågor kring hållbarhet och folkhälsa och det stärker också bilden av ett regiongemensamt övergripande uppdrag.
Regionstyrelsen har dock ett mycket brett och omfattande uppdrag och har uttalat
ett behov av att renodla sitt ansvarsområde. En placering vid tekniska nämnden
skulle ge en koppling till övriga försörjningsfrågor och en förbättrad möjlighet till
samarbete och möjligen en förenkling för övriga förvaltningar att ha kontakt med
en förvaltning i samtliga försörjningsfrågor. För att förbättra förutsättningarna för
politisk ledning föreslås oavsett att regionstyrelsen två gånger per år får en fördjupad genomgång av den samlade måltidsprocessens kvalitet och utveckling.
Ansvarig: förvaltningschef regionstyrelseförvaltningen. Beslut: regionfullmäktige
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Kvalitet

Måltidens kvalitet handlar om såväl upplevd kvalitet som systemkvalitet. Upplevelsen finns
hos barn, elever, äldre, patienter, personal och besökare. Systemkvalitet handlar om frågor
som näringsinnehåll och livsmedelskvalitet men också valmöjlighet i rätter och tider.
Generellt är upplevelsen av kvaliteten på måltidsupplevelsen god och att samarbetet inom
avdelning måltid fungerar väl. Samtidigt syns tydliga variationer och att det inte råder likvärdighet i förutsättningar mellan olika enheter. Mat- och måltidspolicyn nyttjas inte i alla
verksamheter och får inte den kraft i kvalitetsarbetet som tänkt. För genomgångende kvalitet i processen krävs att alla delar i kedjan har rätt kompetens för uppdraget och här finns
brister i bland annat kompetens hos vårdpersonal och pedagoger men också övergripande
beställarkompetens på förvaltningsnivå.
Kvalitetsuppföljningar genomförs systematiskt årligen och en kunddialogsmodell finns
framtagen. Uppföljningen och modellen bedöms kunna ge mer värde för utveckling om
den utvecklas i dialog med alla involverade i processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Gemensamma nyckeltal tas fram
För att underlätta för uppföljning, kvalitetsutveckling och styrning föreslås att ett
antal regiongemensamma nyckeltal tas fram inom måltidsområdet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
 Kompetenshöjande insatser genomförs
För att skapa bättre förutsättningar för medarbetare i alla delar av processen att
kunna ta sitt ansvar och bidra till kvalitet föreslås att kompetenshöjande insatser genomförs för medarbetare som arbetar inom både avdelning måltid och övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
 Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
För att ge goda möjligheter till utveckling, delaktighet, inflytande, medskapande och
också öppenhet och flexibilitet föreslås att dagens kunddialogmodell och också formerna för den systematiska kundutvärderingen NKI utvecklas ytterligare.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
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Ekonomi

De ekonomiska utmaningarna framåt är stora för regionen som helhet. Varje verksamhet
måste bidra till kostnadssänkningar och så även måltidsverksamheten. Faktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna är utveckling av fasta kostnader genom investeringar i
lokaler och produktionsutrustning, personalkostnader och livsmedelskostnader. För att
kunna följa och styra ekonomin på ett bra sätt krävs god budgetplanering, uppföljning och
också ekonomistyrning. Detta bör ske med ett helhetsperspektiv så att förutsättningar ges
att nå uppsatta mål och ambitioner. Viktigt är också att fortsatt ha förutsättningar till en
hållbar ekonomi även om större verksamhetsförändringar sker i regionen. Till exempel kan
nämnas förändrad struktur i skolverksamheten, att verksamhet läggs ut på privata utförare
eller att ökade krav ställs på snabbhet, flexibilitet och krisberedskap.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Utvärdera och förtydliga prismodellen
Idag upplevs otydligheter i gällande prismodell. Ett fördjupat arbete föreslås för att
säkerställa att kunskap och förståelse finns kring dagens modell i samtliga berörda
verksamheter. En samlad beskrivning tas fram för gällande ekonomistyrningsprinci10 (12)
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per för processens alla delar och alla förvaltningar. Om behov framkommer tas förslag till revidering av modellen fram. Arbetet omfattar också en dialog kring vilka
lokalkostnader som ska tillföras måltidspriset.
Ansvar: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och berörda ekonomichefer
Effektivitet
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För att nå effektivitet behöver varje kök ha optimal volym på produktionen. Effektiv tillagning och distribution är beroende av kökslokalernas utformning, kvalitet på utrustning, val
av produktionsmetoder, arbetssätt och kompetens. En genomlysning av dagens kök visar
att standard och utrustning varierar och till stora delar inte är ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs idag. Det handlar om faktorer som slitna och för små bruks-/köksytor
som försvårar flöden och funktioner. Flera av köken har idag för små tillagningsvolymer
för att kunna få en effektiv produktion och drivs under sin kapacitet. En avgörande fråga
för effektivitet är att den mat som tillagas verkligen äts och inte försvinner vid antingen
produktion/tillagning eller måltidsservering. Svinn är ett problem som kräver fortsatta åtgärder. För att optimera effektiviteten behövs också tydlighet i roller och ansvar genom
hela processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
Planeringen ingår som en del i regionstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsplanering och skall ske med ambitionen att varje kök utnyttjas till sin fulla potential. Planeringen skall stödja hela måltidsprocessen och omfattar en balans av tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. Hänsyn skall tas till lagstiftning, möjligheter med nya tekniker och produktionsplanering samt utvecklingen kring lokaler i
övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och regionens lokalförsörjningsgrupp.
 Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
För att kunna möta krav på flexibilitet, kvalitet och kostnadseffektivitet visar utredningen att nya tekniker kan utnyttjas i högre grad. Framför allt ses detta ge goda
möjligheter för måltider inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och vid
mindre förskoleenheter. Här föreslås att regionstyrelseförvaltingen ges i uppdrag att
utreda möjligheterna att införa en kyld-mat-produktion vid strandgärdet/lasarettet.
Underlaget ska innehålla en beskrivning av investeringens potential till ekonomiska
effekter och presenteras för regionstyrelsen för ev beslut om genomförande.
Ansvarig: måltidschef i dialog med teknikförvaltningen och upphandlingsenheten.
Beslut: Regionstyrelsen
 Åtgärder för att minska svinn genomföras
Redan idag pågår en rad insatser för att minska svinn. I utredningen framgår att det
finns potential till ytterligare minskningar varför arbetet föreslås bedrivas med fortsatt prioritet.
Ansvarig: Planering: måltidschef i dialog med samverkansgrupp måltid. Genomförande: samtliga
berörda förvaltningar.
Arbetsmiljö

Flera av dagens kökslokaler bedöms slitna och inte ändamålsenliga för den verksamhet som
bedrivs idag. Detta gör att arbetsmiljön blir tungarbetad, stressig och riskfylld. En sådan arbetsmiljö kan ge upphov till höga sjuktal och också försämra verksamhetens attraktivitet
vid nyrekryteringar.
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[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland

Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att arbetsmiljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.
Miljö

Måltidsverksamheten är omfattande och påverkar miljön med faktorer som val av livsmedel, energianvändning i produktionen, svinn och transporter. Redan idag bedrivs konkreta
insatser för att minska svinn och att skapa goda förutsättningar för ekologisk hållbarhet i
livsmedelsupphandlingar.
Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att miljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.

7. Fortsatt arbete, nästa steg
Detta beslutsunderlag tillsammans med förslag till beslut bereds i samtliga berörda nämnder genom ett remissförfarande under februari—mars 2021. Sammanställning av remissförslag och slutligt förslag till beslut lämnas till regionstyrelsen i april 2021.
Stort förändringsarbete

De åtgärder som föreslås i rapporten innebär ett omfattande förändringsarbete som involverar och berör många. Konkreta genomförandeplaner och kommunikationsplaner kommer att behövas och ett kvalitativt förändringsarbete bedrivas.
En framgångsfaktor blir det föreslagna gemensamma samverkansforumet måltid och en
tydlig integrering i samtliga berörda verksamheters verksamhetsplanering och uppföljning.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

8. Relaterade dokument och kunskapsunderlag
 Delrapport projekt Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram (7 maj 2020)
o Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland
o Konsultrapport: Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland
o Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019
 Konsultrapport: Slutrapport. Analys och förslag. (4 september 2020)
 Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region Gotland
 Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om
framtidens skolorganisation
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1.

Introduktion
DiningDevelopment AB, nedan kallat DD, har på uppdrag av Region Gotland,
Regionstyrelseförvaltningen, utgjort konsultstöd och projektledning i
utredning om organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland. Resultat och förslag som utredningsarbetet utmynnat i finns
beskrivet i ”Slutrapport, analys och förslag - Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland 4 september, 2020/mindre justering 1
oktober 2020”.
Ett tilläggsuppdrag har efterfrågats av Regionstyrelseförvaltningen, med
anledning av ett beslut som den 15 december 2020 tagits av Barn- och
utbildningsnämnden om framtidens skolorganisation. Innebörden av
nämndens beslut är, att ingen avveckling och nedläggning av
landsortsskolor ska ske på ön, härmed ska enligt beslutet samtliga dagens
grundskolor på landsbygden behållas. Endast två förskolor i Visby,
Bryggaren och Linden, kommer avvecklas och läggas ned.
I grundförslaget (framtaget av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
2020-09-23) till organisation för förskolan och grundskolan, omfattades
nedläggning av åtta grundskolor (Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo,
Eskelhem, Sanda, Stånga och Öja) samt en avveckling av högstadiet i
Fårösundsskolan.
Förutsättningar för DD i detta uppdrag, är att beskriva hur de förslag som
lämnats i omnämnd slutrapport ovan, rörande hur organisering och
lokalisering samt produktionsmetoder för måltidsverksamheten påverkas av
att Barn- och utbildningsnämnden och framtidens skolorganisation, nu inte
verkställer någon nedläggning av landsortsskolor.
Härmed belysning av beslutets påverkan och konsekvenser ovan, relaterat
slutrapportens förslag till organisation för måltidsverksamhet i region
Gotland, förslag till förändrad lokalisering och produktion av måltider, samt
slutsatser och förslag till nästa steg.
Följande underlag har utgjort arbetsmaterial och förutsättningar för det
resultat som beskrivs i denna bilaga:
- Protokoll Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-15, BUN § 125
Framtidens förskola och grundskola, BUN 2019/1091, BUN AU § 141.
- Förslag till ny förskole- och grundskoleorganisation, Framtagen av
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Datum 2020-09-23, Ärendenr BUN
2019/1091. Version [1.0].
- BUN 2019:1091 Framtidens förskola och grundskola – Rapport från
översynen, del 1 nulägesbeskrivning.
- BUN 2019:1091 Framtidens förskola och grundskola – Rapport från
översynen, del 2 redovisning av skolenheterna.
- Sammanfattning slutsatser
kompetensförsörjning.

organisation

förskola

och

grundskola
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2.

Organisation och lokalisering måltidsverksamheten Region
Gotland - förslagen
De förslag till organisation och lokalisering av måltidsverksamhet som
utredningsarbetet under 2020 resulterat i, framgår i Slutrapportens kapitel 5
respektive kapitel 6.
Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av utredningens förslag, därefter
följer DD:s bedömning av konsekvenser och påverkan som BUN, Barn- och
utbildningsnämndens beslut om framtidens skolorganisation medför.

2.1

Förslag organisation måltidsverksamheten
Utredningen ger tre förslag till organisatorisk tillhörighet, där mat- och
folkhälsofrågor kopplas samman och blir en enhet, eller gemensam
avdelning. Detta med bakgrund i de långsiktiga effektmålen som utgjort
förutsättningar för utredningsprojektet; Minskade kostnader – Utvecklad
organisation för hög kvalitet och effektiva processer – Likvärdiga
förutsättningar för god och jämlik hälsa – Minskat klimatavtryck – Säkrad
kompetensförsörjning.
För politiken i Region Gotland är de offentliga måltiderna en av de sektorer
där man kan göra skillnad. Detta via att koppla måltidsfrågan för barn,
elever, äldre och sjuka, till folkhälsans grunduppdrag. Grunduppdraget är ju
att skapa samhälleliga förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa.
Nedan
följer
i
övergripande
förslagen
till
organisation
för
måltidsverksamheten via figur 1, 2 och 3. Mer beskrivning och fördjupning
om vardera förslagen, finns att läsa i Slutrapportens kapitel 5.
Figur 1: Förslag 1 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

Huvudmannaskapet för regionens måltidsverksamhet i förslaget 1 ovan,
flyttas från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ansvarig för
beredning och verkställigheten av nämndens beslut är underliggande
förvaltning, HSF.
Samtidigt föreslås att folkhälsofrågor, mat och måltider inordnas i ett
gemensamt
verksamhetsområde,
enheten
Matoch
folkhälsa.
Måltidsverksamheten tillagar och serverar mat till förskolor, skolor,
äldreomsorg och sjukhus. Maten är här ett medel för att nå god, jämlik och
jämställd hälsa genom att matglädje, näringsbehov, hygienregler,
ergonomiförordningar, service, specialkoster och kundrelationer utvecklas
och tillgodoses.
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Figur 2: Förslag 2 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

Regionstyrelsen har i detta förslag 2, fortsatt huvudmannaskapet för
regionens måltidsverksamhet men istället inordnat i ett utskott
”Mat/måltider och folkhälsa”. Ansvarig för beredning och verkställigheten av
utskottets beslut är avdelning Mat- och Folkhälsa.
Ett gemensamt utskott för Mat- och Folkhälsaenhet möjliggör samordning
och ökat fokus på mat, måltider och hälsa, samt avlastar Regionstyrelsens
arbetsutskott. Utskottet har som främsta uppgift att samordna insatser när
det gäller styrning av måltidsverksamhet och folkhälsofrågor.
Figur 3: Förslag 3 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
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I förslaget 3 inrättas en ny gemensam nämnd för Mat/Måltider och
Folkhälsa,
som
därmed
får
huvudmannaskapet
för
regionens
måltidsverksamhet. Ansvarig för beredning och verkställigheten av
nämndens beslut är underliggande förvaltning, där resurser från avdelning
Måltid huvudsakligen utgör bemanning.
Effekter i förslaget är gemensamt fokus och helhetsperspektiv på mat och
folkhälsofrågor, förutsättningar för riktad styrning, tydligt uppdrag och
uppföljning
samtliga
verksamhetsdelar
ökar.
Korta
beslutsvägar.
Prioriteringar om kostnadsnivåer och investeringar kan ske på nya och
förändrade grunder än tidigare. Suboptimering förebyggs.
2.1.1

Analys påverkan och konsekvenser organisation
I samtliga tre förslag till organisation för måltidsverksamheten så inordnas
all
måltidsverksamhet
inom
Region
Gotland,
i
en
gemensam
nämnd/styrelse/utskott och förvaltning. Härmed omfattas såväl det politiska
som
produktionsmässiga
ansvaret,
för
samtliga
måltider
och
måltidsprocesser i det gemensamma måltidsuppdraget. Detta inkluderat
även samtliga öns landsortsskolor där verksamhet är aktuellt och där
måltidsverksamhet bedrivs.
Enligt DD:s bedömning så bör antalet barn och elever, den totala volymen
måltider vara detsamma, i nuläget som vid samordningslösningar eller då
nedstängning av skolverksamhet sker. Realiteten innebär ju en omflyttning
av barn/elever i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens grundförslag, till
ny förskole- och grundskoleorganisation.
I DD:s förslag till organisation omfattas på Norra Gotland fyra enheter med
tillagningskök (Fårösundskolan, Solklintskolan, Väskinde skola, Roma skola).
På Södra Gotland omfattas i förslagen till organisation fyra (Klinteskolan,
Garda skola, Högbyskolan, Havdhem skola) alternativt tre tillagningskök
(Klinteskolan, Garda skola, Högbyskolan).
Vid ett tillagningskök krävs en högre personalbemanning, i jämförelse med
ett mottagnings- eller serveringskök. (Beskrivning av funktioner i de olika
kökstyperna framgår vid avsnitt 6.1 sidan 37–38 i Slutrapporten). Detta i
sin tur har viss påverkan när det gäller ledningsfunktioner och omfattning
antal underställd personal, för vardera områdeschefen i förslaget till
ledningsfunktioner och ansvar, Norra Gotland respektive Södra Gotland.
I DD:s båda förslag till produktion och lokalisering så finns på Norra Gotland
vid Stenkyrka och Endre skola ett mottagningskök och vid Vänge och
Kräklingbo skolor ett serveringskök.
På Södra Gotland föreslår DD ett serveringskök vid Eskelhem, Stånga och
Öja skolor. Vid Sanda skola föreslås ett mottagningskök alternativt
serveringskök.
Mer om konsekvenser av BUN:s beslut relaterat produktion och lokalisering,
följer i nästa avsnitt.
Sammanfattning
BUN:s beslut om att behålla samtliga dagens grundskolor på landsbygden,
har ingen stor påverkan eller avgörande betydelse, när det gäller DD:s
förslag
till
organisatorisk
tillhörighet
för
regionens
samlade
måltidsverksamhet och försörjning. Måltidsprocessen fram till matgästen
och som idag ytterst utgör styrning för aktuella måltider i Region Gotland,
kan fortsatt utvecklas och konkretiseras efter varje köpande förvaltnings
förutsättningar och behov, här utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
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Viss påverkan blir vid framtida beslut om vilken typ av köksfunktion som ska
inrättas vid de aktuella skolenheterna, samt därmed även behovet av
antalet anställda som ska bemanna de respektive enheterna. Antalet
underställda medarbetare och köksenheter, för föreslagna områdeschefer
förändras uppåt eller nedåt. (Förslag till chef- och ledningsstruktur, se
avsnitt 6.1.5 i Slutrapport).
Endast mindre påverkan uppstår då leveranser inte längre sker till
förskolorna Bryggaren och Linden (idag från Norrbackaskolan) i Visby, när
dessa avvecklas och läggs ned. Härmed förändring av logistik vid flytt av
förskoleverksamhet
till
iordningställda
lokaler
vid
Alléskolan,
Humlegårdsskolan och Bryggarens mer flexibla lokaler för både förskola och
förskoleklass/yngre åldrar.
2.2

Förslag lokalisering och produktion för måltidsverksamheten
När
det
gäller
förändring
av
lokalisering
och
produktion
för
måltidsverksamheten, så ger utredningen två förslag. Även dessa förslag
med grund och förutsättningar i de långsiktiga effektmålen som framgår vid
2.1 ovan. Inledningsvis kort om faktorer som utgjort utgångsläge.
Kökslokaler i region Gotland är ett utvecklingsområde där insatser fortsatt
krävs. Detta omfattar också kökslokaler vid de skolor på landsbygden som
nu är aktuella i BUN:s beslut att fortsatt behållas.
Många kök är föråldrade i sin utformning, slitna när det gäller inredning,
golv, väggar, tak samt med eftersatt underhåll. Flera kök, både tillagningsoch mottagningskök har för liten köks-/bruksyta för den verksamhet,
volymer och funktioner som sker idag. Brister är påtagliga i flera av köken
när det gäller att kunna tillgodose krav i livsmedelslagstiftningen – rätt
flöden (rena och smutsiga), tillagning av
allergioch
specialkoster,
varumottagning och yta för avemballering, diskenhet inte frånskild från
övrig produktion etcetera.
När det gäller att tillgodose krav i arbetsmiljölagstiftningen relaterat
anställdas arbetsmiljö och hälsa, så är det svårt i flera av köken
då arbetsmiljön i kökslokalerna dagligen är tungarbetad och riskfylld.
I utredningen har samtliga kökslokaler inordnats i 3 kategorier, varav de
aktuella landsbygdsskolor med nuvarande kökslokalers förutsättningar i
övergripande, nedan finns beskrivna i kategori 1 och 3.
Tabell 1: Aktuella landsbygdsskolor med kökslokalers status – i kategori 1 och 3.
KATEGORI 1:
- Tillagningskök - Kökslokalen sliten, föråldrad och där endast mindre/icke tillräcklig
renovering har gjorts, med för liten bruks-/köksyta för de funktioner och verksamhet som
bedrivs idag. INSATSER KRÄVS.
•
Kräklingbo skola, Eskelhem skola, Stånga skola, Öja skola.
- Mottagningskök - med för liten bruks-/köksyta, slitet, flera av privat hushållskaraktär.
INSATSER KRÄVS.
•
Endre skola, Vänge skola.
KATEGORI 3:
- Tillagningskök – med liten volym och för liten bruks-/köksyta för den verksamhet som
bedrivs idag - god status lokalen för övrigt. INSATSER/ANPASSNING KRÄVS.
•
Stenkyrka skola.
- Mottagningskök – Bra, alternativt med pågående insats, dock med liten volym.
•
Sanda skola, samt Fårösund skola (efter ombyggn).
Anm. Samtliga kökslokalers nuvarande status och kategorier, se Slutrapport 3.2.5 sid 17–18.
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I tabell 2 som följer framgår de aktuella skolornas köksenheter med volym
lunchmåltider, typ av kök (tillagnings- eller mottagningskök), bygg/renoveringsår samt köks-/bruksyta.
I kolumnen där fält ”gulmarkerats” är köks-/bruksytan för liten för de
funktioner och måltidsverksamhet som bedrivs, med beaktan i lagkraven att
kunna ge garantier för säkerställande av livsmedelshygienisk kvalitet, men
också till den volym lunchmåltider som köket har idag, både tillagnings- och
mottagningskök.
Tabell 2: Sammanställning aktuella landsbygdsskolor och köksenheter idag

Norra Gotland - aktuella Antal LUNCH gäster - Tillagningsbarn, elever, ped.
kök
köksenheter
Stenkyrka skola
Kräklingbo skola
Fårösundskolan-högstad
Endre skola
Vänge skola

99
34
115
73
48

X
X

Södra Gotland - aktuella Antal LUNCH gäster - Tillagningsbarn, elever, ped.
kök
köksenheter
Eskelhem skola
Stånga skola
Öja skola
Sanda skola

73
95
71
52

X
X
X

Mottagningskök

Köks-/bruksyta
m²

X
X
X

55
37
52
42
36

Mottagningskök

Köks-/bruksyta
m²

X

45
64
29
66

DD vill uppmärksamma regionen och BUN på, den benämning
"serveringskök" som generellt och inte korrekt anges i ”Rapport från
översynen Framtidens förskola och grundskola - del 2 redovisning av
skolenheterna”, där inte ett tillagningskök finns. Vid ett ”serveringskök”
levereras samtliga måltidskomponenter färdigtillagade inför servering.
Vid till exempel Endre skola, Vänge skola, Fårösund skola samt Sanda skola,
så finns ett mottagningskök där det dagligen inför lunchservering bland
annat kokas potatis, pasta, ris, grönsaker samt bereds salladskomponenter
till bufféer. Endast måltidens huvudkomponent med sås, levereras
färdigtillagad från ett tillagningskök.
Mer kunskap om kökens olika funktioner och krav på lokalens utformning,
framgår i Slutrapport avsnitt 6.1 sidan 37–38.
Förslag – fortsatt tre geografiska köksområden
Yttre ramar för utredningens två förslag till lokalisering och produktion är,
att geografisk områdesindelning ändras från idag, fem köksområden till
fortsatt tre köksområden; Gotland Norra - Gotland Mitten - Visby samt
Gotland Södra.
De skolor på landsbygden som är aktuella i BUN:s beslut om att fortsatt
hållas i drift, finns inom de geografiska områdena Gotland Norra och
Gotland Södra.
Nedan följer förslagen 1 och 2 till lokalisering och produktion, per område
Gotland Norra och Gotland Södra.
2.2.1

Lokalisering och produktion Gotland Norra - Förslag 1 och 2
I förslag 1 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 5
mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är
fortsatt
konventionell varm och med varmhållning fram till servering. Skolor som är
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aktuella i BUN:s beslut har i figuren som följer nedan, markerats med ”röd
ram”. I figur 4 framgår förslag 1 och i figur 5 förslag 2. Före detta
förtydligande av färgers betydelse när de gäller funktion.
Tillagningskök/C-kök - tillagning samtliga måltidskomponenter
Mottagningskök - Får lev av huvudkomp+sås. Kokar potatis, pasta, bereder grönsaker, sallader etc.
Lev av kyld huvudkomp fr T-kök. Kokar potatis, grönsak. Beredn sallad, dessert etc.
Avd/enhet som tar emot samtliga måltidskomponenter utan egen tillagning.
Matdistribution till ordinärt boende

Figur 4: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, äo, hemtj
Tot: 646 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskol, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch

Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Draken fsk
52 lunch

Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch

Förändringar som sker i förslag 1 ovan är:
- Stenkyrka skolas kök ställs om till M-kök, lev fr Solklintskolan, Slite
- Ankan fsk får lev av måltider fr Solklintskolan.
- Fårösundskolan byggs om till ett T-kök, Strandgårdens kök avvecklas.
- Folkhögskolan Fårösund ställs om till serveringsenhet, alternativt modellen
som Stuxgården och Kilåkern ÄO har, där endast kyld huvudkomponent
levereras och övriga bereds och tillagas på plats.
- Kräklingbo skolas kök avvecklas - ställs om till serveringskök
med lev från Romaskolan alt. Garda skola.
- Roma skolas kök byggs till.
- Fole skolas kök ställs om till ett mottagningskök med lev från Väskinde
skola som byggs om/till.
- Vänge skolas M-kök avvecklas - ställs om till serveringskök
med lev. från Romaskolans T-kök.
Endre skolas kök är fortsatt ett M-kök, lev från Roma skolas kök.
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I förslag 2 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 3 mottagningskök (M-kök). Matlagningstekniken är fortsatt med
konventionellt varmmatsystem och varmhållning fram till servering.
(Tillagning av måltider till ordinärt boende flyttats från Solklintskolans kök
till Strandgärdets kök i Visby). I figur 5 framgår förslaget där färgers
betydelse och funktion samt ”röd ram” är detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 5: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, skola, äo
Tot: 571 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskola, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch
Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch
Draken fsk
52 lunch
Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver tidigare förändringar i
förslag 1 är:
- Stenkyrka skolas M-kök ställs om till serveringskök med lev. fr
Solklintskolan.
- Endre skolas M-kök ställs om till serveringskök med lev fr
Romaskolan.
- Fole skolas T-kök ställs om till M-kök med lev fr Väskinde skolas T-kök,
- Klangstenen fsk får även lev från Väskinde skolas T-kök.
- Måltider till ordinärt boende flyttar från Solklintskolans kök till
Strandgärdets C-kök.
2.2.2

Lokalisering och produktion Gotland Södra - Förslag 1 och 2
Förslag 1 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar tillagning i totalt 4 tillagningskök (T-kök) och 2 mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är vid
samtliga tillagningskök fortsatt
med
konventionellt varmmatsystem och varmhållning fram till servering.
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I figur 6 framgår förslaget och där skolor som är aktuella i BUN:s beslut har
markerats med ”röd ram”. Före ett förtydligande av färgers betydelse när de
gäller funktion.

Figur 6: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:

Tot: 120+95 lunch

HEMSE inkl
Högbyskol 319 +
förskola, Äbo, Fhsk
Tot: 587 lunch

HAVDHEM
inkl skolan 70
+ förskola, skola
Tot: 173 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Havdhem fsk
32 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch

Tallen fsk
58 lunch

BURGSVIK
Öja skola
43 lunch

KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch
Eskelhem skola
45 lunch
Eskelhem fsk
28 lunch

GARDA
inkl skolan + fsk

Högby fsk
17 lunch
Åvallegården
24 lu+kvällsm

Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som här sker i förslag 1 är:
- Eskelhem skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök med
lev från Klinteskolan T-kök.
- Lev från Klinteskolan även till Eskelhem förskolas serveringskök.
- Stånga skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök.
- Folkhögskolans T-kök ställs om till M-kök med lev från Högbyskolans Tkök.
- Öja skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök med lev från
Havdhem skolas T-kök samtliga måltidskomponenter.
Sanda skola fortsatt ett M-kök.
Lev till Åvallegården Äbo sker från Högbyskolans T-kök
Hemse VC kök avvecklas, verksamhet läggs ut på entreprenad. Därmed
stängs även Restaurang Oasen.
I förslag 2 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
Gotland Södra, sker tillagning i 3 tillagningskök (T-kök) och 1
mottagningskök (M-kök). Matlagningstekniken är vid samtliga tillagningskök
fortsatt konventionellt varmmatsystem med varmhållning fram till servering.
I figur 7 på nästkommande sida framgår förslaget, där färgers betydelse och
funktion samt ”röd ram” är detsamma som i förslag 1 ovan.
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Figur 7: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:
HEMSE inkl
Högbyskol 319
+ fsk, Äbo, Fhsk
Tot: 760 lunch

KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Tot: 120+95 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch

Tallen fsk
58 lunch

GARDA
inkl skola
+ fsk, skola

Sandlådan fsk
71 lunch

Högby fsk
17 lunch

Eskelhem skola
45 lunch

Åvallegården
24 lu+kvällsm

Eskelhem fsk
28 lunch

Havdhem+Öja
skolor
Tot: 113 lunch
Havdhem fsk
32 lunch
Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver tidigare förändringar i
förslag 1 är:
- Havdhem samt Öja skolas kök ställs om till serveringskök, med lev
fr Högbyskolans kök.
- Sanda skolas M-kök, avvecklas och ställs om till serveringskök,
med lev fr Klinteskolans kök.
2.2.3

Analys påverkan och konsekvenser lokalisering och produktion
I
förslagen
till
förändrad
lokalisering
och
produktion
för
måltidsverksamheten, så har i utredningen fullt fokus varit att tillmötesgå
de långsiktiga effektmålen som finns för detta effektiviseringsprojekt.
Konsekvenser av förändringar i vad som presenterats i förslagen ovan är
också att omfördelning av resurser och en tydlig struktur för distribution och
logistik krävts, att viss övertalighet uppstår och på sikt ett minskat behov av
kökslokaler – där nya ”lokalnyttjare” krävs.
Enligt DD:s analys och bedömning så blir påverkan och konsekvenser av
BUN:s beslut till framtida skolorganisation, framförallt kopplat till de olika
behoven av investeringar i byggnader, vid aktuella skolors kökslokaler och
främst där förslag om avveckling av aktuella kökslokaler i utredningen lagts.
Härutöver påverkan bland annat när det gäller löpande driftkostnader i
kökslokalen och resursbemanning i köken.
Av BUN:s beslutsprotokoll Framtidens förskola och grundskola, BUN § 125,
2020-12-15, så framgår inte om de aktuella landsbygdsskolorna där ingen
avveckling och nedläggning ska ske, kommer inrymma specifik typ av
kökslokal och funktion (tillagnings- mottagnings-serveringskök).
Konsekvenser och behov av insatser idag/nuläget när det gäller
investeringar i de aktuella landsbygdsskolornas byggnad och kökens lokaler,
bedöms motsvara investeringar om ca 20 mkr. Detta med nuvarande
förutsättningar i typ av kök (tillagnings-/mottagningskök), funktion och
produktion.
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I de båda förslagen till lokalisering och produktion som beskrivits ovan, så
bedöms investeringar i förslag 1 till ca 7,8 mkr och i förslag 2 till ca 4,9
mkr.
Av
tabell
3
beskrivs
beräknade
preliminära
investeringar
i
skolbyggnaden/kökslokalen, när det gäller nuläget respektive förslagen.
Markarbeten, miljöhus och lastbryggor tillkommer och omfattas inte i
beräknade investeringar.
Tabell 3: Behov investering kökslokalen vid aktuell skola – nuläget, förslag 1 och 2

Gotland Norra
Skola - Köksenhet :

Tillagnings- Mottagningskök*
kök*

NULÄGE: prel
Förslag 1 prel Förslag 2 prel
investering
invest tkr
invest tkr
tkr

Stenkyrka skola

X

1 290

430

Kräklingbo skola

X

3 359

0

0

0

Fårösundskolan

X

645

4 916

4 916

Endre skola

X

2 459

2 459

0

Vänge skola

X

2 507

0

0

10 260

7 805

4 916

Summa:

Gotland Södra
Skola - Köksenhet :

Tillagnings- Mottagningskök*
kök*

NULÄGE: prel
Förslag 1 prel Förslag 2 prel
investering
invest tkr
invest tkr
tkr

Eskelhem skola

X

3 295

0

0

Stånga skola

X

3 143

0

0

Öja skola

X

3 423

0

0

0

0

0

9 861

0

0

Sanda skola

X
Summa:

*/Anger typ av kök, tillagnings- eller mottagningskök, som är aktuellt vid skolenheten
idag/nuläget.

Resurs-/personalbemanning av kökslokalen, årlig preliminär driftkostnad i
köken, samt årlig avgift för livsmedelstillsyn vid de aktuella skolorna i
nuläget och förslagen 1 och 2, framgår av tabell 4.
Nuläget visar totalsumma på ca 3,9 mkr, förslag 1 motsvarande totalsumma
ca 1,9 mkr och förslag 2 motsvarande ca 1 mkr.
Tabell 4: Kostnad personal, drift kökslokal, livsmedelsavg. vid aktuell skola i kr –
nuläget, förslag 1 och 2

Aktuella skolor - kökslokaler, Gotland Norra och Gotland Södra
Kostnad:
Personal kr/år
Drift - kökslokal (el, vatten, värme etc) kr/år
Avgift livsmedelskontroll/år

Nuläget Förslag 1 Förslag 2
Kr
Kr
Kr

3 334 440 1 691 640 888 000
529 000 202 400 124 000
30 200
11 000
3 000
S:a 3 893 640 1 905 040 1 015 000

Grunder och utgångsläge för preliminära beräkningar ovan, är exakt
likvärdiga med förutsättningar och antaganden i utredningens Slutrapport.
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När det gäller förskolorna Bryggaren (31 lunch/dag) och Linden (32
lunch/dag), som idag båda endast har serveringskök där samtliga
måltidskomponenter levereras färdigtillagade, så blir konsekvens vid
nedläggning enligt DD, endast en omflyttning av produktion och mindre
logistik till annat tillagnings-/centralkök.
Sammanfattning
Då det vid tidpunkten för denna bilagas framarbetning inte i region Gotland
kommunicerats eller tagits beslut om framtida inriktning när det gäller
köksstruktur, så är såväl nuvarande förutsättningar och vad som framgår i
förslagen till lokalisering och produktion möjligt att realisera. Dock med de
olika behov av insatser, investeringar samt förändringar som beskrivits
ovan.
Ingen av de aktuella landsortsskolorna i områdena Gotland Norra respektive
Gotland Södra och som fortsatt ska vara i drift, kommer stå utan
måltidslösning. Ett ”vägval” och inriktning för köksstruktur på ön, bör visa
på vilken typ av köks- eller måltidslösning som ska bli aktuell vid varje skola
som omfattas i BUN:s beslut.
Effekter av förslagen 1 och 2 som beskrivits ovan är bland annat;
- Möjligheter att kunna säkerställa måltidens livsmedelshygieniska kvalitet
vid samtliga köks- och serveringsenheter
- Minskning av drift-/fastighetskostnader där tillagningskök vid skolor ställs
om eller avvecklas
- Minskning av personalkostnader, livsmedelskostnader, förbrukn. varor.
- Minskning totalt vad gäller energianvändning etcetera i jämförelse med
nuvarande nedslitna och föråldrade tillagningskök.
- Minskade kostnader i tillsynsavgifter då de aktuella tillagnings- och
mottagningskökens standard ökar, kök med stora brister avvecklas.
Generellt och framförallt, möjliggörs i förslagna förutsättningar för regionen
att kunna uppnå en lönsam och för framtiden hållbar måltidsproduktion,
även på landsbygden.

3.

Slutsats
Övergripande projektmål för utredningen som genomförts huvudsakligen
under 2020, har varit att visa på förslag till förändringar i organisation och
lokalisering av måltidsverksamhet, som kan bidra till ökad effektivitet och
kostnadsminskningar.
Löpande har koppling till andra i regionen pågående projekt gjorts som
bland annat Serviceutbudsstrategin och Barn- och utbildningsnämndens
uppdrag om att utreda framtida skolorganisation. Naturligt relaterar såväl
nuläget samt förslagen som utredningen lämnar, det grundförslag till ny
förskole- och grundskoleorganisation som tagits fram av utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, daterat 2020-09-23.
I denna bilaga framgår en beskrivning av hur de förslag som lämnas i
slutrapporten om organisation och lokalisering samt produktionsmetoder av
måltidsverksamhet i Region Gotland, påverkas av BUN:s beslut att inte
lägga ned eller avveckla grundskolor på öns landsbygd.
Som ovan skildrats är många kök i regionen föråldrade i sin utformning,
slitna och med eftersatt underhåll. Flera av köken, både tillagnings- och
mottagningskök har för liten köks-/bruksyta för den verksamhet, volymer
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och funktioner som sker idag. Flera kök har även för liten volym måltider
per dag för att kunna bedriva en lönsam måltidsproduktion.
I tabell 1 på sidan 8 ovan, framgår kökslokalernas status vid de aktuella
landsbygdsskolor som fortsatt ska bedriva grundskoleverksamhet.
Kökslokalerna vid grundskolorna Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem,
Stånga och Öja samt Fårösundsskolan med högstadium, är samtliga i stort
behov av insatser. Kökslokalerna vid Stenkyrka och Sanda grundskolor har
god standard på lokalen, men med för liten bruksyta eller för liten volym.
Med bakgrund i rådande förutsättningar ovan, så föreslår utredningen att
flera kök avvecklas och ställs om till mottagnings- eller serveringskök. Här
blir en påverkan av BUN:s beslut på ett eller flera sätt, men exakt på vilket
sätt blir ju tydligt först när BUN och regionen tagit fram en inriktning för,
vilken köks- och/eller serveringslösning som ska vara aktuell för
landsbygdsskolorna i beslutet.
Den påverkan och konsekvenser som blir tydligt i förslagen till lokalisering
och produktion, innebär också möjlighet till val och olika nivå när det gäller
investeringar samt bland annat bemanning personal i köken, årlig
driftkostnad i köken, samt årlig avgift för livsmedelstillsyn.
Av BUN:s beslutsunderlag från 2020-12-15, framgår att en tioårig
investeringsplan ska tas fram som inkluderar planerat underhåll för samtliga
aktuella landsbygdsskolor. Denna plan bör då naturligt omfatta även
insatser och planerat underhåll i skolornas kökslokaler, samt relaterat beslut
om vilken köks- och serveringslösning som ska finnas på vardera skolan.
När det gäller utredningens tre förslag till organisation och tillhörighet för
regionens samlade måltidsverksamhet och försörjning, så bedöms dessa
inte påverkas av BUN:s beslut i någon större omfattning. Oavsett
organisationstillhörighet så är det reviderad och beslutad mat- och
måltidspolicy samt inriktning för måltidsverksamheten, som för aktuell
nämnd ytterst ska utgöra styrning för och i aktuellt måltidsuppdrag.
Parallellt med BUN:s beslut föreslår DD att:
- ett helhetsperspektiv fortsatt upprätthålls när det gäller regionens
måltidsverksamhet, såväl organisation som lokalisering av produktion. Detta
för att förebygga suboptimering och enskilda händelser som genererar icke
motiverade investeringar eller satsningar.
- att en inriktning fastläggs till en framtida modern måltidsproduktion och
lokalisering som genomsyras av högt resursutnyttjande, inkluderat
landsbygdsskolors måltidslösningar.
- att en tydlig plan tas fram för hur kommande köksstrukturomvandling i
regionen ska ske.
De förslag till nästa steg som framgår av slutsats i utredningens Slutrapport
sidan 55, kvarstår i övergripande som modell för det fortsatta arbetet.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1980
25 januari 2021

Regionstyrelsen

Almedalsveckan styrning och roller
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•
•
•
•
•

•
•

Region Gotland blir arrangör av det som äger rum i det geografiskt avgränsade
området i anslutning till Almedalen från och med 2022, i syfte att stärka
Almedalsveckans roll som en plats för politiska och demokratiska möten.
Region Gotland ansvarar i rollen som värd för sammanställning, samordning och
kvalitetssäkring av det som ingår i Almedalsveckans officiella program.
Från och med valåret 2022 omfattar Almedalsveckans officiella program fem
dagar.
Almedalsrådet inrättas som ett rådgivande organ under regionstyrelsen med start
2021-06-01.
Almedalsrådet får under året 2021 i uppdrag att etablera ett programråd som ska
säkra bred politisk förankring lokalt och nationellt.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, inom det nyinrättade
Almedalskansliet, driva och hålla samman det operativa arbetet för det som äger
rum i det geografiskt avgränsade området i anslutning till Almedalen samt att
fortsätta arbetet med Region Gotlands värdskap.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2021
återkomma med förslag till samlad och gemensam budget för Almedalsveckan.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad utredning
rörande förslaget att flytta veckan från vecka 27 till vecka 26. Uppdraget
delrapporteras till budgetberedningen i maj och beslutas vid regionstyrelsens
sammanträde i juni.

Sammanfattning

I juni 2020 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över Almedalsveckans
styrning och roller. Bakgrunden var bland annat de oklarheter som uppstod i
beslutsordningen, mellan regionstyrelse och huvudarrangörsgrupp, i samband med
att Almedalsveckan fick ställas in detta år. Även oro för veckans utveckling som
helhet, fokusförskjutning i programinnehållet, risk för avhopp från medverkande
aktörer och kostnadsutvecklingen som helhet, bidrog till beslutet om att göra en
översyn av styrning, roller, organisering och konceptualisering.
1 (5)

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
Ärende RS 2020/1980

Uppdraget gick till Public Partner, konsult med inriktning på styrning och ledning av
offentliga organisationer.
Efter ett flertal intervjuer med olika samarbetspartners och intressenter,
presenterades den 15 december resultatet i rapporten Almedalsveckans styrning och roller.
Rapporten innehåller nio förslag om hur styrning och organisering bör förändras för
att säkerställa Almedalsveckans profil, relevans, långsiktiga utveckling och
attraktivitet.
Ärendebeskrivning

Rapportens samtliga förslag har beaktats.
Region Gotland som arrangör respektive värd

För att lyfta fram och förstärka Almedalsveckans politiska och demokratiska profil
genomförs en geografisk avgränsning av området i anslutning till Almedalen. Inom
detta område får Region Gotland rollen som arrangör.
Region Gotland tar inom detta område ansvar för att bygga upp och tillhandahålla
scener med tillhörande infrastruktur. Scenerna kan upplåtas till aktörer som är
kvalificerade att ingå i det officiella programmet, exempelvis politiska organisationer,
verksamheter inom offentlig sektor och andra idéburna aktörer.
De politiska partierna i Sveriges riksdag ska beredas särskilt fysiskt utrymme i det
geografiskt avgränsade området och i det program som genomförs där. De politiska
talen ska vara i centrum. Det ska även finnas möjlighet för respektive parti att
utforma sin medverkan. Detta utrymme ska säkerställas genom arbetet i
programrådet.
Även riksmedia som sänder partiledartalen ska ges möjlighet att bygga egna scener
inom eller i nära anslutning till det avgränsade området.
När det gäller övriga arrangörer som känner sig manade att föra samtal, genomföra
seminarier med mera, under Almedalsveckan, så är detta i linje med veckans tradition
av mångfald, men inget som omfattas av Region Gotlands arrangörskap.
Dessa aktiviteter ska, om de uppfyller de krav som ställs, erbjudas möjlighet att ingå i
det officiella programmet. Att kvalitetssäkra, sammanställa och kommunicera ingår
som en fortsatt, viktig uppgift i Region Gotlands roll som värd för Almedalsveckan.
I värdskapet ingår även att ansvara för helheten, att försöka se till att deltagare och
arrangörer känner sig välkomna, både innan och under sin medverkan. Värdskapet
syftar till att koordinera alla de funktioner inom Region Gotlands organisation som
behövs för att möjliggöra Almedalsveckan, exempelvis de funktioner som ansvarar
för markupplåtelse, trafikreglering, säkerhet och beredskap osv.
Ett Almedalskansli

I utredningen föreslås inrättande av ett Almedalskansli som får det operativa ansvaret
att hålla samman arbetet med Almedalsveckan. Kansliet, som utgörs av
tjänstepersoner, bör ansvara för all kommunikation, hemsida, det officiella
programmet och föra dialog med arrangörer och andra berörda. I kansliets uppdrag
bör också ingå att i nära dialog med det gotländska näringslivet och civilsamhället
planera för att boende och besökare möts av att ett gott värdskap med hög kvalitet
till rimliga kostnader.
Inom regionstyrelseförvaltningen finns idag Almedalsveckans projektkontor. I
uppdraget ingår att koordinera olika aktörer och intressenter, utgöra en
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sammanhållande kontaktpunkt, svara för kommunikation, varumärkesstrategi,
planera möten och hålla samman de ingående delprojekten som idag omfattar det
officiella programmet, presscenter, beredskap och säkerhet, infrastruktur, trafik och
markupplåtelser.
Fortsatt samordning och tydligare ledarskap i olika led är viktigt för veckans fortsatta
utveckling. Delar av det som föreslås i utredningen finns redan idag, men en
genomlysning av vad som ytterligare kan göras och vilka resursmässiga
förutsättningar som finns för detta, behöver göras.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför nu över verksamhetens organisatoriska
placering, benämning, uppdrag och arbetssätt, i syfte att tydliggöra och förstärka
verksamheten.
Utredningen föreslår också att det nuvarande arbetet i projektform upplöses och att
Almedalsveckan istället blir en egen resultatenhet. Intäktsbasen föreslås bestå av de
intäkter som uppstår i form av markupplåtelser.
Regionstyrelseförvaltningen utreder sedan hösten 2020, och i samverkan med
tekniska förvaltningen, förutsättningarna för att skapa en gemensam projektbudget.
Detta arbete fortsätter och resultatet presenteras vid kommande budgetberedning.
Behov av ytterligare åtgärder bedöms därefter.
Styrning, roller och ansvar

Region Gotland har flera olika roller och ansvarsområden under Almedalsveckan;
arrangör, värd och aktör.
En av de stora brister som utredningen har identifierat i organisationen av
Almedalsveckan är otydligheten i styrning och roller. Utredningen föreslår som en
åtgärd att huvudarrangörsgruppen upplöses och ersätts med ett Almedalsråd.
För att ge Almedalsrådet en tydlig organisatorisk hemvist knyts Almedalsrådet till och
placeras under regionstyrelsen. För att stärka styrningen föreslås ordförande i
Almedalsrådet vara ett av regionråden. Vice ordförande bör vara regionråd i
opposition. Almedalsrådet har i huvudsak inget eget beslutsmandat, utan en
rådgivande och beredande roll till regionstyrelsen.
Almedalsrådets ledamöter föreslås bestå av riksdagspartiernas ordförande för
partidistrikten på Gotland. Respektive distriktsordförande bör arbeta i nära dialog
med det egna partiets riksorganisation. En viktig uppgift blir att säkerställa
partipolitisk förankring på nationell nivå så att medverkan från partiledarna
garanteras. Almedalsrådet bör höja sig över det egna politiska företrädarskapet och
bidra i utvecklingsarbetet av veckans framtida utformning.
För att komplettera beslutsstrukturen, förankra och bredda perspektivet på
utvecklingsbehoven, föreslår utredningen att även ett programråd bildas. I detta
programråd bör Almedalsrådet, partikansliernas projektledare, regionstyrelsens
arbetsutskott och ansvariga tjänstepersoner ingå. Programrådet föreslås ha följande
huvuduppgifter; arbeta fram och etablera en ordning för hur partiledartalen ska
hållas; arbeta med långsiktig idéutveckling av veckan utifrån form, innehåll och
struktur. Almedalskansliet bör ansvara för planering och genomförande av
programråden.
Ett programråd som arbetar med ett helhetsperspektiv och där nyckelfunktioner som
är ansvariga för partiernas medverkan på riksnivån finns med och är aktiva, bör
kunna ge goda förutsättningar för det engagemang som krävs på alla nivåer för att
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säkra Almedalsveckans framtid. Arbetet med att utveckla ett starkt, attraktivt
program med fokus på politik och demokrati, för valåret 2022 bör sättas igång när
Almedalsråd och programråd har etablerats.
De politiska partiernas engagemang är kärnan i Almedalsveckan som helhet, och de
behöver ett tydligt avsatt och attraktivt utrymme för sin medverkan. Programrådet
ska därför ha stort utrymme för att utforma upplägget för de aktiviteter som äger
rum på de scener som är utpekade inom det geografiskt avgränsade området i
anslutning till Almedalen. Detta innebär att programrådet får ta ansvar för om och
vilka programpunkter som var och en av partierna ensidigt utformar, på de scener
som utpekats för ändamålet, och vilka aktiviteter som kan äga rum som
gemensamma satsningar och eventuella gemensamma teman. Almedalskansliet bör
ansvara för samordningen.
Se även bilaga för organisationsstruktur med beskrivning av roller, ansvar och
arbetsordning.
Utredningen föreslår att Region Gotland som aktör under Almedalsveckan förstärker
sin medverkan, genom att exempelvis visa upp den gotländska arbetsmarknaden och
den livsmiljö som kan erbjudas på ön.
Regionstyrelseförvaltningen arbetar sedan några år tillbaka med en fast plats för egna
seminarier med olika teman. På regionens träffpunkt på Donners plats lyfts också
Region Gotland som arbetsgivare och här visas även regionens samhällsservice över
hela ön. Hur helhetsbilden av Gotland som plats att bo och arbeta på, året runt, ur
ett bredare perspektiv, med fler arbetsgivare och en bredare bild av livsmiljön, kan
förstärkas i samverkan med andra aktörer, bör ses över.
Regionstyrelseförvaltningen förnyar befintliga uppdrag och ger nytt uppdrag att inom
ramen för arbetet med varumärket Gotland, titta på om och hur behovet kan
tillgodoses.
Almedalsveckans politiska och demokratiska profil

Genom att Region Gotland får rollen som arrangör inom en geografiskt avgränsad
yta och tillhandahåller scener för politiska och demokratiska debatter och samtal, kan
profilen för veckan tydliggöras och stärkas. För programinnehåll på scenerna
ansvarar Almedalsrådet och programrådet.
Det är också viktigt att alla organisationer oavsett resurser/storlek uppfyller
kriterierna för att medverka, bereds möjlighet att så göra. För att bidra till detta
erbjuder regionen ideella organisationer möjlighet att till en låg kostnad boka plats för
evenemang och, vissa skolsalar även möjlighet till övernattning, i fastigheter som
regionen råder över under Almedalsveckan. Även taxan för att medverka på
markplats har setts över i syfte att alla ska ha samma förutsättningar.
Förkorta Almedalsveckan

Utredningens slutsats är att veckans åtta dagar uppfattas som alldeles för långt. Den
Almedalströtthet som framkommer i intervjuerna uttrycker snarare en efterfrågan på
en mer koncentrerad vecka än en önskan om fler seminarier. Enligt utredningens
förslag bör Almedalsveckan förkortas från åtta till fem dagar. Enligt SR och SVT ges
alla partiledartal samma förutsättningar oavsett om det blir ett eller två tal per dag.
Programrådet ansvarar för att former för detta utarbetas.
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Fortsatt dialog angående kostnadsnivån

Utredningen vittnar om att i takt med att Almedalsveckans popularitet successivt har
ökat, har kostnaderna samtidigt skenat. Det gäller i stort för alla kostnader som
uppkommer för att delta på Almedalsveckan. Kostnadsnivån har uppnått sådana
nivåer att även etablerade och resursstarka aktörer väljer att helt avstå, minska sitt
engagemang eller korta ner sin närvaro. Allt färre arrangörer kan motivera kostnader
på flera hundra tusen eller flera miljoner kronor för att delta på Almedalsveckan. Det
gäller särskilt offentligt finansierade verksamheter.
Dialogen om detta har pågått under en längre tid, men bedömningen är att denna
dialog nu kan få förnyad kraft i och med ett nytt upplägg på veckan.
Almedalskansliet tar dialogen vidare med berörda gotländska aktörer för att se hur
kostnadsbilden kan förändras.
Tidpunkten på året för Almedalsveckans genomförande

Utredningen föreslår att Almedalsveckan flyttas från vecka 27 till vecka 26 med start
onsdag kväll. Slutsatsen är att veckans årligen återkommande tidpunkt, vecka 27,
uppfattas som att den ligger för sent och att den inkräktar på semesterledigheten.
Bedömningen är att analysen om behovet av att flytta veckan bör fördjupas. Behovet
bör förankras bland de arrangörer som utgör veckans kärna. Det gäller också att
involvera näringslivet i dialogen så att kapacitet finns och eventuella följdeffekter kan
hanteras.
Analysen behöver fördjupas med berörda.
Bedömning

Förändringar behöver ske på många plan. Almedalsveckan står inför ett vägval.
Några av utredningens förslag behöver fördjupas ytterligare innan politiska beslut
kan fattas. Organisatoriska beslut som rör förvaltningsorganisationen fattas av
förvaltningschef.
Beslutsunderlag

Almedalsveckans styrning och roller – en rapport av Public Partner.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Almedalsveckans projektkontor, regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden.
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Bemanning av politiska organ
RS

Regionstyrelsen

• Ledamöter i RS
Almedalsråd

Almedalsråd

•
•
•
•

Regionråd som ordförande
Regionråd i opposition som vice ordförande
Riksdagspartiernas gotländska distriktsordföranden
Representant från Almedalsveckans kansli

Programråd

Programråd

•
•
•
•

Ledamöter i Rsau
Ledamöter i Almedalsrådet
Riksdagspartiernas projektledare
Representant från Almedalsveckans kansli

Beslutsmandat och linjestyrning
Regionstyrelse

• Beslutande organ
• Principiella beslut i nämnd
• Övriga beslut enligt delegationsordning
Almedalsråd

• Beredande organ som förbereder och utarbetar förslag till beslut i
RS
• Kan ges beslutanderätt på delegation, t.ex. avseende kriterier för
officiellt program
Programråd

•Ett referensorgan med bred förankring som kan arbeta med
långsiktig idéutveckling av veckan utifrån form, innehåll och struktur
•Kan ges beslutanderätt på delegation, t.ex. avseende etablering av
en ordning för hur partiledartalen ska hållas

Organisationskarta

Programråd

Arvodeskommitté

Regionalt
exploateringsutskott
(REX)

Presidium

Regionstyrelsen
(RS)

Politiska sekreterare

Regionstyrelsens
arbetsutskott
(RSAU)

Kultur- och
fritidsberedning
(KFB)

Regionalt
utvecklingsutskott
(REGU)

Almedalsråd

Budgetberedning
(BUB)

Pensionärsråd

Tillgänglighetsråd

Behov framåt
• Ta fram instruktion för Almedalsråd och
Programråd
• Bygga på RS delegationsordning med avsnitt om
delegationsbeslut avseende Almedalsveckan
• Bygga på regelverk för ersättning och arvodering
med avsnitt kopplat till Almedalsråd och
Programråd

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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25 januari 2021

Mia Stuhre

Regionstyrelsen

Almedalsveckan; Avgift för sena ansökningar till det officiella
programmet
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen beslutar att gällande avgiftsnivåer för sena ansökningar till
det officiella programmet kvarstår.
Regionstyrelsen beslutar att delegera beslut om tidsintervall till
avdelningschef kommunikation.

Sammanfattning

De sedan tidigare gällande avgiftsnivåerna kvarstår, i syfte att jämna ut inflödet av
ansökningar till Almedalsveckans officiella program och därmed även fördela arbetet
med granskning av evenemang utifrån kriterierna.
Beslut om när i tid de olika avgiftsnivåerna ska inträda delegeras till ansvarig
avdelningschef.
Ärendebeskrivning

I syfte att fördela arbetet med granskning av inkomna ansökningar till
Almedalsveckans officiella program finns det i dag olika avgiftsnivåer fastslagna, KS
2010/19-10.
Från det att ansökningssystemet öppnas kan arrangörer ansöka om att medverka utan
kostnad. Därefter har det under maj månad tagits ut en avgift på 1 000 kr per
ansökan och under juni månad en avgift på 2 000 kr per ansökan. Gällande nivåer
har bidragit till ett jämnare inflöde av ansökningarna som ska handläggas och
granskas inför publicering i det officiella programmet.
Under rådande pandemi är planeringen för Almedalsveckan än så länge osäker och
oviss. Det råder en osäkerhet och försiktighet bland de aktörer som tidigare varit
frekventa deltagare och arrangörer under Almedalsveckan. Med nu gällande
tidsangivelser finns en påtaglig risk för att arrangörer helt avstår att ansöka till det
officiella programmet eller att de skickar in ofullständiga ansökningar under den
kostnadsfria perioden.
Det finns därför ett påtagligt behov av flexibilitet för att arrangörer ska våga ansöka.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att nuvarande avgiftsnivåer kvarstår, men
att Regionstyrelsen bör överlåta beslut om när i tid avgifterna ska inträda till
avdelningschef kommunikation för att skapa en större flexibilitet i handläggning och
granskning samt skapa en ökad trygghet för arrangörerna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-26
KS 2010/10-19
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 16
Au § 18

Förseningsavgift Almedalsveckan: Avgift för sena anmälningar
KS2010/19-10
- Ledningskontoret 2009-12-21

Ledningskontoret har utarbetat förslag till avgift för sena anmälningar till
Almedalsveckans kalendarium. Förslaget innebär införande av en avgift på
1 000 kr vid anmälningar som inkommer under maj och 2 000 kr för anmälningar
under juni.
Kommunstyrelsens beslut


Avgift införs för sena anmälningar till Almedalsveckans kalendarium i
enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
RD-resurs: Informationchefen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/109
25 januari 2021

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag Högbyskolans kök
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tilläggsanslag med 5,3 mnkr beviljas för renovering i storkök Högbyskolan.



Tilläggsanslag med 1,2 mnkr beviljas för akustiklösning i matsal
Högbyskolan.



Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av renovering, flöden
behöver förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och viss utrustning behöver bytas
ut.
Enligt tidigare utredningar och beslut i regionstyrelsen (§123- 2016-06-02) ska köket
och restaurang Oasen vid Hemse vårdcentrum avvecklas och köket vid Högbyskolan
ta över produktion och leverans av måltider till bland annat äldreboendet vid Hemse
vårdcentrum. Som en följd av beslutet kommer tillagning och leverans av måltider
från köket vid Hemse vårdcentrum till Åvallegården tas över av Klinteskolan.
Efter beslut i socialnämnden (§177- 2020-12-03) att privatisera äldreboendet
försvinner delar av den tänkta produktionen vid Högbyskolans kök men påverkar
endast planerad ombyggnation marginellt.
Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt Högbyskolan, stämmer överens med
utredningen ”Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland”
vilken genomfördes under 2019-2020.
Innan förstudien för Högbyskolan kök startade gjordes en kostnadsindikation som
grundade sig på en mindre omfattning än vad förstudien visade, bland annat togs inte
diskrum med i den initiala kostnadsindikationen. Anledningen till att förstudie
kompletterades med justering av diskrum var för att skapa bättre flöde som ökar
möjligheten till effektiv produktion och en bra arbetsmiljö.
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Regionfullmäktige beslutade 2020-11-16 om en budget på 12,5 mnkr för projektet.
Total utgift bedöms till 19 mnkr. Tilläggsanslag på 6,5 mnkr behövs för
genomförande.
Bedömning

I förstudien för Högbyskolan kök har ombyggnadsbehovet klarlagts och
ombyggnaden av köket omfattar 212 m2 för kök inklusive biytor. Diskrummet ska
även omfattas då det har flera brister så som undermålig ventilation, fel golvfall och
uttjänt diskmaskin. Det saknas även en ventilationskåpa och en golvbrunn. Utöver
det så är fläktrum på 60 m2 med nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av lastkaj
inkluderade i ombyggnationen.
Den kostnadsindikation som är framtagen under förstudien grundar sig i de åtgärder
som behöver utföras. Det har även identifierats att det finns stor risk för att
miljöfarligt avfall behöver saneras för att kunna utföra ombyggnaden för köket.
Kostnaden för sanering är svårbedömd, men en summa på 0,5 mnkr har tagits med i
bedömd budget för ombyggnad kök.
Förutom ombyggnation av köket som har högst prioritet för verksamheten har en
undermålig ljudmiljö i matsalen identifierats. Åtgärder för att lösa det har föreslagits i
form av en ny akustiklösning som omfattar nytt akustikundertak samt
ljudabsorbenter på väggar. Även uppgradering av ventilation och belysning ska
utföras vid montage av nytt undertak. Ombyggnad av undertaket krävs för att uppnå
acceptabel ljudklass (ljudklass C). Detta beräknas till 1,2 mnkr.
För att kunna nyttja matsalen på bästa sätt behöver även en vägg mellan matsal och
den tidigare personalmatsalen öppnas upp.
Befintlig El-central för inkommande el har hög ålder och lever inte upp till dagens
elsäkerhetskrav. Vid en ombyggnad av köket kommer en ny el-central installeras.
Även reservkraftsuttag för inkoppling av provisoriskt el-aggregat vid krissituationer
ska installeras.
Ytterligare byggåtgärder som identifierats är nya fönster i kök, isolering i del av vind
ovan kök där det saknas, ny takbeklädnad på varumottagning samt målning av
befintligt tak rörande aggregatrum
Barn- och genusperspektiv – bättre förutsättningar skapas för att ge alla elever vid
Högbyskolan så väl vällagad som säker och näringsriktig mat liksom en bättre
ljudmiljö vid måltidstillfället.
Landsbygdsperspektiv – berör Högbyskolan i Hemse
Behov av tilläggsanslag – Beräknad total utgift 19 mnkr. Regionfullmäktige
beslutade 2020-11-16 om en budget på 12,5 mnkr för ombyggnaden. Nu genomförd
förstudie resulterar i ett behov av tilläggsanslag om 6,5 mnkr (varav 5,3 mnkr
avseende storkök och 1,2 mnkr avseende akustiklösning matsal).
Driftkostnadskonsekvens –
Ekonomiska beräkningar visar på att planerade investeringar och
produktionsförändringar på sikt leder till sänkta driftskostnader. Den ökade
kapitalkostnaden i form av hyreskostnader beräknas därför kunna hanteras inom
ram.
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Vad

Kostnad

Kommentar

Ursprunglig
kostnadsbedömning

12 500 000 kr

Baserades på faktisk kvadratmeterkostnad för
Gråbokökets ombyggnation multiplicerat med
köksytan.

Ombyggnation diskrum
inklusive ny diskmaskin

1 900 000 kr

Behov som framkom under genomförandet av
förstudie

Utbyggnad lastkaj samt
diskrepans mot
ursprunglig bedömning

600 000 kr

Summa storkök

15 000 000 kr

Sanering

500 000 kr

Akustiklösning matsal

1 200 000 kr

Elinstallationer

1 600 000 kr

Ny el-central samt reservkraftsuttag

Övriga åtgärder

700 000 kr

Nya fönster, isolering, rivning av vägg, takbeklädnad,
målning etc.

SUMMA

19 000 000 kr

Bedömd kostnad om behov av sanering uppstår
under ombyggnationen

Beslutsunderlag

Fördjupad förstudierapport Högbyskolans kök
Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland RS 2019/958
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF stab
Avdelningschef Måltid RSF
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Lotta Israelsson

Granskning av löner och ersättningar
Förslag till beslut



Regionsstyrelseförvaltningens förslag på yttrande lämnas som svar till
regionens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PWC genomfört
en granskning av löner och ersättningar.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
regionstyrelsens interna kontroll avseende hantering av löner och lönerelaterade
avgifter inte helt tillräcklig utifrån avstämning mot uppställda kontrollmål.
Genomförda verifieringar av nyckelkontroller visar inte på några direkta avvikelser,
dock bedömer revisorerna det som en stor brist i den interna kontrollen att chefer
inte attesterar tid- och avvikelserapporter innan lönekörning. Detta medför manuellt
merarbete och risk för felaktiga utbetalningar, vilket har påtalats i tidigare års
redovisningar. Tid- och avvikelserapporterna utgör grunden i löneberäkningen som
månatligen resulterar i löneutbetalningar om ca 155 mnkr.
I övrigt baseras den sammanfattande bedömningen på bland annat följande
iakttagelser.





Verkställande av utbetalning görs av behörig person.
Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt.
Utbetalning av lön överensstämmer med avtalade villkor.
Uppföljning avseende avvikande värden görs utan anmärkning inom utvalda
områden.

Regionens revisorer ger som rekommendation till regionstyrelsen att:


Överväga att införa en ytterligare attest i lönerutinen, som innebär att tidsoch avvikelserapporter som ej attesteras i tid inför första inläsningen
eskaleras till en högre chef



Fortsätta det påbörjade arbetet med att tydliggöra och dokumentera samtliga
HR-processer inklusive lönerutinen, samt att säkerställa att dessa processer
och rutiner implementeras och kommuniceras med berörda verksamheter.
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Ärendebeskrivning – yttrande

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kontrollen
avseende rapportering av löner och lönerelaterade avgifter inte i alla delar är
tillräcklig.
Följande rekommendationer lämnas till Regionstyrelsen:


Överväga att införa en ytterligare attest i lönerutinen, som innebär att tidsoch avvikelserapporter som ej attesteras i tid inför första inläsningen
eskaleras till en högre chef

Regionsstyrelseförvaltningen/HR-avdelningen kommer under 2021 följa upp varje
månad med en avvikelserapportering till närmaste högre chef och HR-chef gällande
tid- och avvikelserapporter som ej är attesterade. Detta kommer att ske via en digital
lösning för att underlätta uppföljningen. Information kommer även att ges
övergripande på ledningsnivå om denna rutin.


Fortsätta det påbörjade arbetet med att tydliggöra och dokumentera samtliga
HR-processer inklusive lönerutinen, samt att säkerställa att dessa processer
och rutiner implementeras och kommuniceras med berörda verksamheter.

Regionstyrelseförvaltningen/HR-avdelningen kommer under 2021 jobba vidare med
samtliga HR-processer. Löneenheten kommer prioritera arbetet med att
dokumentera nyckelkontrollerna i samband med löneutbetalningsprocessen. I detta
arbete kommer också en rutin tas fram hur genomförda kontroller ska dokumenteras
så att det finns spårbarhet.
Beslutsunderlag

PwC September 2020 Revisionsrapport

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1909
26 januari 2021

Lotta Israelsson

Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av
personal- och kompetensförsörjning 2020
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lämnas till regionens revisorer.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC fått i
uppdrag att granska regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens, barn- och
ungdomsnämndens samt miljö- och byggnämndens arbete med personal- och
kompetensförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
regionstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning är ändamålsenliga.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att
regionstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning är ändamålsenliga. Revisorerna ser dock behov av att
ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen avseende den strategiska
kompetensförsörjningen att fortsätta arbeta för ett ökat erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning samt att säkerställa att
samtliga kompetensförsörjningsplaner följs upp årligen i styrelse/nämnd. PwC vill
också särskilt understryka vikten av att fortsatt arbeta aktivt med personal- och
kompetensförsörjningsfrågorna då såväl intervjuer som enkätsvar visar på
stora utmaningar vad gäller personal- och kompetensförsörjningen.
Regionens revisorer lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden:
● Säkerställa att uppföljning av kompetensförsörjningsplanerna sker årligen och att
de uppdateras vid behov.
Följande rekommendationer ges till regionstyrelsen:
● Säkerställ att det finns forum för erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar i frågor
som rör personal- och kompetensförsörjningen på en mer operativ nivå.
● Utred hur HR-stödet till cheferna i Region Gotland kan bli mer verksamhetsnära.
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Bedömning

Regionens revisorer lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden:
 Säkerställa att uppföljning av kompetensförsörjningsplanerna sker
årligen och att de uppdateras vid behov.
Utifrån Region Gotlands styrkort för 2020-2023 och mål 14. Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete planeras och genomförs aktiviteter i
respektive förvaltnings kompetensförsörjningsplan. Aktiviteterna som ska bidra till
måluppfyllelse och ingå i den årliga verksamhetsplanen för respektive förvaltning
följs systematiskt upp och redovisas till respektive nämnd under verksamhetsåret i
delår, verksamhetsberättelse och för Region Gotland i årsredovisningen.
Region Gotlands övergripande kompetensförsörjningsplan för 2017-2021 kommer
att revideras under 2021 och fortsatt ligga till grund för respektive förvaltnings
kompetensförsörjningsplan.
Vidare lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen:
● Säkerställ att det finns forum för erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar i
frågor som rör personal- och kompetensförsörjningen på en mer operativ nivå.
När det gäller bedömningen om det sker ett erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning så har PwC gjort
bedömningen delvis. Det finns flera olika positiva exempel på forum för
regionövergripande erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna på en mer strategisk
nivå (exempelvis HR-chefsnätverket, koncernledningsgruppen, chefsforum,
attrahera- och behållagruppen samt redaktionen för arbetsgivarvarumärket).
Samtidigt visar enkätresultatet på att en stor del av cheferna inte instämmer alls eller
endast delvis i att det finns ett erfarenhetsutbyte med andra förvaltningar i dessa
frågor. Utifrån det gör PwC bedömningen att revisionsfrågan inte blir helt uppfylld.
Viktigt blir att fortsätta diskutera och utveckla ett fördjupat samarbete mellan
förvaltningarna vad gäller vikarie- och bemanningsfrågor, där ett aktivt och
strategiskt arbete är en kärnfråga för att lyckas kompetensförsörja våra verksamheter.
HR-nätverket kommer under 2021 att diskutera hur koncepten reflekterande team,
adept- och mentorsprogram samt auskultation för chefer kan användas som forum
för erfarenhetsutbyte mellan chefer och förvaltningar liksom att chefsforum kan
nyttjas för att diskutera och byta erfarenheter inom området. Ett funktions- och
behovsstyrt erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar på operativ nivå blir också
fortsättningsvis viktigt utifrån aktuella uppdrag, där regionstyrelseförvaltningen
skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte och samarbete över gränserna.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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Utred hur HR-stödet till cheferna i Region Gotland kan bli mer
verksamhetsnära.
Projektet strategisk och hållbar bemanning fortsätter och kommer att intensifieras
under 2021. Detta innebär att nära stödja verksamheterna med HR-, system- och
ekonomifrågor i ett samlat grepp för att göra en förflyttning i verksamheternas
bemanningsplaneringsarbete.
Diskussioner om hur HR-stödet kan bli och uppfattas som mer verksamhetsnära
kommer även att föras i koncernledningsgruppen och i HR-nätverket under 2021.
Regionens revisorer vill utifrån rapporten också särskilt understryka vikten av att
fortsatt arbeta aktivt med personal- och kompetensförsörjningsfrågorna då såväl
intervjuer som enkätsvar visar på stora utmaningar vad gäller personal- och
kompetensförsörjningen. Det är och kommer att vara en fortsatt hård konkurrens
om arbetskraften framåt. Under 2020 har även pandemin kraftigt påverkat samhället
och arbetsmarknaden och det är i dagsläget svårt att se vilka konsekvenser detta får
runt om i världen, i riket och på Gotland. Region Gotland behöver utifrån detta
arbeta strategiskt och aktivt vad gäller att attrahera och rekrytera nya medarbetare
liksom att utveckla, engagera och behålla befintlig personal samt kunna ställa om och
avsluta verksamhet när det krävs. Strategiska beslut som fattas i frågor om
kompetensförsörjning, eller brist på sådana beslut, påverkar organisationen i hög grad
och under lång tid. I Region Gotlands styrkort för 2020-2023 beskrivs målområdet
medarbetare som blir en vägvisare för det fortsatta arbetet inom
kompetensförsörjning:
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.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport gällande granskning av personal- och kompetensförsörjning 2020
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att denna skrivelse inges som yttrande/svar
över revisionsrapporten till revisorerna.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Revisorerna
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-12-01

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljö- och byggnämnden

Granskning av personal- och kompetensförsörjning
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har
PwC, genomfört en granskning av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens, barn- och ungdomsnämndens samt miljö- och byggnämndens
arbete med personal- och kompetensförsörjning. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende
personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga.
Den sammanfattande revisionella bedömningen efter genomförd granskning
är att regionstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning är ändamålsenliga.
Vi ser dock behov av att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen avseende
den strategiska kompetensförsörjningen, att fortsätta arbeta för ett ökat erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning samt att säkerställa att samtliga kompetensförsörjningsplaner följs upp
årligen i styrelse/nämnd. Vi vill också särskilt understryka vikten av att fortsatt arbeta aktivt med personal- och kompetensförsörjningsfrågorna då såväl
intervjuer som enkätsvar visar på stora utmaningar vad gäller personal- och
kompetensförsörjningen.
Den sammanfattande bedömningen bygger på bedömningar av revisionsfrågorna som redovisas löpande i bifogad revisionsrapport. Bedömningen grundar sig på att samtliga åtta revisionsfrågor besvaras med uppfylld eller delvis
uppfylld enligt nedan.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionens revisorer

Revisionsfråga

Bedömning

Säkerställer regionstyrelsen att det finns mål
och strategier utformade för personal- och
kompetensförsörjning?

Uppfylld

Finns en ansvarsfördelning fastställd avseende personal- och
kompetensförsörjning?

Delvis uppfylld

Sker ett erfarenhetsutbyte mellan nämnderna
avseende
personal- och kompetensförsörjning?

Delvis uppfylld

Bedriver facknämnderna ett aktivt arbete för
att säkra personaloch kompetensförsörjning på kort och lång
sikt?

Uppfylld

Genomför regionstyrelsen och nämnderna
uppföljningar avseende personal- och kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov?

Uppfylld för BUN
Delvis uppfylld för RS,
MBN och HSN
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Regionens revisorer

Finns etablerade samarbeten med universitet
och högskolor för att stärka arbetet med
personal- och kompetensförsörjning?

Uppfylld

Genomförs aktiviteter för att utveckla regionens varumärke som arbetsgivare?

Uppfylld

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt miljö- och byggnämnden för
yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med
anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 22 mars 2021.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se
med kopia
till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För
Region Gotlands
revisorer,
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande

Granskning av personaloch kompetensförsörjning
Region Gotland
December 2020

Fredrik Birkeland, projektledare
Cornelia Pethrus, projektmedarbetare
Carl-Gustaf Folkeson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport

Innehållsförteckning
Sammanfattning

2

Inledning

4

Bakgrund

4

Syfte, revisionsfrågor och revisionskriterier

5

Avgränsning och metod

5

Iakttagelser och bedömningar

7

Mål och strategier för personal- och kompetensförsörjningen

7

Ansvarsfördelning

11

Erfarenhetsutbyte mellan nämnderna

13

Nämndernas arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjningen

15

Uppföljning och beslut om åtgärder för personal- och kompetensförsörjning

18

Samarbeten med universitetet och högskolor

20

Regionens arbetsgivarvarumärke

22

Revisionell bedömning och rekommendationer

27

Revisionell bedömning

27

Bedömningar mot revisionsfrågor

27

Rekommendationer

28

Bilaga - Förteckning över granskad dokumentation

30

1

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC fått i uppdrag
att granska regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens, barn- och
ungdomsnämndens samt miljö- och byggnämndens arbete med personal- och
kompetensförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
regionstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning är ändamålsenliga.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att regionstyrelsens
och nämndernas åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är
ändamålsenliga. Vi ser dock behov av att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen
avseende den strategiska kompetensförsörjningen, att fortsätta arbeta för ett ökat
erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning
samt att säkerställa att samtliga kompetensförsörjningsplaner följs upp årligen i
styrelse/nämnd. Vi vill också särskilt understryka vikten av att fortsatt arbeta aktivt med
personal- och kompetensförsörjningsfrågorna då såväl intervjuer som enkätsvar visar på
stora utmaningar vad gäller personal- och kompetensförsörjningen.
Den sammanfattande bedömningen gör vi utifrån bedömningar av revisionsfrågorna
som redovisas löpande i rapporten. Nedan redogörs kortfattat för våra huvudsakliga
iakttagelser som ligger till grund för bedömningarna.
●

●
●

●

Det finns en fastställd och beslutad strategisk plan samt ett koncernstyrkort där tre
relevanta mål med bäring på personal- och kompetensförsörjningsområdet finns
med. Vi noterar även att det finns ett mål avseende att hög kvalitet och effektiva
processer ska säkras genom förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång. Vi menar att detta mål visar på att det finns en förståelse och
medvetenhet från politikens sida avseende behovet av att även genom digitalisering,
förändrade arbetssätt, innovation och förnyelse säkra kompetensförsörjningen.
Regionstyrelsen och nämnderna har fastställt strategiska kompetensförsörjningsplaner på såväl regionövergripande- som nämndsnivå.
Vi ser att det finns ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen avseende den
strategiska kompetensförsörjningen och verksamhetsutveckling kopplat till
kompetensförsörjningen. Det framkommer att det också finns önskemål om ett mer
verksamhetsnära HR-stöd.
Det finns forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte genom exempelvis
HR-chefsnätverket, attrahera- och behållagruppen, koncernledningsgruppen samt
genom de chefsforum som regiondirektören kallar till. Vi ser positivt på att
HR-chefsnätverket bidrar till att skapa en samsyn kring målen med bäring på
personal- och kompetensförsörjningen samt att nätverket tillsammans arbetar fram
gemensamma aktiviteter utifrån målen. Av enkätresultatet framgår dock att över 8 av
10 chefer instämmer inte alls eller endast delvis i frågan avseende om de upplever
att det finns erfarenhetsutbyte med andra förvaltningar. Enkätresultatet, liksom
intervjusvaren, indikerar att mycket av erfarenhets- och kunskapsutbytet sker på en
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●

●

●

●

●

högre, mer strategisk nivå och att det kan saknas forum och kanaler för utbyte
mellan förvaltningar på lägre nivåer i chefsstrukturen.
Vi ser att nämnderna bedriver ett aktivt arbete med att säkra kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt, genom att bryta ner de regionövergripande
målen avseende medarbetare i verksamhetsplanen samt genom de fastställda
strategiska kompetensförsörjningsplanerna. Vi ser att det finns flera exempel på
initiativ och aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsplanerna och målen.
Uppföljning avseende målen och dess indikatorer sker genom delårsrapport och
årsbokslut (verksamhetsberättelse). Avseende kompetensförsörjningsplanerna har
barn- och utbildningsnämnden tagit del av uppföljning om arbetet med planen under
år 2020, för övriga nämnder och styrelse kan vi inte se att uppföljning har
genomförts.
Det finns ett väl utvecklat samarbete och samverkan med Uppsala universitet och
Campus Gotland inom samtliga granskade nämnder och styrelse. Samverkan sker
främst med Uppsala universitet, men det finns även exempel på samarbeten med
andra lärosäten.
Det finns mål och aktiviteter kopplade till att utveckla Region Gotlands varumärke
som arbetsgivare. Inom ramen för attrahera- och behållagruppen samt redaktionen
för arbetsgivarvarumärket planeras och genomförs insatser för att stärka Region
Gotlands varumärke på ett samlat och enhetligt sätt. Vi ser även positivt på arbetet
med en gemensam organisationskultur (“Ett Region Gotland”) samt på framtagandet
av en strategi för sociala medier och användandet av sociala medier för att stärka
arbetsgivarvarumärket. Enkätresultatet visar även att fler än 4 av 5 chefer instämmer
helt eller till stor del i påståendet att de skulle rekommendera andra Region Gotland
som arbetsgivare. Samtidigt svarar mer än hälften av respondenterna i vår enkät att
de upplever Region Gotlands arbetsgivarvarumärke som neutralt och var fjärde
respondent upplever det som svagt. Vi ser behov av en ökad intern kommunikation
kring det arbete som bedrivs med koppling till arbetsgivarvarumärket.
Avgångsenkät genomförs och att avslutningssamtal sker i hög grad. Vi ser positivt
på att avgångsenkäten sedan förra granskningen nu har implementerats och
används till del som underlag i utvecklingsarbetet. Vi vill dock fortsatt poängtera
vikten av att inom hela Region Gotland ta tillvara på de synpunkter som inkommer
från medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i det fortsatta
utvecklingsarbetet på ett strukturerat sätt.

Rekommendationer
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden:
● Säkerställa att uppföljning av kompetensförsörjningsplanerna sker årligen och att de
uppdateras vid behov.
Vidare lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:
● Säkerställ att det finns forum för erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar i frågor som
rör personal- och kompetensförsörjningen på en mer operativ nivå.
● Utred hur HR-stödet till cheferna i Region Gotland kan bli mer verksamhetsnära.
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Inledning
Bakgrund

Under de senaste tio åren har Sveriges kommuner i snitt rekryterat 60 000 nya
medarbetare varje år enligt uppgift från Sveriges kommuner och regioner (SKR). De
demografiska förändringarna där bland annat gruppen äldre ökar innebär att behoven av
att rekrytera nya medarbetare kommer att öka än mer framöver. Mot denna bakgrund
blir personal- och kompetensförsörjning ett område som blir allt viktigare för Sveriges
kommuner och regioner för att klara leveransen av välfärdstjänster inom bl a skola,
teknisk verksamhet samt vård- och omsorg.
Utifrån revisorernas riskanalys noteras att Region Gotland har 33 % anställda som är
55+, för riket är siffran 26 %. Vidare visade riskanalysen på att Region Gotland utmärker
sig som en av de regioner med störst utmaning att rekrytera i landet. Detta bland annat
utifrån demografiska förändringar med minskad arbetsför befolkning och ökad andel
barn och äldre. Slutligen har revisorerna i sin riskanalys noterat att flera nämnder har
svårt att rekrytera behörig personal med tillräcklig kompetens.
För att möta utmaningarna krävs att regionen är attraktiv som arbetsgivare både för att
attrahera nya medarbetare men även för att behålla de medarbetare som redan är
anställda. En viktig grund för arbetet är att det finns ett tydligt ansvar inom
organisationen för personal- och kompetensförsörjningen, att det finns strategier att utgå
ifrån samt mål. Strategierna bör sedan omsättas i aktiviteter som löpande följs upp.
År 2017 genomfördes en granskning av regionens arbete med personal- och
kompetensförsörjning. Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och
revisionsfråga var då att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med
personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Efter genomförd granskning lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:
●

Stärk det strategiska kompetensförsörjningsarbetet genom att säkerställa att den
strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som regionfullmäktige
antagit implementeras fullt ut i verksamheterna.

●

Fortsätt det pågående arbetet med arbetsgivarvarumärket och att vara en
attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på insatser för ökad samsyn kring vad
regionen vill förmedla som arbetsgivare, samt genom att ta fram ett attraktivt
regiongemensamt arbetserbjudande.

Följande rekommendationer lämnades till regionstyrelsen och nämnderna:
●

Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för
kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas
för en tillfredsställande personal- och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig struktur för
uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.
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●

Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga
medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att
värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet
av personal- och kompetensförsörjningen.

Revisorerna i Region Gotland har utifrån en väsentlighets- och riskanalys beslutat att
under revisionsår 2020 granska regionstyrelsens och facknämndernas arbete med
personal- och kompetensförsörjning.

Syfte, revisionsfrågor och revisionskriterier

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens och facknämndernas
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga. För att
besvara syftet med granskningen har följande revisionsfrågor formulerats:
●
●
●
●
●
●
●

Säkerställer regionstyrelsen att det finns mål och strategier utformade för
personal- och kompetensförsörjning
Finns en ansvarsfördelning fastställd avseende personal- och
kompetensförsörjning?
Sker ett erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och
kompetensförsörjning
Bedriver facknämnderna ett aktivt arbete för att säkra personal- och
kompetensförsörjning på kort och lång sikt?
Genomför regionstyrelsen och nämnderna uppföljningar avseende personal- och
kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov?
Finns etablerade samarbeten med universitet och högskolor för att stärka arbetet
med personal- och kompetensförsörjning?
Genomförs aktiviteter för att utveckla regionens varumärke som arbetsgivare?

Revisionskriterierna utgörs av Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § samt av Region
Gotlands styrande dokument på området.

Avgränsning och metod

Granskningsobjekt är regionstyrelsen samt facknämnderna hälso- och
sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.
Granskningen avser revisionsår 2020.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och analys av protokoll,
kompetensförsörjningsplaner, verksamhetsplaner och andra dokument med bäring på
personal- och kompetensförsörjningsområdet. Förteckning över granskad
dokumentation finns i bilaga.
Vidare har en enkät skickats ut till samtliga chefer i Region Gotland. Svarsfrekvensen i
enkäten uppgick till 68 procent (vilket är i nivå med svarsfrekvensen vid 2017 års enkät
som uppgick till 71 procent).
Slutligen har intervjuer genomförts med följande funktioner:
●
●

Regiondirektör
HR-direktör och HR-strateg
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●
●
●
●
●
●

Förvaltningsdirektör och HR-chef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utbildningsdirektör och HR-chef, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Förvaltningsdirektör och HR-chef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetschef Gynekologi/Obstetrik och verksamhetschef Resursområde
Öppen- och slutenvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningschef förskola och Rektor gymnasiet, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Enhetschef Miljö- och hälsoskydd och enhetschef förvaltningsstöd,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

De intervjuade har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.
Vidare har en intervju genomförts med fackliga företrädare för att få ett
arbetstagarperspektiv på revisionsfrågorna.
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Iakttagelser och bedömningar
Mål och strategier för personal- och kompetensförsörjningen

Iakttagelser
Mål och Region Gotlands strategiska plan för kompetensförsörjning
Regionens styrmodell innehåller vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och
verksamhetsplaner. Av strategisk plan och budget 2020-2022 framgår att den
gemensamma visionen1 är grunden för Region Gotlands styrmodell. Modellen bygger på
ett gemensamt styrkort för hela koncernen.2 I Region Gotlands koncernstyrkort
2020-2023 finns ett målområde benämnt medarbetare vilket har tre mål kopplat till sig.
Till målen finns även indikatorer kopplade. De tre målen är:
●
●
●

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
arbetsmiljöarbete är i fokus.

Det finns även ett mål i styrkortet avseende målområdet kvalitet som vid intervjuer
anges ha bäring på personal- och kompetensförsörjning:
●

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

HR-direktör och HR-strateg med ansvar för kompetensförsörjning lyfter att en viktig del i
att säkra den framtida personal- och kompetensförsörjningen är att arbeta med
strategisk verksamhetsutveckling, förändrade arbetssätt, innovation och att nyttja
digitaliseringens fulla potential, varför målet blir relevant även ur ett personal- och
kompetensförsörjningsperspektiv.
Vidare har vi tagit del av Region Gotlands strategiska plan för kompetensförsörjning
2017-2021. Målet med denna plan anges vara att bidra till att Region Gotland lyckas
möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera, behålla
och avveckla medarbetare.
Planen beskriver utmaningar och klargör strategier för att säkra kompetensbehovet på
kort och lång sikt. Vidare anger planen strategier inom områdena attrahera, rekrytera,
engagera/utveckla och behålla samt avveckla. Det framgår även att varje förvaltning ska
ha en förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan och att Region Gotlands
1

Visionen för Region Gotland sammanfattas i meningen ”Gotland är Östersjöns mest kreativa och magiska plats, präglad
av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”
2
I koncernstyrkortet finns två perspektiv; samhälle och verksamhet. Varje perspektiv är indelat i tre målområden med tre
mål per område. Av strategisk plan och budget 2020-2022 framgår att regionfullmäktige inför varje ny mandatperiod
beslutar om nya mål som ska gälla under mandatperioden. Under 2019 fattades beslut om nya mål som gäller för
perioden 2020-2023. Målen gäller för alla nämnder och förvaltningar och operationaliseras i respektive nämnds
verksamhetsplan.
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strategiska kompetensförsörjningsplan kompletterar de förvaltningsspecifika genom att
utmana, lyfta, driva och ta fram strategier inom kompetensförsörjning för hela Region
Gotland.
Diagram 1. Har din förvaltning en aktuell kompetensförsörjningsplan/strategi?

Av PwC:s genomförda enkät framgår att 67 procent av respondenterna känner till att
den egna förvaltningen har en plan/strategi, medan 26 procent är osäkra/vet inte om det
finns. 7 procent av de svarande anger att det inte finns en plan/strategi. Då samtliga
förvaltningar har en sådan aktuell plan indikerar resultatet att planerna inte är
kommunicerade fullt ut i organisationen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår de koncernövergripande målen avseende
medarbetare. Vidare anges aktiviteter kopplade till områdena attrahera och rekrytera
samt utveckla och behålla.
Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2019-2022 framgår
utmaningar som förvaltningen står inför när det gäller kompetensförsörjning samt
strategier och aktiviteter som behöver vidtas inom områdena attrahera, rekrytera,
engagera, utveckla och behålla samt avveckla för att möta kompetensbehovet. Av
intervjuer framgår att det finns utmaningar i att göra kompetensförsörjningsplanen till ett
levande dokument i och med att verksamheten förändras kontinuerligt. Vidare framgår
vikten av att se planen som en grund för kompetensförsörjningsarbetet.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår de koncernövergripande målen avseende
medarbetare. Vidare finns aktiviteter kopplade till respektive mål.
Av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020-2023
framgår de utmaningar som förvaltningen står inför samt strategier framåt. Vidare finns
en aktivitetsplan vi tagit del av för år 2020 kopplat till kompetensförsörjningsplanen där
det framgår hur aktiviteterna ska genomföras, tidsplan, målgrupp och vem som är
ansvarig. Av intervjuer framgår att aktivitetsplanen är ett levande dokument.
Kompetensförsörjningsplanen anges vara grunden där utmaningar och strategier
beskrivs medan aktivitetsplanen uppdateras årligen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår ett av de koncernövergripande målen
avseende medarbetare: Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus. Till detta mål finns tre aktiviteter
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kopplade. Vidare framgår att arbetet med medarbetarnas välmående är ett prioriterat
område. Vid intervjuer framgår att förvaltningen till verksamhetsplanen år 2021 även
tagit fram aktiviteter till de övriga två målen avseende medarbetare.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020-2024 framgår
utmaningar som förvaltningen står inför samt strategier framåt inom områdena attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla samt avveckla. Vidare framgår aktiviteter för
kompetensförsörjning vilka utgår från strategierna och verksamhetsplanen.
Ledarstrategi
Under år 2019 togs en reviderad ledarstrategi för Region Gotland fram. Revideringen
skedde genom att ett underlag togs fram till koncernledningen samt att underlaget togs
upp vid chefsforum där samtliga chefer i regionen har möjlighet att delta. Utifrån
revideringen av ledarstrategin har även mallarna avseende ledarkontrakt reviderats. Av
ledarkontrakten framgår chefens uppdrag samt att styrkortet lyftes in i kontrakten vid
revideringen. Vidare ska ledarkontrakten ange individuella uppdrag vilka utgår från
förvaltningens verksamhetsplan samt med utgångspunkt från politiska
beslut/koncernledning, uppdrag från förvaltningschef samt uppdrag från chef beroende
på om ledarkontraktet avser en förvaltningschef, avdelningschef eller enhetschef. Vidare
ska utvärdering ske årligen i samband med lönesamtalet.
Diagram 2. Har du ett aktuellt ledarkontrakt i dag?

I enkäten anger 86 procent av respondenterna att de har ett aktuellt ledarkontrakt i
dagsläget. Av enkäten som genomfördes i granskningen av personalförsörjningen under
år 2017 framgick i frågan aktuellt ledarkontrakt att 67 procent av respondenterna
svarade ja. Vidare svarade 25 procent nej och 8 procent angav svaret vet ej.
Diagram 3. Jag upplever att ledarkontraktet bidrar till att skapa en tydlighet i
chefsuppdraget och vad som förväntas av mig som chef?
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Vidare framgår av enkäten att 41 procent instämmer till stor del eller helt i att
ledarkontraktet bidrar till att skapa en tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas
av mig som chef. 42 procent av respondenterna instämmer till viss del i frågan.
Av intervjuer framgår att ledarkontrakten kan bidra till att skapa en samsyn kring chefens
uppdrag. Av fritextsvar avseende ledarkontraktet framgår dock bland annat följande:
“Första året för mig med ledarkontrakt. Tycker det är tydligt utan kontrakt men kan säkert sätta
fingret på enskilda aktiviteter så att de inte tappas”.
“Uppdraget är rörligt och det tillkommer uppdrag/mål under ett år och en hinner inte revidera
kontrakten så det blir en pappersprodukt”.
“Känner att det som är viktigt med ett uppdrag som ledare, är en tydlig och rak kommunikation
med egen chef. Ett skrivet kontrakt kan inte ersätta det! Jag upplever också ett skrivet kontrakt
som fyrkantigt”.

Vidare framgår i intervjuer att ledarkontrakten inte alltid är ett levande dokument eller
följs upp vid exempelvis medarbetarsamtal.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om regionstyrelsen säkerställer att det finns mål
och strategier utformade för personal- och kompetensförsörjningen som uppfylld.
Bedömningen grundar sig på att det finns en fastställd och beslutad strategisk plan samt
ett koncernstyrkort där tre relevanta mål med bäring på personal- och
kompetensförsörjningsområdet finns med. Vi noterar även att det finns ett mål avseende
att hög kvalitet och effektiva processer ska säkras genom förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång. Vi menar att detta mål visar på att det finns en
förståelse och medvetenhet från politikens sida avseende behovet av att även genom
digitalisering, förändrade arbetssätt, innovation och förnyelse säkra
kompetensförsörjningen.
Vidare ser vi att nämnder och styrelse har beaktat målen och indikatorerna avseende
medarbetare i den strategiska planen och koncernstyrkortet genom att ange aktiviteter
med koppling till målen avseende medarbetare i verksamhetsplanerna.
Vi ser även att det utöver målen och verksamhetsplanerna finns politiskt fastställda
kompetensförsörjningsplaner på såväl regionövergripande- som nämndsnivå. Utifrån
den regionövergripande strategiska kompetensförsörjningsplanen har förvaltningarna
tagit fram förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner vilka bland annat innehåller
strategier och aktiviteter som behöver vidtas inom områdena attrahera, rekrytera,
engagera, utveckla och behålla för respektive nämnd.
Slutligen konstaterar vi att majoriteten av cheferna inom de granskade nämnderna och
styrelsen har ledarkontrakt, men vi kan se att användandet liksom den upplevda
tydligheten som ledarkontrakten kan bidra med varierar inom organisationen.

10

Ansvarsfördelning

Iakttagelser
I intervjuer framgår att ansvarsfördelningen avseende exempelvis arbetsmiljö och
lönesättning är tydlig genom lagstiftning, samverkansavtal, reglemente och
delegationsordning.
Vidare framgår att avdelningen för HR ansvarar för regionens samlade arbete kring
personalpolitik, strategiska kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke. Inom
avdelningen för HR finns även en HR-support som tillser stöd till förvaltningarnas chefer
samt en lönesupport för alla medarbetare.
På förvaltningarna finns en HR-organisation i form av HR-chef och på vissa större
förvaltningar även en HR-strateg eller motsvarande. På hälso- och
sjukvårdsförvaltningen finns även rekryteringsstöd i form av rekryteringsadministratör.
Diagram 4. Finns det en tydlig ansvarsfördelning avseende personal- och
kompetensförsörjningen?

I vår enkät framgår att cirka 61 procent av respondenterna, instämmer helt eller till stor
del i att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende personal- och
kompetensförsörjningen. Cirka 37 procent upplever dock att det inte finns en tydlig
ansvarsfördelning.
Av fritextsvaren i enkäten framgår bland annat följande:
“Det finns en del att utveckla. Tycker att vi kliver på varandra eller kliver inte alls i frågor som rör
strategisk kompetensförsörjning på kort respektive lång sikt. Hur vi kan kompetensutveckla
befintlig personal och vilka möjligheter finns? Emellanåt uppstår krockar mellan HR och
cheferna.”
“Jag känner mig trygg med de delar som är mitt ansvar. När det gäller vissa HR-frågor tar jag i
första hand stöd av min chef alt. HR-chef inom förvaltningen och i tredje hand HR-avdelningen.”

Utifrån enkät- och fritextsvaren kan vi konstatera att det upplevs finnas en tydlig
ansvarsfördelning avseende de formella HR-frågorna, vilket överensstämmer med
intervjusvaren som angivits ovan. Flera respondenter anger dock att det kan bli tydligare
vem (HR-funktion eller verksamhet/förvaltning) som ansvarar för det strategiska
kompetensförsörjningsarbetet utifrån perspektivet att det behövs förändrade arbetssätt,
ökad samverkan och verksamhetsutveckling för att klara av kompetensförsörjningen på
sikt, framförallt med avseende på vem som ska driva dessa frågor.
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Diagram 5. Finns tillgång till stöd som motsvarar behoven när det gäller att rekrytera,
behålla och utveckla medarbetare?

Av enkätresultatet framgår också att 65 procent av svarande respondenter inte alls
instämmer eller endast instämmer till viss del i frågan avseende om det finns tillgång till
stöd som motsvarar behoven när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla
medarbetare.
Av fritextsvaren framgår följande:
“Som chef vore det önskvärt med ett tydligare HR-stöd. Gärna EN HR-person som kan fungera
som stöd, coach, controller, strateg i allt som rör personalfrågor, från rekrytering till uppföljning,
till rehab och till avslut, dvs. hela processen”.
“Rekryteringsprocessen tar tid och det är svårt att få tid från HR för de processerna, jag saknar
chefsstöd i de uppgifterna”.
“Budgetarbetet och en kvarvarande inställning att vi fortfarande jobbar i en köp-/säljorganisation
försvårar möjligheten att kompetensförsörja och rekrytera långsiktigt”.
“Personalarbete handlar mycket om relationer och då även mellan chef och HR, därför vore det
önskvärt att det finns en HR-person knuten till verksamheten, vilket gynnar kunskap och
kompetens kring verksamheterna = god psykosocial arbetsmiljö både för chefer och
medarbetare”.

Vid intervjuer bekräftar flera intervjuade det som framkommit ovan i fritextsvaren
avseende HR-stödet. Vidare anges att HR-stödet till verksamheterna fungerar bra men
att det saknas ett verksamhetsnära HR-stöd. Det har även framkommit önskemål om att
ha mer HR-kompetens närmare verksamheten, som förstår de specifika utmaningar och
förhållandena som gäller för de olika verksamheterna.
Slutligen framgår det även att det pågår ett projekt avseende strategisk och hållbar
bemanning. Syftet med detta projekt är att skapa ett mer verksamhetsnära stöd.
Projektet avslutas vid årsskiftet 2020/2021 men det uppges i personalavsnittet i
underlaget till budgetberedning i oktober 2020 att ett strategiskt bemanningsarbete
skulle behöva utvecklas även efter projektets slut. Kompetensen hos chefer behöver
höjas avseende bemanningsekonomi, bemanningsplanering, stöd i att kunna använda
systemstöd, göra beräkningar och analyser. Vidare uppges att med en förstärkning i att
driva på processer i verksamheterna, ha rätt kompetens om verktyg och system samt
stödja i kulturförändring så finns det stor potential för effekthämtning och skapa ett bättre
resursutnyttjande, minskat rekryteringsbehov samt skapa kostnadssänkningar.

12

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Vi baserar vår bedömning på att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende
personal- och kompetensförsörjning och de mer formella HR-frågorna som exempelvis
arbetsmiljö och lönesättning. Vi ser dock att det finns ett behov av att tydliggöra
ansvarsfördelningen avseende den strategiska kompetensförsörjningen och
verksamhetsutveckling kopplat till kompetensförsörjningen. Slutligen ser vi positivt på
projektet avseende strategisk och hållbar bemanning och dess syfte att skapa ett mer
verksamhetsnära stöd, då det i granskningen framkommit önskemål om ett mer
verksamhetsnära HR-stöd.

Erfarenhetsutbyte mellan nämnderna

Iakttagelser
Av intervjuer framgår att det finns olika forum för erfarenhetsutbyte mellan nämnder och
förvaltningar, men även inom förvaltningar. HR-direktören samordnar ett
HR-chefsnätverk inom regionen där enhetschef för HR-stöd, HR-strateger på central
nivå och HR-chefer på förvaltningarna deltar. Detta nätverk träffas regelbundet och i
detta sammanhang finns möjlighet att delge och sprida goda exempel. Vidare anges att
detta nätverk också har en gemensam planeringsdag en gång per år för att gemensamt
gå igenom målen med bäring på personal- och kompetensförsörjning i regionen och
skapa gemensamma aktiviteter med bäring på dessa mål.
I intervjuer framkommer också att en attrahera- och behållagrupp (AB-gruppen) startade
hösten 2019 på initiativ av den centrala HR-avdelningen. Gruppen arbetar med att
initiera, skapa och genomföra uppdrag för att förverkliga och stärka arbetsgivarlöftet.
Gruppen består av HR-strateg med ansvar för kompetensförsörjning, kommunikatör vid
regionstyrelseförvaltningen samt förvaltningsrepresentanter och
förvaltningskommunikatörer från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen. Vidare
deltar även HR-stöd från det centrala kompetensförsörjningsteamet vid behov/utifrån
uppdrag. Gruppen träffas cirka var sjätte vecka och vid dessa träffar ges möjlighet att
skapa förutsättningar och större förståelse för regionens olika verksamheter och
utmaningar. Vidare anges att detta forum ger möjlighet till att skapa samarbete mellan
och över förvaltningsgränserna. Det sker också ett arbete med att ta fram gemensamma
strategier och inriktningar. Av intervjuer framgår även att deltagarna i gruppen är nöjda
med detta forum och att arbetet i gruppen kommer fortlöpa framåt.
Det framgår också att det finns en arbetsgivarvarumärkesredaktion (AGV- redaktionen)
där representanter från förvaltningarnas HR- och kommunikationsfunktion deltar. Alla
förvaltningar uppges ha möjlighet att delta. Denna grupp träffas varje vecka i syfte att
planera och genomföra aktiviteter löpande för att hålla ihop och stärka
arbetsgivarvarumärket för hela Region Gotland.
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Vidare anges att det även sker erfarenhetsutbyten inom förvaltningarna och att frågor
gällande personal- och kompetensförsörjning är på agendan i förvaltningarnas
ledningsgrupper.

Diagram 6. Upplever du att det finns ett erfarenhets- och kunskapsutbyte inom
förvaltningen avseende personal- och kompetensförsörjning?

I enkäten ställde vi frågan avseende om respondenterna upplever att det finns
erfarenhets- och kunskapsutbyte inom förvaltningen avseende personal- och
kompetensförsörjning. Av resultatet kan vi utläsa att 52 procent instämmer helt eller till
stor del och att 49 procent instämmer till viss del eller inte alls.
Diagram 7. Upplever du att det finns ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan
förvaltningarna avseende personal- och kompetensförsörjning?

Vidare framgår av enkäten att 82 procent av respondenterna inte instämmer alls eller
endast till viss del i frågan om de upplever att det finns erfarenhets- och kunskapsutbyte
med andra förvaltningar avseende personal- och kompetensförsörjning.
Av fritextsvaren kan vi bland annat utläsa att “Olika behov kräver olika lösningar och det
kan vara svårt att kommunicera det med andra förvaltningar”. I ett annat fritextsvar
framgår att “I koncernledningen är dessa frågor uppe på agendan regelbundet”. Det
framgår även av flera fritextsvar att respondenter anger att diskussioner sker på deras
avdelningar och inom deras ansvarsområden, och att det sedan är upp till överordnad
chef att lyfta det vidare till högre nivå.
I intervju med regiondirektör, HR-direktör och HR-strateg med ansvar för
kompetensförsörjning framgår att frågor kring personal- och kompetensförsörjning ofta
står på agendan i koncernledningsgruppen som träffas regelbundet. Det anordnas
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regelbundna chefsforum för samtliga chefer i regionen som leds av regiondirektör. Det
finns också förvaltningsöverskridande chefsutbildningar inom förändringsledning samt
reflekterande grupper där chefer från olika förvaltningar ges möjlighet att under ledning
av HR diskutera olika fall från respektive chefs vardag.
Ytterligare nämns även samverkansmöten med de fackliga representanterna som en
viktig del i erfarenhets- och kunskapsutbytet. I intervju med HR-chef och förvaltningschef
på hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfts också att de är aktiva i ett nationellt
SKR-nätverk (Sveriges kommuner och regioner) för HR-direktörer i regionerna.
SKR-nätverket uppges bidra med ett viktigt erfarenhetsutbyte, omvärldsspaning samt
information om SKR:s arbete kring kompetensförsörjning.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om det sker ett erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna gällande personal- och kompetensförsörjningen som delvis uppfylld.
Vi baserar vår bedömning på att det finns forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte
genom exempelvis HR-chefsnätverket, attrahera- och behållagruppen (AB-gruppen),
arbetsgivarvarumärkesredaktion (AGV- redaktionen), koncernledningsgruppen samt
genom de chefsforum som regiondirektören kallar till. Vi ser positivt på att
HR-chefsnätverket bidrar till att skapa en samsyn kring målen med bäring på personaloch kompetensförsörjningen samt att nätverket tillsammans arbetar fram gemensamma
aktiviteter utifrån målen. Avseende AB-gruppen sker ett arbete med att ta fram
gemensamma strategier och inriktningar mellan förvaltningsgränser.
Vi noterar dock utifrån enkätresultatet att erfarenhetsutbytet inom förvaltningarna sker i
högre utsträckning än mellan förvaltningarna. Över 8 av 10 chefer instämmer inte alls
eller endast delvis i frågan avseende om de upplever att det finns erfarenhetsutbyte med
andra förvaltningar. Enkätresultatet, liksom intervjusvaren, indikerar att mycket av
erfarenhets- och kunskapsutbytet sker på en strategisk nivå. I granskningen
framkommer att erfarenhetsutbytet mellan förvaltningar på lägre nivåer i chefsstrukturen
inte är lika omfattande. Vi ser dock att regionen har en del forum för erfarenhetsutbyten,
exempelvis genom ledarskapsutvecklingsprogrammen där chefer i olika förvaltningar
deltar. Exempel på sådana program är chefsskolan och “Vägen till ledarskap” som syftar
till att identifiera och utveckla framtidens chefer och ledare.

Nämndernas arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjningen

Iakttagelser
Enkäter och intervjuer bekräftar att kompetensförsörjningen är en av de största
utmaningarna i regionen.
Diagram 8. Hur ser kompetensförsörjningsläget ut på kort sikt inom ditt ansvarsområde?
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Diagram 9. Hur bedömer du att kompetensförsörjningsläget ser ut på lång sikt inom ditt
ansvarsområde?

Av enkäten framgår att en stor del av respondenterna, 83 procent respektive 93 procent
anger att det finns utmaningar i att rekrytera vissa yrkeskategorier/stora utmaningar i att
rekrytera medarbetare med rätt kompetens på kort respektive lång sikt.
Som tidigare beskrivits finns kompetensförsörjningsplaner med aktiviteter för respektive
förvaltning som är beslutade av nämnderna. Det finns även en regionövergripande,
strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Gotland. Den strategiska planen
innehåller strategier inom områdena attrahera, rekrytera, engagera/utveckla och behålla
samt avveckla. Exempel på strategier följer nedan:
●
●
●
●
●
●

Omvärldsbevaka den yngre generationens förväntningar och värderingar och hur
organisationen kan attrahera dem
Systematiskt arbeta med och synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och
interna karriärvägar inom hela Region Gotland
Vidareutveckla medarbetare till högre kompetens och chefsuppdrag
Utveckla möjlighet till intern rörlighet
Systematisera avgångsprocessen
Ha aktiviteter som stärker medarbetare att vara goda ambassadörer även när de
slutat
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I respektive nämnds verksamhetsplan finns aktiviteter för målen avseende medarbetare.
Nedan följer exempel på aktiviteter som förvaltningarna arbetar med kopplat till
kompetensförsörjningen.
Avseende samhällsbyggnadsförvaltningen så anges att förvaltningens aktiviteter
utgår från den strategiska kompetensförsörjningsplanen och verksamhetsplanen, vidare
anges att arbetet med aktiviteter sker både på kort och lång sikt. Nedan anges ett antal
exempel på aktiviteter förvaltningen arbetar med:
●
●
●
●
●
●

Följa upp sjuktalet och arbeta aktivt med rehabilitering vid behov, både för kort- och
långtidssjukskrivna.
Skapa ett utbildningspaket till nyanställda via introduktionsansvariga och utveckla
förvaltningsgemensam introduktion.
Säkerställa att alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som utgår från
förvaltningens och den enskildes behov.
Systematiskt arbeta med och synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och
interna karriärvägar, både inom och mellan enheterna på förvaltningen.
Säkerställa att ledarkontrakt upprättas och uppdateras för samtliga chefer.
En behovsanalys ska göras inför varje pensionsavgång för att komma fram till hur
kompetensöverföring ska ske.

Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan
framgår ett antal aktiviteter inom områdena; attrahera och rekrytera samt engagera,
utveckla och behålla. Nedan framgår ett urval av aktiviteterna:
●
●
●
●
●

Erbjuda basår till nyutbildade sjuksköterskor
Arbeta med strategier för ökad sysselsättningsgrad
Fortsätta genomföra chefsdialoger med samtliga chefer och analys av dialogerna
Fortsätta att utveckla RAK (rätt använd kompetens)
Uppmuntra till att fortsätta arbeta efter uppnådd pensionsålder

Avseende utbildnings- och arbetslivsförvaltningen så framgår i verksamhetsplanen
ett antal aktiviteter för varje mål avseende medarbetaren. Exempel på aktiviteterna som
beskrivs i verksamhetsplanen är att utforma en modell för RAK (rätt använd kompetens)
samt att fortsätta kompetenssatsa i digitalisering. Vidare är en aktivitet att genomföra de
aktiviteter som definieras i den strategiska kompetensförsörjningsplanen. Av den
strategiska kompetensförsörjningsplanen framgår ett antal aktiviteter för år 2020 där det
även anges hur aktiviteten ska genomföras, när den ska genomföras, vilka som är
målgruppen för aktiviteten samt vem som är ansvarig för aktiviteten. Exempel på
aktiviteter anges nedan.
●
●
●
●
●

Utvärdera introduktionen för nyanställda medarbetare och chefer
Undersöka förutsättningar för stödinsatser för att bidra till ett mer hållbart arbetsliv
Erbjuda karriärtjänster/försteläraruppdrag för perioden 2020-2022
Skapa ett koncept för mentorsanställning
Rekrytera alternativa kompetenser
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Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
Vi konstaterar att det finns betydande utmaningar framåt avseende
kompetensförsörjningsläget enligt vad som framkommit i enkätsvaren, både på kort och
lång sikt. Vår bedömning av revisionsfrågan grundar sig i att nämnderna bedriver ett
aktivt arbete med att säkra kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt genom
att bryta ner de regionövergripande målen avseende medarbetare i verksamhetsplanen
samt genom de fastställda strategiska kompetensförsörjningsplanerna. Vi ser att det
finns flera exempel på initiativ och aktiviteter kopplade till
kompetensförsörjningsplanerna och målen. Vi noterar även särskilt att utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen årligen reviderar aktivitetsplanen som är kopplad till
kompetensförsörjningsplanen i syfte att hålla aktiviteterna uppdaterade.

Uppföljning och beslut om åtgärder för personal- och
kompetensförsörjning

Iakttagelser
Uppföljning av de tre regionövergripande målen avseende medarbetare sker i samband
med delårs- och årsbokslut (verksamhetsberättelse), både inom respektive nämnd och
på övergripande regionnivå. I den mån det är möjligt följs indikatorerna upp vid
delårsbokslut. Vid årsbokslutet följs samtliga indikatorer upp. Vi har tagit del av
delårsrapport 2 år 2020. Av delårsrapporten framgår strategiskt arbete och aktiviteter
som skett inom ramen för målen avseende medarbetare hittills under år 2020. Vid
intervjuer framgår att det pågår ett utvecklingsarbete avseende uppföljning av
verksamhetsplanernas aktiviteter i form av ett beslutsstödssystem som ska möjliggöra
ytterligare analys.
Vidare konstaterar vi att flera av indikatorerna avseende målen kring medarbetare avser
resultat i medarbetarundersökningen. Vi har tagit del av medarbetarundersökningen för
år 2020 där vi kan se att det skett en positiv utveckling för samtliga index;
effektivitetsindex, ledarskapsindex, engagemangsindex, hållbart medarbetarindex,
organisatorisk och social arbetsmiljö samt avseende attraktiv arbetsgivare. När det
gäller attraktiv arbetsgivare har det skett en ökning på 10 enheter från år 2019 till år
2020. Vidare framgår även områden som framåt behöver fortsatt fokus, exempelvis
fortsätta tydliggöra övergripande mål och målsammanhang samt att stärka
feedbackkulturen ytterligare. Det finns en tidsplan för fortsatt arbete med resultatet från
medarbetarundersökningen där bland annat analyser genomförs, handlingsplaner ska
tas fram, aktiviteter ska genomföras och uppföljning ska ske.
Avseende kompetensförsörjningsplanerna så anges att dessa ska följas upp årligen och
uppdateras vid behov eller minst vart fjärde år. Av protokollsgenomgång kan vi
konstatera att under år 2020 har barn- och utbildningsnämnden fått uppföljning
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avseende kompetensförsörjningsplanen vid sammanträde 2020-10-20 (BUN § 117).
Avseende övriga nämnders kompetensförsörjningsplaner kan vi inte se att uppföljning
skett hittills under 2020, inte heller kan vi se att regionstyrelsen har fått någon
uppföljning när det gäller den regionövergripande kompetensförsörjningsplanen. Av
intervjuer framgår att uppföljning främst sker via målen och aktiviteterna i
verksamhetsplanerna. Vidare anges att fler aktiviteter bör läggas in i verksamhetsplanen
och på så vis i beslutsstödssystemet för att samla alla aktiviteter på ett ställe och
därigenom få en samlad uppföljningsprocess.
År 2019 tog regionfullmäktige beslut om att ge regionstyrelsen 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. Vid regionstyrelsens sammanträde 2020-10-22 (RS § 301) redovisas
uppdraget som regionstyrelseförvaltningen genomfört tillsammans med förvaltningarna.
Vidare framgår att 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 i lönefrågor och
bristyrken så stor att förslaget år 2021 blir att fortsätta med lönesatsningar.
Regionstyrelsen beslutade att de extra medlen som avsätts för satsningar inom
jämställdhet och bristyrken år 2021 framförallt ska användas till fortsatta lönesatsningar.
Vidare har vi tagit del av underlag avseende regionen som arbetsgivare inför
budgetberedningen 2020-10-05. I detta underlag beskrivs strategisk riktning och
insatser med bäring på målen avseende medarbetare. I underlaget anges faktorer som
bör beaktas i budgetarbetet för år 2021. Dessa faktorer är marknadsanpassad och
jämställd lönebildning, hållbart ledarskap, stöd och förutsättningar för chefer, strategisk
och hållbar bemanning, verksamhetsutveckling genom digitalisering samt medel för att
lyfta alla goda prestationer under år 2020.
Vi har också tagit del av ett informationsärenden till regionstyrelsen avseende
sommaren 2020 med anledning av covid-19 där HR-direktören lämnat information
avseende utmaningar och vad verksamheten tar med sig att arbeta vidare med
framöver. Även förvaltningarna har lämnat information till regionstyrelsen där bland
annat rekryteringsbehov anges.
Vidare framgår vid intervjuer att barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni 2019
(BUN § 78) att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet
med ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och
skolorganisationen, framtidens skola. Därefter beslutade regionfullmäktige senare i juni
(RF § 188) att barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att utreda framtidens
skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet med minst bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska
särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Under år 2020 har nämnden tagit del
av nulägesbeskrivning avseende arbetet vid sammanträde 2020-04-14 (BUN § 43).
Vidare informerades nämnden ytterligare avseende översynen vid sammanträde
2020-06-09 (BUN § 82).
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Det framgår även vid intervjuer att förutom rapportering vid helår och delår avseende
målen så får även nämnder och styrelse fördjupad rapportering avseende specifika
ämnen/områden som rör personal- och kompetensförsörjning vid behov. På varje
sammanträde som regionstyrelsen har informerar exempelvis regiondirektör om senaste
samverkansmötet samt ger lägesrapport från organisationen.
Vidare kan vi se i protokollsgenomgång att HR-chefen inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen gett muntlig information till nämnden vid två tillfällen under år
2020 under punkten muntlig information från HR-chefen. Vi kan också utifrån
protokollgranskningen se att utvecklingen av kostnader avseende hyrpersonal har följts
upp vid flera sammanträden under år 2020.
I intervjuer beskrivs regionstyrelsen och nämnderna generellt vara medvetna om och ha
förståelse för utmaningarna med personal- och kompetensförsörjningen samt intresserar
sig för dessa frågor.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld för barn- och ungdomsnämnden samt delvis
uppfylld för regionstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Vi grundar vår bedömning på att uppföljning avseende målen och dess indikatorer sker
genom delårsrapport och årsbokslut (verksamhetsberättelse). Avseende
kompetensförsörjningsplanerna har barn- och utbildningsnämnden tagit del av
uppföljning om arbetet med planen under år 2020, för övriga nämnder och styrelse kan
vi inte se att uppföljning har genomförts. Vi noterar att uppföljning av aktiviteter främst
sker inom ramen för uppföljning av verksamhetsplanen.
Vidare konstaterar vi att det finns exempel på beslut som regionstyrelsen eller
nämnderna tagit avseende åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet, till exempel
avseende Framtidens skola och satsningar avseende jämställdhet och bristyrken. Vi ser
även att regionstyrelsen och nämnderna löpande får lägesrapporteringar samt vid behov
specifik information om pågående initiativ eller kompetensförsörjningsrelaterade frågor.

Samarbeten med universitetet och högskolor

Iakttagelser
Av den centrala kompetensförsörjningplanen framgår att det finns ett antal strategier
för att rekrytera nya medarbetare. Region Gotlands samarbete med Uppsala universitet
- Campus Gotland för att säkra utbildningar till bristyrken är en av strategierna. Inom
ramen för attrahera- och behållagruppens a
 ktiviteter finns en aktivitet avseende
samarbete med skolor/universitet i syfte att marknadsföra sig som arbetsgivare.
I intervju framgår att det finns flera olika samarbeten med Uppsala universitet och att
förvaltningarna arbetar aktivt tillsammans med Uppsala universitet avseende till
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exempelvis verksamhetsförlagd utbildning samt att ett nära samarbete med universitet
finns i flera förvaltningar. Det finns även ett samarbete inom ramen för regional
utveckling tillsammans med Uppsala universitet. Vidare anges att det pågår
diskussioner med Uppsala universitet om att tillsammans öka intresset för
verksamhetsförlagd utbildning på Gotland för de studenter som studerar i Uppsala.
Region Gotland har också genom HR-avdelningen ett samarbete med Uppsala
universitet avseende ledarskapsutbildningar. Vidare lyfts även att Region Gotland har ett
bra och nära samarbete med Kompetenscentrum Gotland när det kommer till
yrkeshögskoleutbildningar.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsplan samt
aktivitetsplanen kopplad till målet avseende Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete framgår en aktivitet avseende att fortsätta
samarbetet med Campus Gotlands uppdragsutbildningar. Vidare anges i planen att det
finns ett aktivt samarbete med Campus Gotland avseende att ta emot studiebesök och
att tillhandahålla personal för att genomföra föreläsningar för relevanta kurser/program
på Campus Gotland.
Ytterligare framgår att samarbetet med Campus Gotland sker bland annat genom att
förvaltningen tar emot studenter, exempelvis i form av praktik, samt att förvaltningen
tillsammans med Uppsala universitet tagit fram en utbildning i att vara
myndighetsperson. Vidare anges att chefer från förvaltningen sitter med i programrådet
för samhällsplanerarutbildningen från och med hösten 2020. I intervjuer framgår att det
upplevs finnas ett nära och välfungerande samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och Campus Gotland.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan framgår en
övergripande aktivitet med koppling till målet Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete. Aktiviteten som anges innebär att förvaltningen ska
fortsätta samarbetet med Uppsala universitet/Campus Gotlands lärarutbildning. I
förvaltningens kompetensförsörjningsplan finns en rad olika aktiviteter som exempelvis
samarbete med Campus Gotland kring läraraspiranter, förskollärare och F-3 lärare i
form av marknadsföring och rekryteringsprocess.
Vid intervjuer framgår att det finns ett gott samarbete med Campus Gotland och sedan
år 2017 samverkar förvaltningen med Uppsala universitet genom så kallade
partnerskolor. Inom ramen för partnerskolorna får studenter möjlighet att arbeta på sin
partnerskola en dag i veckan. Dessutom gör de studerande den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen vid partnerskolan. Vidare anges vid intervjuer att det finns nätverk
med andra universitet/högskolor avseende gymnasielärarprogrammet och samarbete
kring verksamhetsförlagd utbildning.
Det framgår även att Region Gotland erbjuder aspirantanställning. Av dokumentet
läraraspiranter inom Region Gotland framgår att målet är att 90 nya studenter påbörjar
lärarprogrammen varje hösttermin och för att attrahera fler studenter att ansöka och
slutföra grundlärarutbildningarna F-3 och 4-6 vid Campus Gotland erbjuder Region
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Gotland samtliga nya studenter till utbildningen höstterminen 2019 möjligheten till en
aspirantanställning om minst 20 procent.
Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens kompetensförsörjningsplan framgår aktiviteter
i form av att bland att fortsätta arbeta med att få utbildningar arrangerade på Campus
Gotland samt att erbjuda verksamhetsförlagd praktik genom Uppsala universitet. Av
intervjuer framgår att det finns flera utbildningar på Campus Gotland som är viktiga för
förvaltningens kompetensförsörjning, bland annat anges distriktssköterskeutbildningen,
sjuksköterskeutbildningen och tandsköterskeutbildningen. I intervjuer lyfts vidare att det
är viktigt för förvaltningen att det finns relevanta utbildningar och program på Campus
Gotland, då det är en effektiv rekryteringsbas för förvaltningen.
Vidare anges att även den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig rekryteringsbas
och att förvaltningen exempelvis tar emot barnmorskestudenter från Uppsala universitet
samt sjuksköterskestudenter som studerar i Uppsala. I intervjuer lyfts dock att det är ett
större steg för dessa studenter att flytta till Gotland efter avslutad utbildning om de inte
har någon anknytning sedan tidigare, än jämfört med de som studerar på ön.
Vidare framgår även att det finns ett samarbete mellan Region Gotland, förvaltningen
och Uppsala universitet i form av utvecklandet av ett innovationssystem som syftar till att
tillvara ta idéer med innovationspotential. Detta i syfte att bland annat skapa ökade
möjligheter för forskningssamarbeten.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om det finns etablerade samarbeten med
universitet och högskolor för att stärka arbetet med personal- och
kompetensförsörjningen som uppfylld.
Bedömningen grundar sig på att det finns aktiviteter för samverkan och samarbeten med
Uppsala universitet och Campus Gotland inom samtliga granskade nämnder och
styrelse. Samverkan sker främst med Uppsala universitet, men det finns även exempel
på samarbeten med andra lärosäten. Vidare ser vi positivt på att det finns
dokumenterade aktiviteter med bäring på samverkan med universitetet, främst i
kompetensförsörjningsplanerna samt inom ramen för aktiviteter med koppling till målet
om att kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

Regionens arbetsgivarvarumärke

Iakttagelser
Region Gotland har formulerat sin identitet som arbetsgivare genom att ta fram tre
arbetsgivarlöften. Dessa är ”Bli en del av någonting stort” , ”Din utveckling – vår
framgång” och ”Vi gör vardagen bättre” . Vidare framgår av den centrala
kompetensförsörjningsplanen att det finns ett antal strategier för att attrahera nya
medarbetare. Bland annat anges arbetet med att stärka varumärket inåt och utåt,
tydliggöra rekryteringsprocessen som bärare av arbetsgivarvarumärket, stärka
organisationskulturen och att erbjuda attraktiva anställningsvillkor. Vidare framgår av

22

utbildning- och arbetslivsförvaltningens, hälso- och sjukvårdsförvaltningens och
samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjningsplaner olika aktiviteter och
insatser inom ramen för attrahera- och behållaperspektiven.
Som tidigare nämnts i rapporten finns en attrahera- och behållagrupp (AB-gruppen)
inom regionen. Denna grupp har till uppdrag att årligen ta fram en prioriterad
aktivitetsplan för regiongemensamma aktiviteter i syfte att behålla och attrahera
medarbetare. Gruppen träffas cirka var 6:e vecka och arbetar med olika projekt och
insatser inom ramen för attrahera- och behållaperspektivet. Ett exempel på insats är ett
projekt avseende karriär- och utvecklingsvägar där karriärvägar identifieras i samverkan
med förvaltningarna. Ett annat exempel på insats som gruppen arbetar med är
regionens strategi för sociala medier. Strategin för sociala medier togs fram under år
2020 och av denna framgår att ett av syftena med att finnas på sociala medier är att
stärka arbetsgivarvarumärket. Utvecklingsområden som anges i strategin för år 2020 är
bland annat att använda arbetsgivarlöften och skapa autentiska berättelser som stärker
arbetsgivarvarumärket. Det anges även att utveckling av studenthemsidan ska ske
framåt samt att ett kollektivavtal tagits fram avseende studentmedarbetare där syftet är
att studenter ska få möjlighet att arbeta inom Region Gotland under sin studietid. Vidare
framgår av intervjuer att kopplingen mellan HR och kommunikation har stärkts i form av
en redaktion för arbetsgivarvarumärket som träffas varje vecka för att planera och
genomföra aktiviteter löpande för att hålla ihop och stärka arbetsgivarvarumärket. I
intervjuer framhålls vikten av att kommunicera arbetsgivarlöftena i den externa
kommunikationen.
Region Gotland har även utvecklat och tagit fram ett koncept med en digital introduktion
(“pre-onboarding”) för nya medarbetare i syfte att bland annat stärka
arbetsgivarvarumärket och det första intrycket. Den digitala introduktionen har nya
medarbetare möjlighet att gå innan de påbörjar sin anställning och stärker förståelsen
för att Region Gotland är en politisk styrd organisation med många olika verksamheter.
Vidare framgår i granskningen att en nulägeskartläggning avseende en gemensam
organisationskultur - Ett Region Gotland genomförts under hösten år 2019. Av
kartläggningen framgår att utgångspunkten för kartläggningen var att regionledningen
sett behov av att identifiera “minsta gemensamma nämnare”, något som ska
känneteckna organisationens olika delar och vara vägledande för beteenden hos chefer
och medarbetare. Kartläggningen genomfördes med medarbetare från alla förvaltningar
samt med politiker. Två utmaningar framåt som identifierades i denna kartläggning var
samverkan över gränserna och att skapa organisationsförståelse och stolthet.

Diagram 10. Hur upplever du Region Gotlands arbetsgivarvarumärke idag?
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Av enkätresultatet framgår att 58 procent av svarande respondenter upplever att Region
Gotlands arbetsgivarvarumärke idag är neutralt medan 14 procent upplever varumärket
som starkt och 25 procent som svagt. När samma fråga ställdes år 2017 upplevde 18
procent arbetsgivarvarumärket som starkt, 55 procent som neutralt och 25 procent som
svagt. Vi konstaterar att det är färre chefer som upplever arbetsgivarvarumärket som
starkt år 2020 jämfört med år 2017, men att andelen som upplever det som svagt inte
har ändrats.
Diagram 11. Skulle du rekommendera andra att börja arbeta inom Region Gotland?

Vidare framgår av enkäten att en majoritet, cirka 81 procent av svarande respondenter,
instämmer helt eller till stor del i påståenden om de skulle rekommendera andra att börja
arbeta inom Region Gotland. Endast 18 procent instämmer inte alls eller till viss del.
Diagram 12. Upplever du att det bedrivs ett strategiskt arbete med Region Gotlands
arbetsgivarmärke för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla personal?

I enkätresultatet kan vi utläsa att 55 procent av svarande respondenter endast
instämmer till viss del i frågan om de upplever att det bedrivs ett strategiskt arbete med
Region Gotlands arbetsgivarvarumärke för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla
personal. Cirka 38 procent instämmer till stor del eller helt i påståendet.
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Avseende avgångsenkät och avgångssamtal anges att det finns en avgångsenkät
sedan två år tillbaka som skickas ut till medarbetare som väljer att avsluta sin
anställning. Resultaten av avgångsenkäten skickas till HR-cheferna på förvaltningarna
som har möjlighet att genomföra analyser av resultatet. Dock anges att vissa, ofta
mindre, förvaltningar har svårt att dra slutsatser av resultatet då för få medarbetare
avslutat sin anställning. I intervjuer lyfts ett antal anledningar till att medarbetare väljer
att avsluta sin anställning som har framkommit i enkätresultaten. Exempel på dessa
anledning rör lön, ledarskapsfrågor och arbetsmiljö.
Avseende avslutningssamtal anges att det främst är närmaste chef som håller i dessa
samtal, men vid behov kan HR-chefen på förvaltningen hålla i samtalet. Vi har tagit del
av en rutin avseende avslutningssamtal där det anges att chef genomför och
dokumenterar samtalet. Till rutinen finns förslag på innehåll och frågeställningar i
avgångssamtalet. Vidare framgår av intervjuer att dessa samtals inte sammanställs och
analyseras på aggregerad nivå, utan primärt är ett underlag för närmaste chef.
Diagram 13. Genomför du eller säkerställer du att någon annan genomför
avslutningssamtal när någon i personalen slutar?

Av enkäten framgår att 92 procent av de svarande respondenterna anger att de alltid
eller oftast genomför eller säkerställer att någon annan genomför ett avslutningssamtal
när någon i personalen avslutar sin anställning eller går i pension.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan avseende om det genomförs aktiviteter för att utveckla
regionens varumärke som arbetsgivare som uppfylld.
Bedömningen baseras på att det finns mål och aktiviteter kopplade till att utveckla
Region Gotlands varumärke som arbetsgivare. Inom ramen för attrahera- och
behållagruppen samt redaktionen för arbetsgivarvarumärket planeras och genomförs
insatser för att stärka Region Gotlands varumärke på ett samlat och enhetligt sätt. Vi ser
även positivt på arbetet med en gemensam organisationskultur (“Ett Region Gotland”)
samt på framtagandet av en strategi för sociala medier och användandet av sociala
medier för att stärka arbetsgivarvarumärket. Enkätresultatet visar även att fler än 4 av 5
chefer instämmer helt eller till stor del i påståendet att de skulle rekommendera andra
Region Gotland som arbetsgivare.
Vidare baseras bedömningen på att avgångsenkät genomförs och att avslutningssamtal
sker i hög grad. Vi ser positivt på att att avgångsenkäten sedan förra granskningen nu
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har implementerats och används till del som underlag i utvecklingsarbetet. Vi vill dock
fortsatt poängtera vikten av att inom hela Region Gotland ta tillvara på de synpunkter
som inkommer från medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i det fortsatta
utvecklingsarbetet på ett strukturerat sätt.
Vi noterar slutligen att enkätresultatet från vår genomförda enkät visar att mer än hälften
av respondenterna upplever Region Gotlands arbetsgivarvarumärke som neutralt och
var fjärde respondent upplever det som svagt. Samtidigt svarar över hälften av
respondenterna att de endast instämmer till viss del i att det bedrivs ett strategiskt
arbete med arbetsgivarvarumärket. Detta indikerar på behov av en ökad intern
kommunikation kring det arbete som bedrivs med koppling till arbetsgivarvarumärket.
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Revisionell bedömning och
rekommendationer
Revisionell bedömning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens, hälso- och
sjukvårdsnämndens, barn- och ungdomsnämndens samt miljö- och byggnämndens
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att regionstyrelsens
och nämndernas åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är
ändamålsenliga. Vi ser dock behov av att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen
avseende den strategiska kompetensförsörjningen, att fortsätta arbeta för ett ökat
erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning
samt att säkerställa att samtliga kompetensförsörjningsplaner följs upp årligen i
styrelse/nämnd. Vi vill också särskilt understryka vikten av att fortsatt arbeta aktivt med
personal- och kompetensförsörjningsfrågorna då såväl intervjuer som enkätsvar visar på
stora utmaningar framgent vad gäller personal- och kompetensförsörjningen.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Den revisionella bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar utifrån
nedanstående revisionsfrågor. Bedömning för respektive revisionsfråga redovisas
löpande i rapporten under respektive avsnitt.

Revisionsfråga

Bedömning

Säkerställer regionstyrelsen att det
finns mål och strategier utformade för
personal- och kompetensförsörjning?

Uppfylld

Finns en ansvarsfördelning fastställd
avseende personal- och
kompetensförsörjning?

Delvis uppfylld

Sker ett erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna avseende
personal- och kompetensförsörjning?

Delvis uppfylld
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Bedriver facknämnderna ett aktivt
arbete för att säkra personaloch kompetensförsörjning på kort och
lång sikt?

Uppfylld

Genomför regionstyrelsen och
nämnderna uppföljningar avseende
personal- och kompetensförsörjning
och fattas beslut om åtgärder vid
behov?

Uppfylld för BUN
Delvis uppfylld
för RS, MBN
och HSN

Finns etablerade samarbeten med
universitet och högskolor för att stärka
arbetet med personal- och
kompetensförsörjning?

Uppfylld

Genomförs aktiviteter för att utveckla
regionens varumärke som
arbetsgivare?

Uppfylld

Rekommendationer

Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden:
●

Säkerställa att uppföljning av kompetensförsörjningsplanerna sker årligen och att de
uppdateras vid behov.

Vidare lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:
●
●

Säkerställ att det finns forum för erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar i frågor som
rör personal- och kompetensförsörjningen på en mer operativ nivå.
Utred hur HR-stödet till cheferna i Region Gotland kan bli mer verksamhetsnära.
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2020-12-01

Carin Hultgren

Fredrik Birkeland

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-02-20.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Bilaga - Förteckning över
granskad dokumentation
Regionövergripande
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Strategisk plan och budget 2020-2022, antagen 2019-06-17 (RF § 187)
Styrkortsmodell 2020-2023
Dokument avseende indikatorer per målområde 2020
Årsredovisning 2019
Delårsrapport 2, 2020
Sammanställning av sommaren 2020
Personalavsnitt inför budgetberedning, 2020-10-05
Medarbetarundersökning 2020
Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021, fastställd 2017-09-25 (RF §
119)
Nulägeskartläggning 2019, Ett Region Gotland
Strategi för sociala medier 2020
Dokument avseende digital introduktion
Ledarstrategi
Ledarkontrakt för förvaltningschef, avdelningschef/verksamhetschef samt
enhetschef
Rutin för avgångssamtal

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
●
●
●

Verksamhetsplan 2020
Kompetensförsörjningsplan 2020-2023, fastställd av BUN 2020/152 och GVN
2020/58
Läraraspiranter inom Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
●
●
●

Verksamhetsplan 2020
Kompetensförsörjningsplan 2020-2024, fastställd av MNB 2020/324
Aktiviteter avseende mål kring medarbetare och kompetensförsörjningsplan

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
●
●
●

Verksamhetsplan 2020
Kompetensförsörjningsplan 2019-2022, fastställd 2018-12-11, HSN 2018/606
Dokument avseende “Innovationssystem Gotland”
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/90
26 januari 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Remiss – Fiskereglering i marina skyddade områden Egentliga
Östersjön
Förslag till beslut

− Regionstyrelsen beslutar att till Havs- och vattenmyndigheten överlämna
upprättat förslag till remissvar.

Sammanfattning

För att leva upp till miljömål och internationella åtaganden har regeringen gett Havsoch vattenmyndigheten i uppdrag att ge förslag på fiskeregleringar för ett stort antal
skyddade områden i Egentliga Östersjön. Det enda område som geografiskt berör
Gotland i förslaget är Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som
till en mycket liten del ligger inom Region Gotlands kommungräns och svenskt
territorialhav.
Syftet är att regleringarna av yrkesfisket är att de ska hjälpa till att nå de bevarandemål
respektive område har. De bevarandevärden som anses hotade av yrkesfisket är
sandbankar, rev, tumlare, ejder, alfågel samt tobisgrissla. Förslaget går därför ut på att
selektivt förbjuda garnfiske i hela området och avlysa fiske helt på Norra
Midsjöbanken.
I området bedrivs även fiske av fartyg från andra nationer än Sverige. Förslaget är
därför att regleringen ska beslutas på EU-nivå.
Ärendebeskrivning

Sverige har, likt andra länder, inrättat skyddade områden till havs, så kallade marina
reservat. Precis som på land kan områdena ha olika skyddsformer som exempelvis
nationalpark, naturreservat eller Natura 2000-område.
Beroende på skyddsform och föreskrifter varierar det reella skyddet för växt- och
djurliv inom marina reservat. Yrkesfisket intar en särställning som påverkansfaktor
eftersom det till en del är internationellt och regleras via ett annat regelverk, byggt på
fångstkvoter. För att leva upp till miljömål och internationella åtaganden har
regeringen därför gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ge förslag på
fiskeregleringar för ett stort antal skyddade områden i Egentliga Östersjön.
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Det enda område som geografiskt berör Gotland är Natura 2000-området Hoburgs
bank och Midsjöbankarna, som är stort till ytan och ligger centralt i Egentliga
Östersjön söder om Gotland. Endast en mycket liten del av området ligger inom
Region Gotlands kommungräns och svenskt territorialhav.
I området bedrivs fiske med både aktiva och passiva redskap. Enligt Havs- och
vattenmyndighetens landningsstatistik är intensiteten inte alls i samma omfattning
som utanför Natura 2000-området. Områdets bottentopografi gör det helt enkelt inte
idealiskt för alla typer av fiskeredskap. För närvarande råder torskfiskestopp och
pandemin har också påverkat det gotländska strömmings- och skarpsillsfisket
eftersom marknaden för foderfisk till minkuppfödning kraschat.
Området omfattar själva utsjöbankarna, havsområdena runt omkring samt även delar
av Ölands södra grund. Utsjöbankarna består av en mosaik av grunda sandbankar
och rev. Området innefattar också djupområdena med sedimentationsbottnar som
ligger mellan bankarna.
Bankarna är viktiga födo- och uppväxtområden för fisk och sjöfågel och tillsammans
utgör de det viktigaste övervintringsområdet i Östersjön för alfågel samt
kärnområdet för den extremt hotade östersjöpopulationen av tumlare. De
bevarandevärden (hit räknas både naturtyper och enskilda populationer av arter) som
anses hotade av yrkesfisket är sandbankar, rev, tumlare, ejder, alfågel samt
tobisgrissla. Fartygstrafik är en annan påtaglig risk- och påverkansfaktor. Området är
starkt trafikerat, eftersom två av sjöfartens huvudleder går genom området.
Syftet är att regleringarna av yrkesfisket är att de ska hjälpa till att nå de bevarandemål
respektive område har. Havs- och vattenmyndigheten framhåller att lämpliga åtgärder
i marina skyddade områden kan ha en positiv effekt på arter som är kommersiellt
viktiga, t ex genom att lek- och uppväxtområden för arterna skyddas. Likaså, menar
myndigheten, är det viktigt att framhålla att en väl analyserad, motiverad och
förankrad fiskereglering i skyddade områden tillgodoser både naturvårdens och
fiskeriförvaltningens intressen, eftersom friska hav, med välbevarade livsmiljöer och
fungerande ekosystem, är en förutsättning för hållbart fiske.
Havs- och vattenmyndighetens förslag, som bland annat grundar sig på
Internationella havsforskningsrådet ICES rekommendationer, är att hela området ska
omfattas av garnförbud, inklusive området Södra Midsjöbanken (som inte ingår i
Natura 2000-området). Bedömningen är att såväl tumlare som alfågel, tobisgrissla
och ejder är mobila arter och att åtgärder behöver vidtas i områdets omedelbara
närhet för att förbättra arternas bevarandestatus inom Natura 2000-området. För
Norra Midsjöbanken föreslår myndigheten att allt fiske ska förbjudas.
I området bedrivs även fiske av fartyg från andra nationer än Sverige. Förslaget är
därför att regleringen ska beslutas på EU-nivå.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen avger ett yttrande som bara
berör Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna inklusive Södra
Midsjöbanken.
Region Gotland har tidigare, i samband med remissyttrandet i juni 2018 kring den
statliga havsplanen (RS 2016/506), inte haft någonting att invända mot att Natura
2000-området, med beteckningen Ö245 i havsplanen, klassats för användningen
”Natur”, bland annat just med hänsyn till att området är kärnområde för
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Östersjötumlaren. Region Gotland ställde sig positiv till en vidare utredning av
farleden och vilka möjligheter det finns till att ytterligare minska riskerna för buller,
olyckor och utsläpp till känsliga havsmiljöer som Hoburgs bank och Midsjöbankarna.
Gällande yrkesfiske lämnade Region Gotland en hänvisning till yttrandets generella
synpunkter, där det sista stycket i yttrandet löd:
Hur samexistens mellan fiske och naturskydd ska hanteras är inte minst aktuellt inom området
Ö245, vars gränser följer det stora Natura 2000-området söder om Gotland som innefattar de
viktiga utsjöbankarna Hoburgs bank samt Norra Midsjöbanken. Delar av området är även
riksintresse för yrkesfiske. Region Gotland har i det tidigare samrådet kring förslaget till
inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen pekat på denna konflikt
mellan motstående intressen. Havs- och vattenmyndigheten aviserar att en översyn av riksintresse
yrkesfisket kommer att inledas under 2018, vilket Region Gotland tillstyrker. Det är också
viktigt att vara uppmärksam på problematiken att naturvård kan tolkas som ett intresse bland
många när det i själva verket är en är en grund för att kunna uppnå god miljöstatus och därmed
nå de av riksdagen antagna miljömålen för havet.
När det gäller konsekvenser för yrkesfisket anger Havs- och vattenmyndigheten att
det idag sker garnfiske främst vid Södra Midsjöbanken samt vid några spridda
enstaka positioner i området. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det främst
är detta fiske som kommer att påverkas. Effekten av regleringen bedömer Havs- och
vattenmyndigheten till 3 i en femgradig skala (där 5 är stor påverkan). Möjligheten till
förflyttning av garnfisket finns, antingen i form av fiske närmare land eller söderut,
utanför svensk ekonomisk zon.
En reglering av fisket i det skyddade området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
främjar måluppfyllelse när det gäller två av fyra mål i Region Gotland miljöprogram,
(Rent vatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en levande Östersjön samt Naturen
brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras). Arbetet för en
levande Östersjö finns även med i preciseringen av Region Gotlands mål för
verksamheterna 2020–23.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att regionstyrelsen bör tillstyrka
Havs- och vattenmyndighetens förslag till reglering av fisket inom Natura 2000området Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt Södra Midsjöbanken.

Beslutsunderlag

− Dnr 2297-2020. Remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade
områden i Egentliga Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten 2021-01-08.
− Remiss – Fiskereglering i marina skyddade områden Egentliga Östersjön, Havsoch vattenmyndigheten dnr 2297-2020. Regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse 2021-01-26.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2021/90
26 januari 2021

Ert dnr 2297-2020

Havs- och vattenmyndigheten

Fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga
Östersjön
Region Gotland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Havs- och
vattenmyndighetens förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga
Östersjön. Region Gotland avgränsar sitt yttrande till att gälla det område som
geografiskt berör Gotland, Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
med tilläggsområdet Södra Midsjöbanken.
Mot bakgrund av att syftet med den föreslagna regleringen är att nå områdets
bevarandemål, i ett europeiskt perspektiv definierat genom områdets status som
Natura 2000, tillstyrker Region Gotland förslaget. Det är viktigt att utsjöbankarnas
miljö som sådan skyddas och därmed också de många funktioner de har för fisk,
sjöfågel och inte minst den starkt hotade östersjöpopulationen av tumlare.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1049
12 november 2020

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Motion. Cykelinfrastruktur
Förslag till beslut

•

I enlighet med tekniska nämndens beslut föreslår regionstyrelsen att motionen
ska anses besvarad.

Sammanfattning

I motionen yrkar Vänsterpartiet på att investeringar i cykelinfrastruktur enligt
cykelplan Visby prioriteras när beslut om investeringar tas och att arbetet med att ta
fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de investeringsbehov som
framkommer prioriteras.
Vänsterpartiet motiverar sina yrkanden med att investeringar i cykelinfrastruktur
skulle bidra till ett ökat cyklande och ge samhällsekonomiska vinster på kort och lång
sikt.
Tekniska nämnden behandlade motionen den 21 oktober och beslutade då att anse
motionen besvarad. Bedömningen i tjänsteskrivelsen var att cykelplanen för Visby
bör revideras och aktualiseras i samband med att en ny översiktsplan för Gotland tas
fram, att cykelplaner för övriga tätorter behöver inkluderas i arbetet, samt att
cykelinfrastruktur kan fortsätta att byggas ut enligt intentionerna i gällande cykelplan i
väntan på att en ny cykelplan tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning att motionen ska
anses besvarad och vill tillägga följande. I det nu pågående arbetet med att ta fram
länsplan för regional transportinfrastruktur bör samtliga investeringsbehov vägas mot
varandra inför beslut om prioriteringar. Det motiveras inte minst av det faktum att
Gotlands länsplan i en följd av planeringsomgångar haft en ekonomisk ram som inte
motsvarar de behov som finns. Utöver behov av förbättrad cykelinfrastruktur finns
exempelvis behov av åtgärder för att förbättra standarden och trafiksäkerheten på
vägar viktiga för landsbygden, att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och att
säkerställa säkra skolvägar för barn och ungdomar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning att motionen ska
anses besvarad. Teknikförvaltningen lyfte i sin tjänsteskrivelse att motionens
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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1049

yrkanden är relevanta, att det finns behov av att revidera och aktualisera cykelplanen
för Visby, att cykelplaner för övriga tätorter bör inkluderas i arbetet samt att
cykelinfrastruktur kan fortsätta att byggas ut enligt intentionerna i gällande cykelplan i
väntan på att en ny cykelplan tagits fram. Revideringen av cykelplanen bör enligt
teknikförvaltningen genomföras i samband med att en ny översiktsplan för Gotland
tas fram. Regionstyrelseförvaltningen vill tillägga följande.
I det regionala utvecklingsprogram som antogs av dåvarande kommunfullmäktige
2008, Vision Gotland 2025, var en av målsättningarna att cykelåkandet skulle öka
med 30 procent över en 15-årsperiod. I den nya regionala utvecklingsstrategin som
ska beslutas under hösten är ett av effektmålen att öka framkomligheten och
trafiksäkerheten på Gotlands vägar, vilket är nära kopplat till arbetet med förbättrad
cykelinfrastruktur. Det finns behov av att planera och agera för förbättrade
cykelmöjligheter, inte minst mot bakgrund av att Gotland är utsedd till energipilot
som ska gå före i omställningen till fossilfrihet. Regionstyrelseförvaltningen anser att
behovet av att revidera och aktualisera cykelplan Visby och behovet av att
komplettera med cykelplaner för övriga tätorter bör lyftas i såväl den kommande
översiktsplanen som i arbetet med nästa regionala länstransportplan.
Tekniska nämnden beslutar över investeringsbudgeten för de kommunala vägarna. I
de regionala länstransportplanerna fördelas utöver det statliga medel till det statliga
vägnätet och medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter för
investeringar i bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafikanläggningar.
Infrastrukturplanerna tas fram vart fjärde år och omfattar vanligen en period på tolv
år. Nu gällande länsplan sträcker sig perioden 2018-2029 och uppgår till cirka 20
miljoner kronor per år. Det enskilt största projektet i länsplanen är cykelvägen
Västergarn-Klintehamn som färdigställdes innan sommaren. Nu pågår arbetet med
att ta fram nästa länsplan, som ska börja gälla från år 2022.
Gotlands länsplan har en begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar. Under en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas,
samtidigt har också nya behov tillkommit. Behoven och bristerna finns på alla
områden. Nedan några exempel:


Det saknas ett sammanhängande cykelvägnät i Visby och i de större
tätorterna och flera trafiksäkerhetsåtgärder skulle behöva implementeras,
exempelvis säkra gång- och cykelpassager vid trafikerade vägar och rondeller.



Barns och ungdomars trafiksituation måste förbättras och säkra skolvägar
säkerställas.



Det behöver göras insatser för att förbättra standarden och öka
trafiksäkerheten på vägar som är viktiga för tillgängligheten på landsbygden.



Det finns behov av att tillgänglighetsanpassa fler av öns busshållplatser.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är klokt att i arbetet med kommande
länsplan väga in alla behov inför beslut om prioriterade åtgärder. Det är i slutändan
regionfullmäktige som beslutar länsplanen och därmed vilka prioriteringar som ska
göras.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer mot bakgrund av ovanstående att motionen
ska anses besvarad.
Beslutsunderlag



Beslut tekniska nämnden § 242, 2020-10-21
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Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen, TN 2020/2734, 2020-09-22



Motion 2020-06-15 Saga Carlgren m.fl. (V). Investera i cykelinfrastruktur för
att öka cyklandet och stimulera ekonomin.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionärerna
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Motion:
Investera i cykelinfrastruktur
för att öka cyklandet och
stimulera ekonomin
15 juni 2020

Ett sätt att motverka de ekonomiska effekterna av Coronapandemin och den
lågkonjunktur som vi är på väg in i är att investera i ny infrastruktur. Samtidigt
pågår en klimatkris som behöver angripas på många sätt för att lösas. En åtgärd
som bidrar till att lösa båda problemen är att se till att de investeringar som
genomförs är hållbara och framåtsyftande.
I cykelplanen för Visby som Region Gotland tog fram 2015 finns ett antal
investeringar i infrastruktur som behöver genomföras för att underlätta
cyklandet i Visby. Under arbetet med cykelplanen för Visby beslutades också
att det skulle göras liknande planer för övriga tätorter på Gotland. När dessa
tagits fram kan man anta att det även där behöver göras investeringar i
infrastruktur.
Genom att genomföra dessa investeringar skulle ekonomin stimuleras både på
kort och lång sikt. På kort sikt genom de effekter investeringar omedelbart får
på näringslivet och på lång sikt genom att övergången till mer cyklande ger
stora samhällsekonomiska vinster, bland annat i form av bättre folkhälsa och
minskade utsläpp.
De samhällsekonomiska vinsterna av cykling har undersökts av många, en
sammanställning av länkar finns här: https://cykelframjandet.se/ekonomi/
Vänsterpartiet yrkar därför:
-Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när
beslut om investeringar tas.
-Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de
investeringsbehov som framkommer prioriteras.
Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 242

TN § 242

Motion. Cykelinfrastruktur

TN 2020/2734
TN AU § 229

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser motionen besvarad och överlämnar ärendet till
Regionfullmäktige för beslut.

Vänsterpartiet yrkar på:
- Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när beslut om
investeringar tas.
- Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de
investeringsbehov som framkommer prioriteras.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att förslagen i motionen är relevanta. Med
anledning av tidigare investeringsstopp och resursbrist finns ett behov av att gällande
cykelplan revideras och aktualiseras. Det bör göras i samband med att en ny
översiktsplan för Gotland tas fram. I revideringsarbetet behöver cykelplan också
kompletteras och inkludera cykelplaner för övriga tätorter.
I väntan på att en ny cykelplan tas fram kan cykelinfrastruktur fortsätta att byggas ut
enligt intentionerna i gällande cykelplan som antogs 2015.
Barn- och genusperspektiv –Bidrar till bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och
tillgänglighet för alla invånare och besökare på Gotland..
Landsbygdsperspektiv – Förslaget inkluderar Visby och övriga tätorter.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ju fler som cyklar desto mindre slitage på vägarna
samt mindre mängd utsläpp från motorfordonstrafiken.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Per Edman (V) yrkar på tillstyrkan till motionen. Tommy Gardell (S) och Katarina
Krusell (MP) stödjer Per Edmans (V) yrkande.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på arbetsutskottets förslag.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
Per Edmans (V) yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-10-21

Protokollsutdrag
TN § 242

Votering:
Votering begärs och genomförs.
JA röst för arbetsutskottets förslag och NEJ röst för Per Edmans (V) yrkande.
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Karl-Johan Boberg (C)
Niklas Olsson (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Katarina Krusell (MP)
Per Edman (V)
Tony Johansson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Med sex stycken JA röster mot fem stycken NEJ röster beslutar tekniska nämnden
enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser motionen besvarad och överlämnar ärendet till
Regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Tjänsteskrivelse 2020-09-22
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2734
22 september 2020

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Motion. Cykelinfrastruktur
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser motionen besvarad och överlämnar ärendet till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Vänsterpartiet yrkar på:
- Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när beslut om
investeringar tas.
- Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de
investeringsbehov som framkommer prioriteras.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att förslagen i motionen är relevanta. Med
anledning av tidigare investeringsstopp och resursbrist finns ett behov av att gällande
cykelplan revideras och aktualiseras. Det bör göras i samband med att en ny
översiktsplan för Gotland tas fram. I revideringsarbetet behöver cykelplan också
kompletteras och inkludera cykelplaner för övriga tätorter.
I väntan på att en ny cykelplan tas fram kan cykelinfrastruktur fortsätta att byggas ut
enligt intentionerna i gällande cykelplan som antogs 2015.
Barn- och genusperspektiv –Bidrar till bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och
tillgänglighet för alla invånare och besökare på Gotland..
Landsbygdsperspektiv – Förslaget inkluderar Visby och övriga tätorter.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ju fler som cyklar desto mindre slitage på vägarna
samt mindre mängd utsläpp från motorfordonstrafiken.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Tjänsteskrivelse 2020-09-22
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/825
25 januari 2021

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Alkolås för Region Gotlands fordon
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att på försök sätta upp nyckelskåp med
alkolås för bilpoolen på Visborg.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att montera
alkolås i regionens fordon i samband med nyinköp/nyuttag av leasingfordon.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår:
”Alla yrkesförare i andra yrkeskategorier har idag alkolås i sina fordon, för att
garantera att region Gotlands fordon framförs av nyktra förare bör det införskaffas
alkolås av något slag även inom Region Gotland”.
Bedömning

Alkolås är ett medel för att minska rattonykterheten i trafiken och ett bra verktyg för
att arbeta med säkerhet både i trafikmiljö och i arbetsmiljö. Ett antal företag och
offentliga myndigheter har införskaffat alkolås i sina fordon men långt ifrån alla.
I regionen finns Riktlinjer för Trafiksäkerhet där det bland annat framgår att
medarbetaren skall vara nykter och drogfri och att leva upp till regionens alkoholoch drogpolicy.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget, men ett genomförande är
beroende av att ekonomiska resurser för detta finns. För att genomföra förslaget är
bedömningen att det kostar ca 5 400 000 kr. Inga medel finns avsatta för det.
Ett alternativ är att alkolås monteras in i samband med nyuttag av leasingfordon,
kostnaden blir då ca 900 000 kr/år för dessa. För regionägda fordon monteras alkolås
vid nyinköp och för dagens 105 fordon under en treårsperiod skulle det bli en
kostnad på ca 577 000 kr/år. Tillkommer årligen en kostnad för kalibrering av alkolås
med ca 1000 kr/fordon samt för munstycken för ca 350 000 kr.
Ett annat alternativ är att på försök sätta upp ett nyckelskåp med alkolås för
regionens bilpoolsfordon på Visborg. Slår detta väl ut kan motsvarande nyckelskåp
sättas upp på fler arbetsplatser inom region Gotland. Kostnaden för detta förslag är
ca 13 000 kr/styck plus kostnaden för munstycken för ca 1 200 kr/månad. Utöver
detta krävs resurser för administration av alkolås som idag inte finns.
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Region Gotland ska erbjuda sina medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö med
goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Det innebär att regionens
arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra droger. Ingen medarbetare ska
vistas drogpåverkad, förtära alkohol eller använda droger under arbetstid på
regionens arbetsplatser. Region Gotland ska arbeta aktivt med att öka kunskaperna
hos medarbetare om alkohol och andra drogers negativa påverkan på hälsan och
välbefinnandet. Region Gotland har nolltolerans när det gäller alkohol i tjänsten och
det betraktas som allvarlig misskötsamhet att komma påverkad eller berusad till
arbetet. Alkolås eller nyckelskåp bedöms kunna vara ett verktyg i arbetet för en trygg
och säker arbetsmiljö. Det har dels en preventiv funktion men kan även ses som en
del i att kvalitetssäkra och öka trafiksäkerheten. Vid eventuell anskaffning av alkolås
ses även regionens riktlinjer för alkohol och droger över för eventuell revidering.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från 2019-06-29, ärendenr 13542
Riktlinjer Trafiksäkerhet

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-06-29 02:03

Ärendenummer
#13542

Sida
1(1)

Inskickat av: Agneta Karin Marianne Uddin

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Alkolås eller nyckelskåp med alkolås för Region Gotlands leasingbilar och övriga fordon.
Beskrivning och motivering
Alla yrkesförare i andra yrkeskategorier har idag alkolås i sina fordon, för att garantera att Region Gotlands fordon framförs av nyktra
förare bör det införas alkolås av något slag även inom Region Gotland.

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- & Efternamn
Agneta Karin Marianne Uddin
Adress
VÄNGE PRÄSTBÅTELS 208

Postnummer och ort
622 36 Romakloster

E-postadress
agnetauddin244@msn.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 2019/1176
25 januari 2021

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Alkolås (alkomätare) i Region Gotlands
fordon
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att på försök sätta upp nyckelskåp med
alkolås/alkomätare för bilpoolen på Visborg.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att montera
alkolås/alkomätare i regionens fordon i samband med nyinköp/nyuttag av
leasingfordon.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår:
” Alkomätare behöver införas i alla regionbilar. Det är en stor kostnad men liv kostar
mer. Det är infört i annan trafik som taxi, buss och lastbilar men hur många bilar har
inte regionen där man inte har en aning om hur förarna har för grund. Vi vet att det
förekommer. Om man inte dricker innan jobbet så finns det kvar efter intag av
alkohol och man kommer "bakis" till jobbet.”.
Bedömning

Alkolås är ett medel för att minska rattonykterheten i trafiken och ett bra verktyg för
att arbeta med säkerhet både i trafikmiljö och i arbetsmiljö. Ett antal företag och
offentliga myndigheter har införskaffat alkolås i sina fordon men långt ifrån alla.
I regionen finns Riktlinjer för Trafiksäkerhet där det bl a framgår att medarbetaren
skall vara nykter och drogfri och att leva upp till regionens alkohol- och drogpolicy.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget, men ett genomförande är
beroende av att ekonomiska resurser för detta finns. För närvarande saknas dessa för
att genomföra förslaget då bedömningen är att det skulle kosta ca 5 400 000 kr att
göra detta omedelbart.
Ett alternativ är att alkolås monteras i samband med nyuttag av leasingfordon till en
kostnad på ca 900 000 kr/år. För regionägda fordon monteras alkolås vid nyinköp,
och för dagens 105 fordon under en treårsperiod till en kostnad på ca 577 000 kr/år.
Tillkommer årligen en kostnad för kalibrering av alkolås med ca 1000 kr/fordon
samt för munstycken för ca 350 000 kr.
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Ett annat alternativ är att på försök sätta upp ett nyckelskåp med alkolås för
regionens bilpoolsfordon på Visborg. Slår detta väl ut kan motsvarande nyckelskåp
sättas upp på fler arbetsplatser inom region Gotland. Kostnaden är ca 13 000 kr/st
plus kostnaden för munstycken för ca 1 200 kr/månad.
Utöver detta krävs resurser för administration av alkolås som idag inte finns.
Region Gotland ska erbjuda sina medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö med
goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Det innebär att regionens
arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra droger. Ingen medarbetare ska
vistas drogpåverkad, förtära alkohol eller använda droger under arbetstid på
regionens arbetsplatser. Region Gotland ska arbeta aktivt med att öka kunskaperna
hos medarbetare om alkohol och andra drogers negativa påverkan på hälsan och
välbefinnandet. Region Gotland har nolltolerans när det gäller alkohol i tjänsten och
det betraktas som allvarlig misskötsamhet att komma påverkad eller berusad till
arbetet. Alkolåset eller nyckelskåp bedöms kunna vara ett verktyg i arbetet för en
trygg och säker arbetsmiljö. Det har dels en preventiv funktion men kan även ses
som en del i att kvalitetssäkra och öka trafiksäkerheten. Vid eventuell anskaffning av
alkolås ses även regionens riktlinjer för alkohol och droger över för eventuell
revidering.
Beslutsunderlag
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Inskickat av: LISELOTTE NYGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Alkomätare
Beskrivning och motivering
Alkomätare behöver införas i alla regionbilar. Det är en stor kostnad men liv kostar mer. Det är infört i annan trafik som taxi, buss och
lastbilar men hur många bilar har inte regionen där man inte har en aning om hur förarna har för grund. Vi vet att det förekommer. Om
man inte dricker innan jobbet så finns det kvar efter intag av alkohol och man kommer "bakis" till jobbet.

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
LISELOTTE NYGREN
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 351

Postnummer och ort
621 54 Visby

E-postadress
lise-lotte_58@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby
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Visborgsallén 19
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Anna Derwinger-Hallberg

Regionstyrelsen

Medborgarförslag Utökad demokrati genom att rösta på
inkomna medborgarförslag
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Region Gotland ser positivt på medborgarförslaget.
Regionstyrelseförvaltningen får uppdrag att utreda vidare om ett system för
medborgarinitiativ kan utvecklas i enlighet med förslagsställarens syfte.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall utöka demokratin genom att ge medborgarna möjlighet att rösta på inkomna
medborgarförslag.
Förslagsställaren skriver att ett system där medborgarna får tycka till om (rösta om)
olika förslag som inkommer skulle ge en bra förankring på förslagen.
Förslagsställaren beskriver vidare hur ett visst antal positiva röster skulle utgöra en
gräns för att utreda inom en viss tid. Förslag som inte får tillräckligt med röster skulle
då inte utredas och spara administrativ tid. Förslagsställaren bifogar exempel på
kommuner som tillämpar detta arbetssätt, Linköping och Karlstad.
Bedömning

Möjligheten att lämna medborgarförslag finns sen 1 juli 2004 i Region Gotland. Det
innebär att den som är folkbokförd på Gotland, får väcka förslag i regionfullmäktige.
Den möjligheten omfattar även barn och unga. Sedan 2004 har 1140 medborgarförslag inkommit. Drygt hälften av förslagen berör tekniska nämndens
ansvarsområde.
Det förslagsställaren adderar med sitt förslag är möjligheten för medborgare att rösta
på inkomna medborgarförslag och att en sådan omröstning skulle kunna avgöra vilka
medborgarförslag som bereds till regionfullmäktige.
Efter att detta förslag inkommit har regionstyrelseförvaltningen hämtat information
om den föreslagna funktionen, så kallade e-förslag via Sveriges kommuner och
regioner SKR. Man kan ta del av kunskap och erfarenheter i deras dialogguide:
https://dialogguiden.se/article/show/492
Traditionell hantering av medborgarförslag är sällan helt transparent, det vill säga,
man kan oftast inte som intresserad boende eller besökare direkt se vilka förslag som
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lämnats in och av vem. Därför ser kommuner och regioner alltmer e-förslag som ett
bra alternativ. SKR delger att 38 kommuner och 2 regioner idag har e-förslag med
någon form av röstning som urval inför eventuell beredning till nämnd och/eller
fullmäktige.
Transparensen gör också att andra kan se vilka förslag som lämnats in och hur
populära de är och det går att lämna kommentarer till förslagen som kan förbättra
dem. Detta kan också bidra till ett svarande om vad som är möjligt inom det
kommunala eller regionala uppdraget. Medborgare kan ju lämna förslag som rör
andra myndigheter eller andra aktörer då är det viktigt att ge förklarande svar öppet i
systemet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget om att kunna rösta på inkomna
medborgarförslag så kallade e-förslag är en metod som kan skapa värde för region
Gotland. Förslaget är, tillsammans med medborgarförslaget RS 2018/176 ”Gör
"SpeakApp" tillgänglig för gotländska ungdomar”, två aktuella medborgarinitiativ
som vill öka delaktigheten för folkbokförda på Gotland i alla åldrar. I båda förslagen
är en förutsättning att behov, möjligheter och eventuell utveckling kan integreras
med våra IT system.
Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget och att arbeta vidare med former
för medborgarinitiativ i någon form inom uppdraget att vara sammanhållande för
demokratifrågor.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från 2018-11-01
Mailkontakt om e-förslag, Anders Nordh, SKR, 2021-01-13
Telefonsamtal med förslagsställaren 2021-01-14
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till

Änr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-11-01
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Utökad demokrati:
Inför system till medborgarna att få tycka (rösta om) till om olika förslag som
Regionen eller medborgare inkommer med. Låt medborgarna rösta för att få en
bra förankring på förslagen.
Förslagsvis kan den tänkas att alla förslags med ett värde på 500 positiva
röster blir tvingande att utreda och inom en viss tid ex. 3 månader

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Medverkar till utökad demokrati och att kanske vissa förslag får en bra
förankring bland medborgarna.Detta skall jämföras med att ett
medborgarförslag i dag ofta tar mer än 1! år, vilket inte är acceptabelt! Det gör
att vissa föslag inte behöver hateras utan kan avslås efter ex. 2 mpånader och
under 500 positiva svar. Minskar på handläggar tid.
Exempel på kommuner som inför detta.
Karlstad kommun länk: https://karlstad.dialogportalen.se/proposals
Lidköpings kommun länk:
http://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/#/listview/3GLM?lang=sv

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Namnförtydligaiide

Tommy Marquart
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Adress

Högklintsvägen 22
Postadress

62261 Visby
E-postadress

tommy.marquart@axelsro.com
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