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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till
regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassats och förändrats för att
hantera effekterna av den uppkomna pandemin.
Den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 har antagits och arbetet med
implementering har inletts. Digitaliseringen har varit i fokus och stora insatser har gjorts för
att förbättra möjligheterna till kvalitetshöjningar och effektiviseringar framåt inom såväl
förvaltningen som i regionen som helhet. En sårbarhet i IT-infrastrukturen visade sig under
perioden utifrån de belastningsattacker som Region Gotland utsattes för och fått hantera.
Aktuellt under perioden och även framåt är bland annat Almedalsveckans utveckling, ny
styrmodell, nytt kollektivtrafikavtal, framtidens måltidsverksamhet, utveckling av
biblioteken och informationsförvaltning/e-arkiv.
Periodens resultat uppgår till -4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar på helår en
nettokostnad på 408,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr mer än grundbudget. Beslut har fattats om
att nyttja eget kapital med motsvarande belopp. Detta för bland annat extra stöd till kulturoch fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi. När det egna kapitalet tillförs budgeten
prognostiseras ett nollresultat mot budget. Av beviljat investeringsutrymme beräknas cirka
hälften åtgå under året, 51,7 mnkr.
Pandemin har inneburit att vissa yrkeskategorier arbetar på distans i olika omfattning av
arbetstiden och att arbetssätten har utvecklats att bli mera digitala. Trots pågående pandemi
är sjuktalet lägre jämfört med samma period föregående år. Den 1 januari 2021 trädde
Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom Kommunals
avtalsområde. Från årsskiftet har 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten,
önskat och också fått utökad sysselsättningsgrad.
2 Händelser av väsentlig betydelse
För regionstyrelseförvaltningen har ett antal händelser under årets första period varit av
större betydelse för verksamheten dess ekonomi och den fortsatta utvecklingen.
Den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 har antagits efter en lång och
omfattande process, såväl externt som internt. Strategin blir nu styrande för de strategier,
program och planer som Region Gotland tar fram och beaktas av övriga offentliga aktörer i
deras arbete i länet. Arbetet att ta fram tänkbara scenarios för förutsättningarna att nå
målen i den nya regionala utvecklingsstrategin har påbörjats. Arbetet kommer både att ge
underlag för framtida planering och verktyg för trend-/omvärldsanalys att använda i flera
sammanhang.
I januari drabbades regionen av den första av vad som kom att bli över femhundra
belastningsattacker på regionens nätverk. Detta pågick under en period av nästan 8 veckor.
Verksamheten påverkades initialt relativt kraftigt då alla som satt hemma och arbetade via
våra förbindelser, slängdes ut, videomöten bröts och andra tjänster som behöver kontakt
med internet slutade fungera. Även regionens hemsida påverkades. Stora insatser gjordes
för att hantera och begränsa attackerna. Säkerhetskonsulter kontrakterades och tjänster
köptes in för miljonbelopp. Efter några veckor var situationen mer eller mindre
kontrollerbar och påverkan på verksamheterna mindre. Polisen kopplades in från början
och i mars kunde man vid en husrannsakan säkerställa bevisning i ärendet.
Pandemin har påverkat förvaltningen i stor omfattning. Till exempel har verksamhet inom
måltid, badhus och idrottsanläggningar ständigt fått omprövats för att vara i takt med
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gällande regler och smittläge. Stor kraft har även lagts på att bidra i regionens
kommunikation samt vaccinationsplanering. En viktig fråga har varit att ordna tillfälliga
vaccinationslokaler. Beslut om att förändra Almedalsveckans upplägg har fattats.
Almedalsveckan 2021 blir i huvudsak ett digitalt arrangemang och kommer pågå i fyra
dagar. Regionstyrelsen har även fattat ett beslutat om ett åtgärdspaket till näringsliv samt
kultur- och fritidsaktörer.
Övrigt aktuellt som påverkar förvaltningens verksamhet, ekonomi och möjlighet att
bidra till måluppfyllelse











Gotland uppnådde den historiska befolkningsnivån 60 124 personer.
Svenska kraftnät har redovisat att Gotland har behov av en tredje kabel.
Uppdaterad varumärkesplattform för Gotland.
Överenskommelse med länsstyrelsen för fortsatt deltagande i utvecklingssatsning
totalförsvaret.
Upphandling av nytt kollektivtrafikavtal, Trafik 2023.
Ett antal steg har tagits för att stärka digitaliseringen inom stödprocesser.
Slutförd upphandlingen av digitalt stöd för processorienterad
informationsförvaltning/e-arkiv.
Inkommen utmaning angående inköp och upphandling inom IT området.
Fortsatt arbete med den nya regionala biblioteksplanen 2022-2024 i samverkan med
UAF.
Remiss hos berörda förvaltningar angående den framtida måltidsverksamheten.

3 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus under perioden.
Riskbedömningar har genomförts utifrån verksamheternas olika förutsättningar för att
säkerställa en god arbetsmiljö och bemanning under pandemin.
Covid-19 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 inte har varit möjligt, har det varit av vikt att alltid överväga digitala möten samt
att hålla avstånd för att minska fysiska kontakter.
Ett antal aktiviteter har planerats eller påbörjats under perioden, vilka bland annat syftar till
att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling, dock har ett antal aktiviteter flyttats fram på grund av den pågående
Covid-19 pandemin.
Trots pågående pandemi är sjuktalet lägre än samma period föregående år, vilket till del
beror på att försörjningsavdelningen överflyttats till tekniska nämnden från årsskiftet samt
att många medarbetare inom de administrativa verksamheterna haft möjlighet att arbeta
hemifrån.
Vid årsskiftet trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom
Kommunals avtalsområde. Cirka 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten, har
önskat och också fått, utökad sysselsättningsgrad från årsskiftet.
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3.1 Personalvolym

Den 1 januari 2021 överfördes försörjningsavdelningen med dess närmare 200 medarbetare
till tekniska nämnden. Detta innebär att det totala antalet månadsanställda minskat med 192
jämfört med samma period föregående år.
Om försörjningsavdelningen undantas från statistiken har förvaltningen minskat med fyra
månadsanställda medarbetare jämfört med februari 2020. Förändringen förklaras av att
antalet tillsvidareanställda minskat tio och antalet tidsbegränsat anställda ökat med sex.
Minskningen av antalet tillsvidareanställda ses främst vid kultur och fritidsavdelningen (12),
vilket beror på att vakanser, främst inom biblioteksverksamheten inte alltid återbesatts som
ett led i effektivisering av verksamheten.
Antalet månadsanställda årsarbetare (451) har minskat med 177 jämfört med mars
föregående år. Om försörjningsavdelningen undantas från underlaget noteras att antalet
månadsanställda årsarbetare har ökat med tre. Förändringen förklaras av att antalet
tillsvidareanställda årsarbetare minskat med två och antalet tidsbegränsat anställda
årsarbetare ökat med sex.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat med tio har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare endast minskat med två. Detta beror bland annat på att vid
avdelningen måltid har andelen heltidsanställda ökat med 13% jämfört med föregående
period, vidare har avdelningens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda
ökat med tre procentenheter. Ett resultat av Heltid som norm som trädde i kraft vid
årsskiftet.
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

468

660

449.53

Tillsvidare

425

609

412.11

43

51

37.42

Tidsbegränsad

Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen minskade med 175 årsarbetare jämfört med
föregående period 2020.
Om försörjningsavdelningen undantas i underlaget minskade den arbetade tiden med sju
årsarbetare jämfört med föregående period. För månadsanställda minskade den arbetade
tiden med 3 årsarbetare och för timanställda motsvarande 4 årsarbetare.
Den största minskningen av faktiskt arbetad tid ses vid kultur och fritidsavdelningen, där
antalet medarbetare minskat utifrån effektiviseringar i verksamheten.
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Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020
90 Regionstyrelseförvaltning

381.0

556.3

90000 Regiongemensamt

1.2

1.4

90001 Kvalitet och kansli

28.0

23.3

90002 Digitalisering

54.0

60.3

90003 HR-avdelning

41.9

38.8

90004 Måltidsavdelning

99.4

103.9

90005 Försörjningsavdelning

0.0

168.2

90006 Ekonomiavdelning

38.4

39.8

90007 Kommunikation

22.8

20.9

90008 Regional utveckling

41.1

39.0

90009 Kultur och fritid

54.2

60.8

3.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden januari-februari var 4,1 vilket innebär ett lägre sjuktal
jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,6. Det är framför korta
sjukskrivningar, upp till dag 14, som sjunkit och bidrar till ett lägre sjuktal.
En orsak till att förvaltningen har ett lägre sjuktal 2021 beror på att avdelningen försörjning
överfördes till tekniska nämnden vid årsskiftet. Försörjningsavdelningen har historiskt sett
haft relativt höga sjuktal då bland annat städverksamheten ingått som en stor del av
avdelningen verksamhet. Vidare har många av medarbetarna inom de administrativa
verksamheterna haft möjlighet att arbeta hemifrån under pågående pandemi vilket
sannolikt också bidragit till ett lägre sjuktal.
Jämfört med 2020 har både kvinnors och mäns sjuktal minskat, kvinnornas minskning är
motsvarande 1,6 procentenheter och männens 1,3. Liksom tidigare är kvinnors sjuktal
högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 % av kvinnorna på förvaltningen
arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt ansträngande.
Den största minskningen av sjukfrånvaron ses främst vid avdelningarna kommunikation
och ekonomi. Vid ekonomi ses en lägre korttidssjukfrånvaro, vilket till del beror på att
många medarbetare i stor utsträckning arbetat på distans. Vid kommunikation ses färre
långtidssjukskrivningar, noteras kan, att då avdelningen är relativt liten slår ett par
långtidssjukskrivningar i verksamheten snabbt igenom i höga sjuktal.
Vid måltid är sjuktalet högre jämfört med föregående period, vilket beror på en högre
sjukfrånvaro från dag 15 och uppåt. Anledningen till den ökade sjukfrånvaron bedöms vara
långtidssjukskrivningar och planerade operationer, övervägande inte arbetsrelaterade, samt i
viss utsträckning pandemins påverkan.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Feb 2021
år
Alla kön

4.06%

5.64%

Kvinna

4.57%

6.21%

Man

3.04%

4.38%

5

Regionstyrelsen - RSF

Delårsrapport 1 2021

Sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till -4,0 mnkr. I stort kan resultatet förklaras av att
bidragsbudgeten för bland annat näringslivsbidrag, partistöd och kultur- och fritidsbidrag
inte periodiserats i förhållande till utbetalningarna. Stora delar av dessa stöd betalas ut i
början av året men budgeten är jämt fördelad över året. Samtidigt har förvaltningen erhållit
en del statsbidrag för specifika projekt där kostnader ännu inte upparbetats. Ett arbete har
inletts för att minska periodiseringsproblematiken.
Kontostruktur

Budget Jan Mars 2021

Utfall Jan Mars 2021

-97 493

-101 475

-3 982

-114 679

56 259

57 443

1 184

128 106

1 492

417

-1 075

1 446

Statsbidrag

11 212

15 570

4 358

32 993

Försäljning vara/tjänst

39 345

37 309

-2 036

71 926

Intern resursfördelning

3 144

3 940

796

6 063

Övriga intäkter

1 067

206

-860

15 678

-153 752

-158 917

-5 166

-242 786

Personal

-69 769

-68 040

1 729

-87 075

Köp av tjänst

-10 818

-10 567

251

-11 848

-501

-832

-330

-915

Förbrukn. mtrl

-12 604

-11 326

1 278

-28 484

Lokaler

-18 254

-17 550

704

-19 120

Avskrivn. internränta

-6 113

-5 960

153

-5 724

Intern resursfördelning

-4 517

-3 445

1 072

-3 993

-31 174

-41 197

-10 023

-85 626

Resultat i form av budgetavvikelse

Intäkter
Taxor och Avgifter

Kostnader

Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

Avvikelse Jan - Utfall Jan- Mars
Mars 2021
2020

4.2 Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår en nettokostnad på 408,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr
mer än grundbudget. Beslut har fattats om att nyttja eget kapital med motsvarande belopp.
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Detta för bland annat extra stöd till kultur- och fritidsverksamheten utifrån pågående
pandemi. När det egna kapitalet tillförs budgeten prognostiseras ett nollresultat mot
budget.
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-400 210

-408 600

-8 390

-382 040

224 987

231 157

6 170

465 847

5 968

2 586

-3 382

4 497

44 849

58 199

13 350

77 317

Försäljning vara/tjänst

157 331

155 027

-2 304

290 723

Intern resursfördelning

12 574

13 077

503

31 373

4 266

2 268

-1 998

61 938

-625 197

-639 757

-14 560

-847 887

-286 991

-286 703

288

-357 364

-43 273

-55 680

-12 407

-65 101

-2 006

-2 166

-160

-2 137

Förbrukn. mtrl

-49 792

-44 700

5 092

-124 158

Lokaler

-73 018

-71 430

1 588

-76 187

Avskrivn. internränta

-27 354

-25 418

1 936

-24 605

Intern resursfördelning

-18 067

-23 413

-5 346

-25 773

-124 695

-130 247

-5 551

-172 562

Resultat – prognos budgetavvikelse

Intäkter
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

Årsprognos per avdelning
Regiongemensamt (+3,8 mnkr)
Den regiongemensamma verksamheten uppvisar ett överskott om 3,8 mnkr. Detta hänför i
huvudsak till centrala anslag såsom partistöd, kapitalkostnader och ännu ej utfördelade
särskilda lönesatsningar. Till följd av detta förväntade resultat har förvaltningen tagit beslut
om att göra vissa satsningar inom andra delar av förvaltningen bland annat för att skynda
på effektiviseringsarbetet. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande närmare 5 mnkr
kvar att disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas med att detta kommer ske
under året.
Kvalitet och kansli (+/-0 mnkr)
Det finns en utmaning att klara av finansieringen av e-arkivprojektet med såväl inköp av
systemstöd och projektledning. Detta kommer till största del hanteras under året genom
omfördelning av resurser inom avdelning.
Digitalisering (-2,0 mnkr)
Ekonomiskt ligger avdelningen i delåret i linje med budget. Prognosen för helåret uppgår
dock till -2,0 mnkr. Detta beror bland annat på extra kostnader hänförliga till de
överbelastningsattacker regionen utsatts för. Men även på grund av extra satsningar inom
digitalisering som förvaltningen valt att genomföra.
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HR-avdelning (+0,5 mnkr)
Det finns en viss rörlighet inom HR-stöd som gör det svårt att täcka kortvariga vakanser.
Även den fackliga tiden är svår att planera helt. En rutin för facklig tid håller på att tas fram
och det kommer att göra att vi kan planera den tiden bättre. I dagsläget ser det ut som att
dessa två områden kommer att ge ett överskott på 0,5 - 1,0 mnkr.
Måltidsavdelning (+1,5 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på +1,5 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till
överskottet har med försenade ombyggnationer och därmed utebliven hyresökning att
göra.
Ekonomiavdelning (+/-0 mnkr)
Prognosen pekar på ett resultat i nivå med budget. I prognosen finns både kostnader och
intäkter för effektiviseringsprogrammets bemanningsprojekt och för inköp. För
bemanningsprojektet har en person anställts som kommer att börja i april, därför syns inte
dessa kostnader i utfallet ännu. När det gäller inköp ska externa projektledare köpas in och
där finns inte heller något utfall ännu. I prognosen ligger 2 mnkr för inköp och 0,7 mnkr
för bemanningsprojektet på både intäkts- och kostnadssidan. Eftersom det saknas
upphandlare behöver konsultstöd köpas in, men utrymmet i personalbudgeten täcker det
mesta av den extra kostnaden. Kostnad för STIM bakåt för åren 2017-2020 på sammanlagt
0,5 mnkr ligger i prognosen och belastar årets resultat.
Kommunikation (-3,7 mnkr)
Prognosen pekar på ett underskott i kommunikationsavdelningen på 3,7 mnkr. En stor del
av underskottet ligger inom kommunikationsstöd och Almedalsveckans projektkontor.
Detta täcks av den satsning på kommunikation, utöver avdelningens ekonomiska ram, som
förvaltningen tidigare i år beslutat om på 2,8 mnkr. I prognosen ligger också förväntningar
på lägre intäkter än ett normalt år för programansökningar till Almedalsveckans officiella
program, med cirka 0,6 mnkr. Utöver detta består underskottet av ökade kostnader för
olika kommunikationsaktiviteter hänförliga till pågående pandemin (annonsering,
livesändningar mm), beräknat till cirka 0,4 mnkr. Eventuellt kommer statlig ersättning för
vaccinationsarbetet att kunna täcka en del av dessa kostnader.
Regional utveckling (-2,0 mnkr)
Avdelningen bedömer att årsprognosen i stort pekar mot ett resultat i balans efter att eget
kapital tillförts. Avdelningen har ett politiskt beslut om att kunna nyttja eget kapital om 1,9
mnkr detta för att öka befolkning i arbetsförålder (1,5 mnkr) samt för tillfällig tjänst som
företagsjour (0,4 mnkr) till följd av ett politiskt beslut om stödpaket till näringslivet
avseende Coronapandemin.
Kultur och fritid (-6,5 mnkr)
Avdelningens prognos för helåret landar på -6,5 mnkr. Detta till följd av beslut om
nyttjande av eget kapital med motsvarande belopp för coronastöd som regionstyrelsen
beviljat under delår 1. Kultur- respektive fritidsenheten prognostiserar ett resultat enligt
budget om man bortser ifrån de ökade kostnaderna utifrån beslutet gällande coronastöd.
Fritid har dock avsevärt mycket lägre intäkter från badhusen då allmänheten inte får
tillträde och Hemsebadet stänger för renovering i april. Detta beräknas balansera mot lägre
personalkostnader. Biblioteksverksamheten levererar en negativ prognos på ca 0,3 mnkr till
följd av ökade införandekostnader vid systembyte. I övrigt går man enligt budget. På
avdelningens gemensamma ansvar levereras en positiv prognos för helåret som möter upp
bibliotekens ökade kostnader på 0,3 mnkr.
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Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-400 210

-408 600

-8 390

-382 040

90000 Regiongemensamt

-48 826

-45 026

3 800

-38 641

90001 Kvalitet och kansli

-32 730

-32 780

-50

-26 707

90002 Digitalisering

-56 242

-58 192

-1 950

-60 027

90003 HR-avdelning

-50 440

-49 940

500

-50 304

0

1 500

1 500

1 537

90006 Ekonomiavdelning

-43 319

-43 319

0

-40 007

90007 Kommunikation

-15 647

-19 347

-3 700

-15 449

90008 Regional utveckling

-38 677

-40 667

-1 990

-33 906

-114 329

-120 829

-6 500

-124 447

90 Regionstyrelseförvaltning

90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning

5 913

90009 Kultur och fritid

4.3 Nettokostnadsutveckling

Att jämföra utveckling av kostnader och intäkter utifrån redovisningen blir detta år
missvisande då en stor del av verksamheten, försörjningen, flyttats till annan nämnd.
Analysen nedan utgår därför från justerade värden där försörjningen har plockats bort.
Trots detta är jämförelsen svår och ger vissa missvisande värden. Dessa förklaras dock i
stort i analysen.
Kostnadsutveckling
Periodens kostnader har i jämförelse med föregående års motsvarande period minskat med
35,4 mnkr (-18%). Detta beror uteslutande på bidragsbudgeten där det under 2020
beslutades att betala ut vissa bidrag i förskott. Detta för bland annat
kultursamverkansmodellen.
Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 2,5
procent. Vilket överensstämmer med bilden som ges i personalavsnittet.
Typ av verksamhet
(tkr)

Kostnad jan-mar
2021

Motsv period fg
år

Kostnadsförändring

Procentuell
förändring

Anslagsverksamhet

50 018

48 116

1 902

+3,9

Resultatenheter

14 774

14 372

403

+2,8

3 248

3 906

-658

-16,8

68 040

66 394

1 646

+2,5

Projektverksamhet
Totalt

Utveckling för diverse kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år. Under
perioden har 0,5 mnkr används jämfört med 1,3 mnkr 2020. Minskningen ligger
uteslutande på resekostnader.
Hittills under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 3,0 mnkr jämfört med 2,0 mnkr
föregående år. Ökningen hänförs till digitaliseringsavdelningen beroende på
belastningsattacker samt till regionala utvecklingsavdelningens projektverksamhet.

9

Regionstyrelsen - RSF

Delårsrapport 1 2021

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 8,5 mnkr att jämföras
med 9,6 mnkr föregående år. En effekt av pandemin.
Lokalkostnaderna uppgår till 17,6 mnkr i perioden att jämföras med 18,0 mnkr föregående
år. Detta beror på när vissa externa hyresavtal har reglerats.
Utbetalning av bidrag ligger i perioden 37 mnkr lägre än föregående år. Detta är en effekt
av föregående års beslut, kopplat till pandemin, då tidigareläggning av utbetalningar skedde.
Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 0,7 mnkr i jämförelse med
föregående års motsvarande period, 6,0 mnkr jämfört med 5,3 mnkr. Detta är i linje med
förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar.
Intäktsutveckling
Intäkterna har minskat i jämförelse med föregående år med 21 mnkr. Huvuddelen ca 17
mnkr av detta förklaras av att ett arbete inletts med att periodisera framförallt projektmedel
på ett mer korrekt sätt i perioden. I övrigt förklaras det av minskad försäljning i
restaurangerna och uteblivna intäkter för baden med anledning av pandemin.
Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutvecklingen i perioden är negativ i förhållande till samma period föregående
år, -12%. Detta är en effekt av ovan beskriven utveckling av framförallt statsbidrag och
bidragsutbetalningar. Detta kommer således förändras i kommande uppföljning.
Kontostruktur

Utfall jan mars 2021

Utfall janmars 2020

Förändring

Resultat (tkr)

-101 475

-114 679

13 205

-12%

-115 936

14 410

-12%

57 443

128 106

-70 664

-55%

78 416

-21 025

-27%

417

1 446

-1 029

-71%

1 443

-1 026

-71%

Statsbidrag

15 570

32 993

-17 422

-53%

32 749

-17 179

-52%

Försäljning vara/tjänst

37 309

71 926

-34 617

-48%

38 872

-1 614

-4%

Intern resursfördelning

3 940

6 063

-2 123

-35%

4 557

-617

-14%

206

15 678

-15 471

-99%

795

-589

-74%

-158 917

-242 786

83 868

-35%

-194 352

35 435

-18%

Personal

-68 040

-87 075

19 035

-22%

-66 394

-1 646

2%

Köp av tjänst

-10 567

-11 848

1 281

-11%

-9 995

-572

6%

-832

-915

83

-9%

-915

83

-9%

Förbrukn. mtrl

-11 326

-28 484

17 158

-60%

-11 691

365

-3%

Lokaler

-17 550

-19 120

1 570

-8%

-18 002

452

-3%

Avskrivn. internränta

-5 960

-5 724

-237

4%

-5 291

-669

13%

Intern resursfördelning

-3 445

-3 993

548

-14%

-3 632

187

-5%

-41 197

-85 626

44 430

-52%

-78 431

37 234

-47%

Intäkter
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Kostnader

Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

För- *Justerat Justerad
ändring utfall janför% mars 2020 ändring

Just förändring
%

*) I de tre sista kolumnerna redovisas värden exklusive försörjningsavdelningen.
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4.4 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2021 uppgår till 113,8 mnkr inklusive
kompletteringsbudget. Av beviljat utrymme beräknas 51,7 mnkr åtgå under året. Kvar av
budgeten är 62,1 mnkr varav merparten kommer begäras i kompletteringsbudget.
Investeringstyp
(tkr)

Budget inkl
KB

Utfall tom
mars

Prognos
utbetalning
2021

Pott

3 000

29

3 000

0

0

Landsbygdsutveckling

8 000

0

0

8 000

8 000

IT

34 335

6 011

21 335

13 000

5 000

Ombyggnation Kök

12 500

0

12 500

0

0

Exploatering RSF

55 940

0

14 000

41 940

41 940

0

59

854

-854

500

113 775

6 099

51 689

62 086

55 440

Försäljning/förvärv
Summa

Kvar av budget
Prognos
2021 utbetalning 2022

Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna.
Landsbygdsutveckling
Diskussioner pågår kring iordningställande av cementplattan i Hemse ishall.
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.
Upptagna medel för e-arkiv och upphandlingssystem beräknas ske via driftavtal och
kommer således inte belasta investeringsbudgeten.
Ombyggnation kök
Investeringsmedel motsvarande 12,5 mnkr för ombyggnationer av kök gäller Högbyskolan.
Tilläggsanslag är här begärt med 6,5 mnkr som ännu inte beaktats i prognosen.
Exploateringar samt försäljning/förvärv
Den sammanlagda budgeten för exploatering som ännu inte överflyttats till tekniska
nämnden uppgår till 55,9 mnkr. Hittills i år har 38,3 mnkr överflyttats. Prognos för dessa
kommer att redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande upptagen till 14,0 mnkr. I sammanställningen
ingår även omkostnader vid försäljning och förvärv av fastigheter vilka inte budgeteras.
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Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse Aktuell prognos
budget
2021
2021

-113 775

-6 099.1

-107 675.9

-51 689

-3 000

-29.1

-2 970.9

-3 000

Aktuell
prognos
2022
-55 440

Pott
28556 Investeringspott RSF
Landsbygdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling

-8 000

-8 000.0

-8 000

28020 Digital långtidslagring

-1 200

-1 200.0

-1 200

28514 Teknisk plattform

-2 555

-2 555.0

-2 555

28550 PC som tjänst

-8 237

-5 594.8

-2 642.2

-8 237

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-3 000

-405.5

-2 594.5

-3 000

28560 E-arkiv

-5 000

-5 000.0

28561 Systemstöd Upphandling

-3 000

-3 000.0

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

28673 Dokumenthanteringssystem

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 456

28676 Programsystem Almedalsv.

IT-investeringar

-11.2

-2 989
-4 000

-2 444.8

-1 456

-1 000

-740

-740.0

-740

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

-500

28678 Digitala sammanträden

-258

-258.0

-258

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

-400

-12 500

-12 500.0

-12 500

-15 940

-15 940.0

-15 940

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

-3 000

81010 Industrimark

-8 000

-8 000.0

81012 Roma Ekgatan

-3 000

-3 000.0

-26 000

-26 000.0

-6 000

-20 000

58.5

-854

-500

Ombyggnation kök
28553 Investering måltid ombygg
Exploateringsprojekt
81003 Sotaren Terra Nova

81022 Pott kommande proj expl

-8 000
-3 000

Försäljning/förvärv
14040 Försäljning Fastighet

-58.5
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5 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2021 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

+0,4
+1,5
0
0
0
0
+1,9

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till pandemirelaterade
orsaker så som minskat resande, låg representation och minskade kostnader i allmänhet.
Vidare beräknas även anslaget för utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad
omfattning. Överskottet för regionfullmäktige hänförs till lägre sammanaträdeskostnader
utifrån att sammanträden varit digitala samt att representationen är obefintlig vad gäller
bidrag till konferenser som hålls på ön. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa
ett nollresultat.
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Aktivitetsuppföljning

Följande symboler används under status:
Påbörjad
Ej påbörjad
Väntar
Försenad
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.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Genomföra utvecklingsinsatser kring framtidens biblioteksverksamhet på
Gotland för att möta behov av flexibilitet, närhet, digital delaktighet och hållbar
ekonomi.

Kommentar:
Inom biblioteken fortgår förändringsarbetet med ny gemensam organisation, översyn av bemanning utifrån att kunna
öppna upp biblioteken mer, möjlighet att säkerställa kompetens likvärdigt. Mobil enhet utvecklas i första steget med
att upphandla och inköpa nya fordon vilket möjliggör förändrad verksamhet. Leverans av statistikrapport gällande icke
användare/användare av biblioteken på Gotland har skett vilket möjliggör nästa steg av fokus och prioriteringsarbete i
verksamheten. Systembyte fortgår enligt plan.
Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Påbörja framtagande av ”fritidspolitiskt program” för slutförande under 2022.

Kommentar:
Förberedande arbete påbörjat utifrån att sätta process och tidsplan. Samråd görs med regional utveckling gällande
genomförandeplanen för RUS.
Påbörja bidragsöversyn inom kultur- och fritidsområdet för slutförande under
2022.

Kommentar:
Ej påbörjad.
Ta fram och etablera samverkansformer med såväl interna som externa
aktörer rörande friluftsliv.

Kommentar:
Avdelningen regional utveckling stödjer idrottsrörelsen i projektet ”Hitta ut”. I samverkan med utvecklingsbolag samt
HjärtLungföreningen ansvarar avdelningen för Hälsans stig som är i bra skick.
Genomföra utvecklingsinsatser utifrån effektiviseringsprojekt organisering och
lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.

Kommentar:
Planering för genomförande har till viss del påbörjats. Inväntar vidare beslut i RS i maj.
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Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Arbeta med Region Gotlands organisation under höjd beredskap genom att
bland annat påbörja krigsplacering inom samhällsviktiga verksamheter.

Kommentar:
Ett arbete har påbörjat avseende identifiering av samhällsviktig verksamhet med anledning av pandemin.
Krigsorganisation/krigsplacering är påbörjat men avbruten just nu med anledning av pandemin.
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för
regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar´.

Kommentar:
Pandemin har medfört att krisberedskapen har stärkts och krismedvetenheten har ökat. Det finns dock ett stort behov
av utbildning och utveckling när pandemin är över. Under pandemin har det inte funnits förutsättningar att bedriva
denna verksamhet i någon större utsträckning.
I samband med DDoS attackerna har en översyn påbörjats av redundans och kapacitet i våra internetförbindelser.
Implementering av uppdaterad krispärm inom måltid planeras ske under våren. Kontinuitetsworkshop som var
planerad till våren skjuts på till hösten. Övning på avdelningen planerad till hösten. Avdelning deltar i ett nationellt
arbete kring beredskapshandbok för offentliga måltider.
På upphandlingsstöd har en förteckning över erfarenheter från Covid-19 upprättats och den revideras löpande.
Sårbarhetsanalys ska göras i april. Erfarenheter av hur upphandling med fördel kan involveras i övergripande
beredskapsarbete kommer att skrivas ner i ett PM för att ha med sig till kommande kriser. Återstår att identifiera
konkreta aktiviteter för resterande del av avdelningen.
Kommunikationsfunktionen ingår i den övergripande krisorganisationen i regionen och dess hantering. Vi hanterar den
kris som föreligger just nu och hittills i år har fokus legat på att bemanna kommunikationsorganisationen som stöttar i
pandemiarbetet, inklusive vaccinationsplaneringen. För att hantera den höga belastningen har tre personer anställts i
teamet på timme. Planering av Kommunikatör i beredskap pågår som tidigare. En kontinuitetshantering/
beredskapsplan togs fram inom regionupplysningen under hösten 2020 som fungerat väl vid vinterns driftstörningar
på grund av belastningsattacker. Enhetscheferna är anmälda till utbildning och ingår i totalförsvarssatsning.
En strukturerad uppföljning av pandemins påverkan inom idrott och kultur har påbörjats ihop med idrotten,
förvaltningen och smittskydd.
Färdigställa regionens plan utifrån Lagen om extraordinära händelser.

Kommentar:
Arbetet har påbörjats men är försenat på grund av den pågående pandemin samt personalbortfall (långtidssjukdom).
Inriktningen är att arbetet kan intensifieras under Q3-4.

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.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Ta fram en ny digital varumärkesplattform och verktygslåda för att utveckla
platsvarumärket Gotland och tydligare inkluderar perspektiven bo, leva och
verka.
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Kommentar:
Projektet Bo, leva och verka har påbörjat nästa skede. Analysera och dra slutsatser som ska resultera i konkreta
initiativ och åtgärder för öka Gotlands befolkning. Digital varumärkesplattform är framtagen och godkänd i
regionfullmäktige, Gotland.com lanseras under våren.
Utveckla och införa ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling.

Kommentar:
Arbetet med att ta fram en ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling är påbörjad och kommunicerad med REGU.
Genom pilotverksamhet i Hemse och Östergarn utarbeta ett regiongemensamt
koncept för servicepunkter.

Kommentar:
Pilotprojektet har inte startats pga avsaknad av projektledare. Dock har resurser från biblioteken genomfört och
presenterat rapport kring servicebehov i Hemse.
Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Etablera projektet Innovationssystem Gotland tillsammans med Uppsala
Universitet och Science Park Gotland med fokus på behovsinventering och
informationsspridning.

Kommentar:
Projektarbetet igång tillsammans med berörda aktörer. Innovationslotsar rekryterade och på plats. Under perioden har
projektstrukturen lagts fast, information på intranätet byggts upp och dessutom verksamhetsmöten genomförts för att
dels sprida information om projektet och dels hämta in tankar kring möjliga innovationsarbeten att bygga vidare på.
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram
genomförandeprogram för samhandling kring näringslivets förutsättningar och
innovation.

Kommentar:
Förberedelser och framtagande av arbetsmodell för framtagandet av genomförandeprogram är klart.
Processorganisation är beslutad och arbetet med analys och dialog för samhandling påbörjas inom kort.
Ta fram ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen till ett
kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på regionala
kompetensutmaningar.

Kommentar:
Arbetet med framtagandet av ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen är påbörjat. Nytt forum för ett
operativt kompetensråd är uppstartat. Nya instruktioner för strategiskt respektive operativt kompetensråd skall
utarbetas. En plan och presentation för arbetet är framtagen.
Genomföra Almedalsveckan 2021 med olika grad av digitalisering.

Kommentar:
Planering pågår. Playkanal är upphandlad. Bemanningen är nästan klar.
Ta fram förslag och implementera förändrad organisation och styrning av
Almedalsveckan från 2022.

Kommentar:
Beslut om förändrad styrning, roller och organisation har fattats av regionstyrelsen under våren. Instruktioner till de
nya råden beslutas enligt plan vid vårens budgetberedning. Almedalskansliets organisatoriska översyn ingår som en
del av den översyn som just nu görs av hela regionstyrelseförvaltningen. Implementeringen är inte påbörjad.
Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad. (Gemensam aktivitet med
SBF och TKF).

Kommentar:
FramSams projektgrupp har genomfört planering tillsammans med de tre nämndsekreterarna. MBN och SBF ansvariga
för genomförandet.
Genomföra externt samhällsbyggnadsforum. (Gemensam aktivitet med SBF
och TKF).

Kommentar:
Planerat till sept 2021 men eventansvarig saknas. Hittills har detta skötts av FramSams projektgrupp.
Genomföra samråd och ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland
2040 (ÖP).
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Kommentar:
Den tidiga dialogen genomförd 2020 har sammanställts. Dialogmöten med förvaltnings-ledningsgrupper, REX, KLG
samt näringsliv och byggbranschen m.fl. har hållits. Fokusområdenas arbetsgrupper har haft regelbundna
arbetsmöten för framtagande av samrådsmaterial.

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.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Etablera Energicentrum Gotland som permanent verksamhet.

Kommentar:
Verksamhetsledare och styrgrupp på plats. Återstår rekrytering av kommunikationsstrateg och teknisk projektledare
samt verksamhetsplan och fysisk lokalisering.
Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.

Kommentar:
Löpande lärande kring mötestekniker och mötesformer. Infrastruktur och tjänster i form av Zoom och Skype finns på
plats och utnyttjandet ökar hela tiden. Under februari månad 2021 genomfördes nästan 12.000 digitala möten (UAFs
Teams möten oräknade), motsvarande siffra 2020 var 103.
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram och påbörja
implementeringen av genomförandeprogram för samhandling kring klimat,
miljö och energi,

Kommentar:
Framtagandeprocess, tidplan och arbetsgrupper är på plats.
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Stärka klimatkraven vid upphandlingar.

Kommentar:
Arbetet är inte påbörjat ännu. Utredning om hur klimatkraven vid upphandlingar ska kunna stärkas kommer att göras
under året. I planeringen ligger att se hur andra regioner och upphandlingsmyndigheten gör, att utreda ansvars- och
rollfördelning för hållbarhetskrav i upphandlingar, att säkerställa att vi ställer samma typ av krav, att mäta hållbarhet
på ett bra sätt och att säkerställa att uppföljning av hållbarhetskrav kan göras.
Förstärka miljö- och energiperspektivet inom ramen för ÖP-arbetet.

Kommentar:
Del i uppdraget av framtagande av ny översiktsplan för Gotland.

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

Status

Färdiggrad

Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Genomföra åtgärder för att utveckla den regiongemensamma
kundtjänstfunktionen.

Kommentar:
Revidering av riktlinjer pågår. Samverkan pågår, kan utvecklas efter pandemin som sätter paus på studiebesök,
gemensamma utbildningar (ex bemötande) och eventuellt gränsöverskridande teamarbete. Ny slags servicemätning ej
klart. Checklista tillgänglighet (regionkompetens om tillgänglighet) klar men ska revideras innan den läggs ut på
intranätet.
Etablera ”mina sidor” för att underlätta för medborgaren i kontakten med
regionen.

Kommentar:
Funktionen/infrastrukturen finns framtagen. Det som måste till är att fylla "mina sidor" med lämpliga tjänster och
innehåll. Det kräver i sin tur ett engagemang från alla förvaltningar och ett integrationsarbete med befintliga
verksamhetssystem.
Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt
biblioteksweb

Kommentar:
Kräver extra resurs och kompetens som just nu rekryteras. En förstudie planeras för nästa version av
hemsidan. Förfrågningsunderlag utskickad till flera leverantörer inför upphandling av ny hemsida för biblioteken.
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Utbildningsinsatser i förvaltningen kring principer för bemötande samt hur man
kan utveckla tjänster med hjälp av medskapande och tjänstedesign.

Kommentar:
Ej påbörjad.
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Ta fram och förankra en fastighetsstrategi för Region Gotland.

Kommentar:
Ej påbörjad.
Inom ramen för projekt e-arkiv påbörja implementering i samtliga
förvaltningar.

Kommentar:
Samtliga förvaltningar har påbörjat sina delprojekt för införande av processorienterad informationsförvaltning via earkivprojektet.
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av
styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet
samt översyn av styrdokument

Kommentar:
Ett analysarbete pågår när det gäller förutsättningar för kopplingar mellan ledningen av samhällsutveckling på
Gotland, genom RUS:en Vårt Gotland 2040, ÖP, varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland och styrningen av
organisationen Region Gotland. Det har identifierats som två olika processer med olika logik, men som av varandra
starkt beroende processer. Den kritiska faktorn är en fungerande yta för interaktion mellan processerna, vilket
förutsätter en utvecklad med långsiktig koncerngemensam planering. Ett arbete med att definiera ledningen av
samhällsutvecklingen pågår också.
Bild av det samlade ledningssystemet framtagen och diskuterade i kvalitetsnätverket. Underlag för dialog i KLG
framtaget. Funktioner från avdelningen medverkar i arbetet med utvecklingen av styrmodellen.
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Arbetet med att revidera styrmodellen är påbörjad utifrån givet uppdrag. Under första kvartalet har en utvärdering
skett genom att en enkät besvarats av de olika förvaltningsledningarna inom Region Gotland. Utvärderingen håller nu
på att analyseras tillsammans med den omvärldsanalys som deltagarna i arbetsgruppen genomfört. Under våren
kommer inhämtad information tillsammans med innehållet i uppdraget presenteras inom RG för att skapa delaktighet
och förståelse för nuläget.
En översyn av HR-s styrdokument har påbörjats för att gå från detaljkontroll till tillit. Ett antal områden har
identifierats, där vi behöver se över beslutsdelegationen. Lönetillägg, ny lön vid ändrade arbetsuppgifter samt bisyssla.
Kommunikationsavdelningens styrdokument är giltiga.
Ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan för Region Gotland med
syfte att optimera det samlade lokalresursutnyttjandet.

Kommentar:
Pausat pga arbete med vaccinationslokaler.
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands inköpsarbete enligt beslut efter
effektiviseringsprojektets slutrapport.

Kommentar:
Arbete pågår med att etablera program för sänkta inköpskostnader. Parallellt har planering av programmet gjorts. Lite
arbete kvarstår med planeringen men den är 80 % färdig. Arbete inför digitaliserat inköp pågår. Arbete med
förvaltningarnas åtgärder pågår. Tillsättande av strategiskt inköpsråd pågår.
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands bemanningsarbete enligt beslut
efter effektiviseringsprojektets slutrapport.

Kommentar:
Extramedel har avsatts för att arbeta vidare med projektet strategisk hållbar bemanning under 2021 och en
projektorganisation har byggts upp för att stödja förvaltningarna med ett verksamhetsnära stöd i dessa frågor. HRspecialist, systemkompetens, ekonomer samt verksamhetsnära medarbetare har tagit fram en plan för stödet under
året. Ett antal identifierade verksamheter finns framtagna utifrån en prioriteringsordning där stöd kommer att ges för
att se över bemanning, kompetens och stöd kring hållbar bemanning.
Färdigställa och implementera förvaltningens egen digitaliseringsplan samt ta
fram en regionövergripande digitaliseringsplan med syfte att ge förbättrat
beslutsunderlag för regionövergripande prioriteringar och utvecklingsinsatser
inom digitaliseringsområdet på lång sikt.

Kommentar:
Samtliga avdelningars digitaliseringsbehov kartlagda och sammanställda för att synliggöra nyttor och genomförbarhet.
Workshop genomförd med ledningsgruppen för att enas kring prioriteringar. Underlag för att färdigställa
förvaltningens digitaliseringsplan klart för dialog och beslut i FLG under april. Regionens plan är under framtagande
och skall presenteras för politiken i samband med BuB.
För att möjliggöra övergång till Office 365 göra en kartläggning för att belysa
påverkan på hela området informationshantering, kommunikation,
tillgänglighet och digitala arbetssätt.

Kommentar:
Arbete genomfört för att kartlägga lagstiftningens påverkan på förutsättningar att använda molntjänster samt
framtagande av ställningstagande för Region Gotland.
Ta fram en utvecklingsplan för beslutsstödsystemet för att säkerställa koppling
till mer verksamhetsnära system.

Kommentar:
Arbetet med att ta fram en gemensam plan för utveckling har inte påbörjats än. Socialförvaltningen har påbörjat ett
implementeringsprojekt med en modul för IFO verksamheten. Det är det första projektet som riktar sig till en specifik
verksamhet och som omfattar verksamhetsdata. Implementeringsprojektet för IFO modulen beräknas vara klart innan
sommaren 2021.
Fortsatt implementering av Insidan för ökad tillgänglighet och förflyttning av
organisationskultur

Kommentar:
Implementeringen av intranätet har fortsatt under året och i viss mån fått en skjuts av kommunikationsarbetet
kopplat till pandemin. Det interna behovet av att få kontinuerligt uppdaterad information har varit stort. Dock ser
användningen av nya intranätet i organisationen fortfarande alltför ojämn ut. Det finns också funktioner och vissa
målsättningar som beslutades initialt som ännu inte verkställts eller följts upp, till exempel så saknas integration med
Canea Docpoint och personalhandboken. Arbete för att lösa detta pågår. Utbildningskatalogens koppling till ny
beställningsportal återstår också. Förvaltningsövergripande referensgrupp för utvecklingsfrågor har etablerats under
året. Nyckeltal för att följa utvecklingen har tagits fram.
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Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom
regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.

Kommentar:
Att ta fram objektsförvaltningsplaner är en del av dialogen kring förvaltningens digitaliseringsplan och viktigt i den
fortsatta implementeringen av planens prioriterade områden.
För merparten av digitaliseringsavdelningens objekt finns planer framtagna och ligger i LiSA.
Arbetet med att ta fram en objektsförvaltarplan för samtliga HR objekt har sedan tidigare påbörjats. Inom
verksamhetsutvecklingen digital HR kommer ytterligare verksamhetsmoduler som ska stötta våra processer att
upphandlas under 2021. Målsättningen är att objektsförvaltarplanen för HR objekt ska vara klar Q4.
Objektsförvaltningsplaner klara för måltidsavdelningen.
Objektsförvaltningsplaner ska uppdateras för ekonomisystemet och beslutsstödsystemet. Detta arbete har inte
påbörjats än.
Klart avseende hemsida, intranät och bildbankssystem samt Almedalsveckans programsystem.
Fortsatt verksamhetsutveckling inom den egna förvaltningen enligt
utvärderingen påbörjad i RSF 2.0.

Kommentar:
Dialoger genomförda med samtliga avdelningschefer för att tydliggöra behov av förbättringar inom avdelningar,
mellan avdelningar och mellan förvaltningar. Sammanställning presenterad för förvaltningsledningen.

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.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för
förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till
tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.

Kommentar:
En förflyttning har gjorts inom samtliga av de fyra utvecklingsområdena. Samverkan över gränser är det område som
haft störst fokus. Samverkan med alla avdelningar inom RSF och även övriga förvaltningar. Kvar finns ännu att göra
dessa samarbeten ännu mer funktionella och effektiva. Även hitta strukturer för nya arbetssätt samt ta hand om
lärande och utveckling behöver göras. Avdelningarna inom förvaltningen har kommit olika långt, kulturarbetet är en
pågående process. Aktiviteten har på vissa avdelningar varit uppe på arbetsplatsträffar men ett arbete kvarstår.
Inom regional utveckling har ett arbete påbörjats för att utveckla den avdelningsgemensamma delen av VP-processen.
Detta är i linje med utvecklingssatsningen Vägar till hållbar utveckling som avdelningen bedriver. Vidare pågår
diskussioner med länsstyrelsen kring samverkan såväl inom området kris- och beredskap samt social välfärd. Bland
annat är vi överens om att regionen, nu när vi har en ny-antagen RUS, övertar forum för social välfärd som
länsstyrelsen har drivit i några år.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.

Kommentar:
Arbete påbörjat i FLG samt i samarbete mellan avdelningar kvalitet och kansli, HR, ekonomi och digitalisering för att
fördjupa bilden av framtidens chefsstöd. Beslut om att etablera en funktion som verksamhetsutvecklare chefstöd,
rekrytering påbörjad.
Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera ett antal HRprocesser som ska stödja chefer på ett effektivt sätt. Det handlar om anställningsprocessen, kurs- och
kompetensadministration, learning (preboarding, digitala klassrum), LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och
löneöversyn med mera.
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En översyn av ekonomifunktionen gjordes i slutet av år 2020. Utifrån de slutsatserna har områden för att utveckla
chefsstödet identifierats. Det är dock viktigt att vi utvecklar och identifierar basnivån på chefsstödet gemensamt så att
inte varje avdelning gör på eget sätt. I avdelningen tittar vi just nu på att inrätta både en upphandlingssupport och en
mer utvecklad ekonomisupport. Skiftet från ekonom till controller innebär att arbetssätt mot förvaltningar behöver
utvecklas för att hitta det mest optimala sätt att stödja verksamheterna. Vi arbetar även för att utveckla informationen
på intranätet. Att underlätta för chefer att göra inköp är ett prioriterat arbete och påbörjas under året. Systemstöd för
att vidareutveckla inköpsprocessen och underlätta för samtliga beställare (inte bara chefer) kommer att anskaffas
under förutsättning att finansiering finns. Vi arbetar med att hitta rätt nivå för utbildning i beslutsstödet för att
underlätta för chefer. Det påbörjas med en utbildning för vissa funktioner i förvaltningarnas staber under våren.
Översyn av Region Gotlands styrelserepresentation i föreningar,
organisationer, bolag mm som erhåller bidrag från regionen.

Kommentar:
Ej påbörjat.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder för att
stärka förtroendet för ledningen.

Kommentar:
Ej påbörjat
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Utveckla digitalt stöd för anställningsprocessen samt kompetensutveckling/elearning.

Kommentar:
Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera ett antal HRprocesser. Det handlar om anställningsprocessen, kurs- och kompetensadministration, learning (preboarding, digitala
klassrum), LAS-hantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och löneöversyn med mera.
Under Q1 har prioritering av digital anställningsprocessen och komplettering av moduler gällande strategisk HR till HRsystemet prioriterats. I mars har en option till gällande HR-system kunnat utnyttjas och ett tilläggsavtal har skrivits
med Visma gällande verksamhetssystemet Visma Talent
Följande moduler ingår:
- Utbildningsadministration ( Learning) stöd för Pre- On boarding och introduktion- all form av lärande, lärarledda
sessioner, e-lärande, virtuella klassrum, Webinar, Test & utvärderingar, studieplaner och certifikat.
- Kompetens - stöd inom strategisk kompetensförsörjning med att i systemet sätta upp kompetensmodeller och utifrån
dessa genomföra kompetensanalyser
- Medarbetarsamtal/Lönesamtal - Målstyrning & Medarbetarsamtal ingår stöd för målstyrning och medarbetarsamtal
(eller motsvarande). Modulen har även stöd för hantering av intryck, annan återkoppling och Check-ins.
- Samarbete - Samarbete ingår Sociala forum, grupper, chatt och diskussionstrådar
- Analys / Rapportering, Uppföljning - för insamling och analys av data. Analytics levereras med ett stort antal
standardrapporter för rapportering och analys av strategisk data
Implementering påbörjas under våren och kommer att fortsätta hela året
Under Q1 har arbetet med att skapa ett digitalt stöd för anställningsprocessen fortsatt. Arbete pågår med att samla in
data som ska kopplas ihop från förvaltningarna. Samtidigt pågår arbete med att ta fram ett nytt anställningsavtal som
sedan ska kopplas i HRplus för att skapa ett digitalt flöde med underskrift med Mobilt BankID. Målsättningen är att
under hösten påbörja implementeringen av lösningen för RSF chefer
Slutföra och utvärdera projektet Heltid som norm på såväl förvaltnings- som
regionnivå.

Kommentar:
Förvaltningens eget projekt avslutat och utvärdering genomförd. Fortsatt arbete sker inom ramen för arbetet hållbar
bemanning.
Utbilda inom förvaltningen i regionens projektmodell samt hur projekt planeras
och följs upp i relation till ordinarie verksamhetsplanering och – uppföljning.

Kommentar:
Ej påbörjat
I den egna förvaltningen genomföra utbildningar i digitala arbetssätt kopplade
till dagens digitala system.

Kommentar:
Ej påbörjat
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Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Ta fram, implementera och säkra intentionerna med reviderat fackligt
samverkansavtal.

Kommentar:
Ett utkast på avtal finns framtaget och stöddokument ses över. Arbetet har även belyst närliggande områden att ta
tag i för att få samverkan att fungera. Det handlar om facklig tid, samsyn kring arbetsrättsliga processer samt
strukturer för att ha dialoger i vardagen av lite mer informell natur.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
minimerar konflikter som påverkar arbetet negativt.

Kommentar:
Strategiska workshops på förvaltnings- och koncernledningsnivå har genomförts. Där har vi identifierat ett antal
områden att gemensamt arbeta vidare med. Utifrån det så har ett underlag för filmer kring konflikter och grogrunder
tagits fram. Ett material som ska finnas tillgängligt för alla regionens medarbetare. I samarbete med
företagshälsovården har nya tjänster kring förebyggande insatser inom konfliktområdet tagits fram. Extra stöd till
"röda chefer" finns via HR-specialisterna.
Inom förvaltningen sker dialoger dels på APT och dels i individuella möten. Åtgärder för att identifiera och arbeta för
att förebygga konflikter pågår. Bland annat sker processkartläggning för att identifiera situationer där otydligheter
leder till konflikter. Att arbeta i vardagen för att ha ett öppet och tillåtande klimat där alla får komma till tals är viktig
så också att dela med sig av information, visa omtanke, peppa och sprida goda exempel. I specifika fall används
företagshälsovården för att hjälpa till med grupputveckling mm.
Utifrån medarbetarenkätens resultat i förvaltningen genomföra åtgärder som
stärker chefers förutsättningar.

Kommentar:
Underlag för fördjupning och dialog i FLG framtaget. Planeras i april.

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.
Aktivitet

Status

Färdiggrad

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Ta fram en beskrivning över på vilket sätt och med vilken nivå
effektiviseringsprogrammets olika åtgärder kan leda till kostnadssänkningar
inom regionens samtliga förvaltningar.

Kommentar:
Fördjupningsarbete genomfört i koncernledningsgruppen för att tydliggöra effektiviseringsprojektets potentialer.
Sammanställning pågår i ärende till BuB.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Göra verksamhetsanpassningar inom förvaltningen för att nå
kostnadssänkningar som möjliggör kommande besparingar från 2022 och
framåt.

Kommentar:
Arbete påbörjat genom dialog i FLG kring behov av organisationsutveckling.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/570
30 mars 2021

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Delårsrapport 1 - Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner räddningstjänstens delårsrapport 1- 2021.

Sammanfattning

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin. För
räddningstjänsten är det i synnerhet den uppsökande tillsynsverksamhet, detta
påverkar också de förväntade inkomsterna negativt.
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 5,15% till
8,89%.
De i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första
månader, och de följs löpande upp av ledningsgruppen på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänstens uppdrag har inte minskats inför året. Räddningstjänsten
prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som
räddningstjänsten lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4,7
mnkr år 2021.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Delårsrapport 1
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1 Sammanfattning
Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin. För
räddningstjänsten är det i synnerhet den uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar
också de förväntade inkomsterna negativt.
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 5,15% till 8,89%.
De i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första månader,
och de följs löpande upp av ledningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som
räddningstjänsten lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4,7 mnkr år
2021.

2 Händelser av väsentlig betydelse
När vi lämnar en gamla och PFAS smittade övningsplatsen så har vi i avtal att vi skall prov
ta och eventuellt sanera våran del av övningsplatsen, provtagningen visar att det finns ett
dieselutsläpp i marken vid en tankanläggning. Provtagningen har kostat 140 tkr och själva
saneringen finns ingen prisuppgift på ännu. Dessa kostnader finns inte med i den budget
som lämnats för 2021.
Den organisationsjustering som pågår för fullt visar mycket goda resultat i den externa
utvärdering som genomförs månadsvis.
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3 Väsentliga personalförhållanden
Verksamheten drabbades av covid smitta under julhelgen 2020. Smittan har sedan funnits i
enheter under januari och februari. När smittan var som värst var 20% av den operativa
heltidspersonalen sjukskriven. Enheten har en långtids sjukskrivning på 50% och en
långtids sjukskrivning på 100%.
3.1 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Feb 2021
år
Alla kön

8.89%

5.15%

Kvinna

5.06%

Man

9.10%

5.46%

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

49

52

49.00

Tillsvidare

46

51

46.00

3

1

3.00

sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

3.2 Personalvolym

Tidsbegränsad

Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020
23 Räddningstjänst

48.8

51.5

23000 Räddningstjänst

48.8

51.5
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4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Utfallet för perioden är negativt med 1,5 mnkr.
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021

Ekonomirapport

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

-13 745

-15 335

-1 590

-14 319

1 007

982

-25

1 231

Taxor och Avgifter

278

36

-241

191

Statsbidrag

194

211

17

67

Försäljning vara/tjänst

396

448

53

777

Intern resursfördelning

78

83

6

42

Övriga intäkter

63

204

141

155

Kostnader

-14 752

-16 317

-1 565

-15 550

Personal

-11 437

-11 667

-230

-10 888

Köp av tjänst

-345

-441

-97

-534

Köp huvudverksamhet

-295

-296

0

-290

Förbrukn. mtrl

-260

-662

-402

-407

Lokaler

-150

-1 155

-1 005

-1 074

-1 111

-968

144

-871

Intern resursfördelning

-525

-567

-42

-557

Övriga kostnader

-629

-561

68

-930

Intäkter

Avskrivn. internränta

Kommentar
Det som sticker ut är framförallt lokalkostnader och kostnader kring utbildning, där
räddningstjänsten inte har ekonomi för att klara av att möta upp sina kostnader.
4.2 Nettokostnadsutveckling
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Ekonomirapport

-15 335

-14 319

-1 015

7%

982

1 231

-249

-20%

36

191

-154

-81%

Statsbidrag

211

67

144

216%

Försäljning vara/tjänst

448

777

-329

-42%

Intern resursfördelning

83

42

42

101%

204

155

49

32%

Kostnader

-16 317

-15 550

-767

5%

Personal

-11 667

-10 888

-779

7%

Köp av tjänst

-441

-534

92

-17%

Köp huvudverksamhet

-296

-290

-6

2%

Förbrukn. mtrl

-662

-407

-255

63%

Intäkter
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

4

Räddningstjänsten

Lokaler

Delårsrapport 1 2021

-1 155

-1 074

-81

8%

Avskrivn. internränta

-968

-871

-96

11%

Intern resursfördelning

-567

-557

-10

2%

Övriga kostnader

-561

-930

368

-40%

Kommentar
Nettokostnaderna har ökat, vilket är naturligt då räddningstjänsten under perioden inte
lyckats med rekryteringar utifrån tidigare beslut ( RS§181), vilket innebär att målet är att
anställa räddningsmän i beredskap och utifrån det kunna minska heltidsanställda, för att på
så sätt minska kostnader. För att möta upp den ekonomiska ram räddningstjänsten har, så
behöver trenden vara en minskning av nettokostnaderna.
4.3 Årsprognos
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Ekonomirapport

-55 484

-60 200

-4 716

-59 210

Intäkter

4 028

3 778

-250

3 937

Taxor och Avgifter

1 110

1 110

0

670

776

776

0

677

Försäljning vara/tjänst

1 582

1 332

-250

1 489

Intern resursfördelning

310

310

0

733

Övriga intäkter

250

250

0

369

Kostnader

-59 512

-63 978

-4 466

-63 147

Personal

-46 255

-46 675

-420

-44 873

Köp av tjänst

-1 379

-1 389

-10

-2 009

Köp huvudverksamhet

-1 181

-1 181

0

-1 160

Förbrukn. mtrl

-1 040

-1 230

-190

-2 031

-600

-3 900

-3 300

-4 203

Avskrivn. internränta

-4 441

-4 452

-11

-3 635

Intern resursfördelning

-2 100

-2 100

0

-2 226

Övriga kostnader

-2 516

-3 051

-535

-3 011

Statsbidrag

Lokaler

Kommentar
Räddningstjänstens organisation är oförändrad och därmed jämförbar med den
organisation som fanns år 2020 och tidigare. Det är samma förutsättningar ekonomiskt, det
har inte skett någon justering av den ekonomiska ramen inför 2021, förutom kompensation
för generella löneökningar.
Det finns beslut tagna i Regionstyrelsen för att se över organisationens bemanning för att
kunna minska kostnader och därmed minska underskottet för Räddningstjänsten. Fortsatt
är det personalkostnader och fasta kostnader , som ffa lokalhyror som inte ryms inom
Räddningstjänstens ekonomiska ram.
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4.4 Investeringar

Investeringar som kommer genomföras under året är brand och räddningsutrustning,
utbyte av radio system, investeringar kring övningsplatsen, lokalanpassningar och inköp av
brandbilar. Totalt kommer investeringar för 12 mnkr att genomföra under året.
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Tjänsteskrivelse
RS 2021/5
26 april 2021

Caroline Gränefjord

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2021:1 Region Gotland
Förslag till beslut

•

Delårsrapport 2021:1 godkänns

Sammanfattning

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi och personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas aktiviteter följs
upp i samband med delårsrapport 2. Bedömningen av ekonomin bygger på de
prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste indikation av
skatteunderlagets utveckling som gjorts av Sveriges kommuner och regioner under
februari 2021.
Sjuktalet för perioden januari-februari är 6,7 procent vilket är en ökning jämfört med
samma period föregående år. Sjuktalet för mars månad var inte redovisat när
rapporten upprättades men kommer att redovisas i månadsrapporten för april.
Nämndernas sammanlagda årsprognos visar en budgetavvikelse på -71 mnkr. Det
totala resultatet för Region Gotland prognostiseras till +96 mnkr. Underskottet från
nämnderna vägs upp av att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för
skatteintäkter, finansnetto och reavinster. Det prognostiserade resultatet för Region
Gotland på +96 mnkr innebär en positiv budgetavvikelse med 9 mnkr.
Den inrapporterade prognosen för investeringar och exploateringar uppgår till 789
mnkr. Efter årets första tre månader är 10 procent av budgeten förbrukad så en mer
rimlig bedömning av prognosen är 500 mnkr. Budget för investeringar och
exploateringar uppgår till 1 059 mnkr.
Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 är den första uppföljningsrapporten för året och avser perioden
januari-mars. Den är i huvudsak inriktad på ekonomi. Utöver delårsrapport 1 görs en
månadsrapport avseende april och delårsrapport 2 som avser perioden januari-augusti
samt en årsredovisning. I delårsrapport 2 görs både resultat- och balansräkning samt
uppföljning av måluppfyllelse.
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Bedömning

Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas nu gå snabbare än vad man
tidigare trott men osäkerheten är fortfarande stor vilket innebär högre skatteintäkter
än vad som tidigare beräknats. Årets resultat beräknas till 96 mnkr.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2021
ökade nämndernas budgetramar med höga 4,8 procent motsvarande 257 mnkr. Trots
detta prognostiserar nämnderna ett underskott jämfört med budget. Till viss del är
underskottet kopplat till pandemin men det finns underliggande obalanser som det är
viktigt att fortsätta arbeta med. Underskotten beräknas inte inom vård- och omsorg
som tidigare varit vanligt utan återfinns nu istället inom teknisk verksamhet, skola
och räddningstjänst. Nämnderna rapporterar att det fortfarande är osäkra prognoser
då omfattningen av pandemin, eventuella tilläggsanslag samt eventuella statliga
stödåtgärder inte är kända.
Hittills har den osäkra ekonomiska situation vi befinner oss i hanterats genom att det
funnits marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och
regioner för kostnadsökningar kopplade till pandemin. De underliggande
utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning och demografisk utveckling finns
kvar.
Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Sammanfattning
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi och
personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas aktiviteter följs upp i samband
med delårsrapport 2. Bedömningen av ekonomin bygger på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste indikation av skatteunderlagets utveckling (februari
2021) på skatter och statsbidrag. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare
händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport
finns i slutet av den här rapporten.
Antal anställda har ökat med 53 personer jämfört med februari 2020 och uppgår nu till
6 643 personer. Vid årsskiftet uppgick antal anställda till 6 596.
Den faktiskt arbetade tiden under januari och februari 2021 jämfört med samma period
2020 har förändrats marginellt och motsvarar en minskning på 4 årsarbetare. Sjuktalet i
perioden januari-februari är 6,7 procent vilket är en ökning jämfört med samma period
föregående år.
Årets resultat prognostiseras till 96 mnkr. Det är en positiv budgetavvikelse med 9 mnkr.
Fyra av sju nämnder bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Övriga nämnder
prognostiserar ett resultat i balans med budget. Nämndernas sammanlagda årsprognos visar
en budgetavvikelse på -71 mnkr som uppvägs av att finansförvaltningen har positiva
budgetavvikelser för skatteintäkter, finansnetto och reavinster.
Årsprognosen innebär att årets resultat i förhållande till nettokostnaderna bedöms bli 1,7
procent. Det finansiella målet för årets resultat i förhållande till nettokostnaderna är 1
procent 2021. Även det finansiella målet för budgeterat resultat i förhållande till
nettokostnaderna är 1 procent 2021. Båda resultatmålen bedöms kunna uppnås.
I årsprognosen ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 39 mnkr. Finansnettot
bedöms bli positivt med 6 mnkr och beror på värdeökningar i pensionsmedelsportföljen.
Soliditeten prognostiseras till 42,1 procent vid årets slut givet prognoserna för
investeringar, avskrivningar och resultat. Det är en liten förbättring med 0,2 procentenheter
men innebär att soliditetsmålet på 45 procent inte uppnås.
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Periodens resultat uppgår till 111 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansiella
poster är 0,4 procent vilket är lågt. Verksamhetens kostnader har en låg ökning på 1,6
procent medan avskrivningar har ökat med 7,5 procent vilket är mycket men också en
logisk konsekvens av de investeringar som gjorts. Den främsta förklaringen till att
nettokostnadsökningen är så låg är att verksamhetens intäkter ökat med 3,7 procent bland
annat beroende på flera riktade statsbidrag som utbetalats under kvartal 1 men som i vissa
fall avser hela året.
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 866 mnkr.
Exploateringsbudget inklusive kompletteringsbudget uppgår till 193 mnkr. Sammanlagt
innebär det en mycket hög nivå på investerings- och exploateringsbudget på 1 059 mnkr.
Den inrapporterade investeringsprognosen för året beräknas till 789 mnkr och exklusive
exploateringar till 722 mnkr. Efter årets första tre månader är 10 procent av budgeten
förbrukad så en mer rimlig bedömning av prognosen är 500 mnkr.
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Händelser av väsentlig betydelse
Pandemins effekter påverkar fortsatt perioden för regionens verksamheter. Arbetsmiljön
för Region Gotlands medarbetare har påverkats stort och oro, både privat och
arbetsrelaterad ställer krav på ledarskapet utifrån alla nivåer. Nya rekommendationer och
sena beslut från aktuellt smittläge ställer krav på verksamheterna och medarbetarna att hålla
sig ajour och på kort varsel ställa om. Inom vissa verksamheter påverkas även ekonomin
påtagligt.
Sedan januari har antalet smittade per vecka stadigt gått ner, men i mitten av februari, strax
innan sportlovet började antalet smittade åter gå upp. Långtids-covid är ytterligare en
aspekt av pandemin, som uppskattningsvis utifrån nationell statistik drabbat ca 150
gotlänningar. Dessa personer har långtgående symtom efter en covid-infektion, kunskapen
utvecklas över tid och vissa personer kräver mer resurser.
Under julen 2020 kom de första doserna av vaccin till Gotland och fram till 1 april har
närmare 5 500 personer fått två doser vaccin, det motsvarar drygt 10 procent av
gotlänningarna. 22 procent eller drygt 11 100 har fått dos 1. Vaccinsamordnaren har
tillsammans med ett stort team samordnat och hanterat ett omfattande arbete med att
beställa, distribuera, boka in, utbilda volontärer och tillfälligt anställda sjuksköterskor, men
den största utmaningen har varit tillgången på vaccin och mycket rörliga leveransplaner.
Trots det har Gotland haft bra täckningsgrad utifrån nationella riktlinjer.
I den kartläggning gymnasieskolan genomfört konstateras att upp till 20 procent av
eleverna missgynnats på grund av distansundervisningen och riskerar att inte erhålla någon
gymnasieexamen. Att erbjuda eleverna kompensatorisk undervisning är sannolikt
nödvändigt under resten av deras gymnasietid. Även elevernas hälsa har påverkats negativt.
För dessa ändamål behöver såväl pedagogisk som elevstödjande personal rekryteras. Även
inom grundskolan ses risken för kunskapstapp överhängande om smittläget kräver att
grundskolor fortsatt skall bedriva undervisning på distans.
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Utöver hanteringen av pandemins effekter har den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040 antagits efter en lång och omfattande process, såväl externt som internt.
Strategin blir nu styrande för de strategier, program och planer som Region Gotland tar
fram och beaktas av övriga offentliga aktörer i deras arbete i länet. Arbetet att ta fram
tänkbara scenarios för förutsättningarna att nå målen i den nya regionala
utvecklingsstrategin har påbörjats. Arbetet kommer både att ge underlag för framtida
planering och verktyg för trend-/omvärldsanalys att använda i flera sammanhang.
I januari drabbades regionen av den första av vad som kom att bli över femhundra
belastningsattacker på regionens nätverk. Detta pågick under en period av nästan 8 veckor.
Verksamheten påverkades initialt relativt kraftigt då alla som satt hemma och arbetade via
regionens förbindelser, slängdes ut, videomöten bröts och andra tjänster som behöver
kontakt med internet slutade fungera. Även regionens hemsida påverkades. Stora insatser
gjordes för att hantera och begränsa attackerna. Säkerhetskonsulter kontrakterades och
kostnaden har uppgått till miljonbelopp. Efter några veckor var situationen mer eller
mindre kontrollerbar och påverkan på verksamheterna mindre. Polisen kopplades in från
början och i mars kunde man vid en husrannsakan säkerställa bevisning i ärendet.
Inom ramen för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet genomför Region Gotland
ytterligare satsningar för att stärka och höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare.
Hösten 2020 erbjöds visstidsanställda utbildning till vårdbiträde och sedan fast anställning.
Under våren 2021 erbjuds tillsvidareanställda möjlighet att utbilda sig till undersköterskor.
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Undersköterskor erbjuds att studera vidare till specialistundersköterskor inom exempelvis
demensvård. Dessutom erbjuds chefer att studera för att utveckla sitt ledarskap.
Erbjudandet vänder sig till anställda både i regionen och hos externa utförare.
Från den 1 mars gäller ett nytt LOV-avtal för hemtjänst. Det nya avtalet mellan regionen
och hemtjänstutförarna har ökat valfriheten för den som är i behov av hemtjänst. Nu kan
brukare välja mellan minst två utförare oavsett var på Gotland denne bor. I det nya avtalet
är resursfördelningen differentierad. Det innebär att det är högre ersättning för utförare på
landsbygden än i tätorter. Nyhet i avtalet är också att alla hemtjänstleverantörer ansvarar
för trygghetslarm.
Regionen har blivit beviljade meder för EU-projektet Digital dialog. Projektet kommer att
påbörjas under året och ska utveckla nya digitala tjänster för att underlätta för boende,
besökare och företagare på Gotland att interagera med samhällsbyggnadsprocessen.
Medarbetare från flera olika förvaltningar kommer att involveras i projektet.
Under perioden har Gotland upplevt "riktig" vinter. Det var över 10 år sedan sist.
Vinterväghållning i form av snö- och halkbekämpning har under årets första kvartal
inneburit att regionens resurser och medarbetare satts på hårda prov, både gällande
arbetsbelastning och ekonomi.

Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har även präglat de första månaderna under 2021 och haft stor
fortsatt påverkan på verksamheterna.
Regionen har lagt stort fokus på de arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor som uppkommit
med anledning pandemin. Centrala skyddskommittén (CSK) som under 2020 utökades
med HR-chefer och representanter från HR centralt, har fortsatt med möten var 14:e dag.
Det har även i samverkan med skyddsombud, chefer och medarbetare genomförts
riskbedömningar på regionens alla nivåer. Utökad samverkan med facken kring frågor
rörande pandemin har även skett på förvaltningarna.
För att minska trycket på kollektivtrafiken och för att minska smittspridningen så har
medarbetare, där det fungerat för verksamheten, arbetat hemifrån. Det har medfört att
cheferna har fått arbeta på ett nytt sätt, att leda på distans. Det har även medfört nya
arbetssätt med digitala lösningar. Även gymnasieskolans distansundervisning har ställt
ökade krav på medarbetare och elever samt ökad krav på digitalisering. Vaccinationsarbetet
har satt igång och har medfört ett intensivt arbete med att annonsera och rekrytera
personal samt planera inför vaccinationsarbetet.
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Löneöversyn 2020 blev försenad på grund av pandemin och det har inneburit att
löneöversyn 2020 har avslutats samtidigt som löneöversyn 2021 har påbörjats och detta har
medfört extra tryck på cheferna som ska hantera två processer samtidigt.
En omorganisation genomfördes 2021-01-01 genom att försörjningsavdelningen flyttades
från regionstyrelseförvaltningen till teknikförvaltningen.
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Personalvolym

Personalstatistiken och personalkostnaderna i rapporten baseras på siffror till och med
februari 2021.
Anställningsformer

Antal anställda

Antal årsarbetare enl.
anställningsavtal

Feb 2021

Feb 2020

Dec 2020

Feb 2021

Feb 2020

Alla

6 643

6 590

6 596

6 394

6 297

Tillsvidare

5 701

5 642

5 650

5 504

5 420

Tidsbegränsat

968

965

974

890

878

Anställningsformer

Sysselsättningsgrad %
(enligt avtal)

Alla

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare
(avser produktionstid)

Feb 2021

Feb 2020

Jan - Feb 2021

Jan - Feb 2020

95,6

94,9

5 150

5 154

Region Gotland har i februari 2021, 6 643 månadsavlönade medarbetare, varav 5 701
tillsvidare och 968 visstidsanställda. I december 2020 var antalet tillsvidareanställda
medarbetare 5 650, en ökning med 51 tillsvidareanställda medarbetare sedan årsskiftet.
Antalet tillsvidareanställda ökar bland annat utifrån att socialförvaltningen medvetet arbetar
med att tillsvidareanställa medarbetare för att få en stabilare bemanning med högre
sysselsättningsgrader. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ökar också i antalet
tillsvidareanställda genom att lyckas med rekryteringen av medarbetare.
Antalet årsarbetare utifrån anställningsavtal var i februari 2021, 6 394. Projektet
heltidsresan har medfört att förvaltningarnas arbete med att höja sysselsättningsgraden har
fått effekt. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden under perioden har höjts till 95,6
procent, att jämföra med 94,9 procent under samma period föregående år.
Den faktiskt arbetade tiden, omräknat till heltidsarbetare har förändrats marginellt. Under
perioden januari – februari 2021 motsvarar den 5 150 heltidsarbetare vilket kan jämföras
med 5 154 under samma period år 2020.
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Personalkostnaderna har under januari till februari ökat med 3,4 procent.
Kostnadsökningen kan delvis förklaras med att antalet medarbetare har ökat. Pandemin har
medfört att övertidskostnaderna ökat, kostnaderna för övertid var dock lägre 2020 än
tidigare år. Även sjuklönekostnaderna, framför allt kostnader för sjuklön för dag 2-14, har
ökat. Utfallet av löneöversyn 2020 var 2,83 procent. Retroaktiv lön för 2020 års
löneöversyn för Kommunals och läkarnas avtalsområde utbetalas på mars respektive
aprillönen.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i %, ackumulerat
januari - februari

Sjukfrånvaro i %, ackumulerat
helår

2021

2020

2020

2019

Alla

6,7

6,5

7,3

6,1

Kvinnor

7,2

7,2

8,0

6,7

Män

5,1

4,4

5,2

4,3

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-februari 2021 uppgår till 6,7 procent.
Jämfört med samma period föregående år, ses en ökning av sjuktalet med 0,2
procentenheter. Ökningen är lägre än förväntat då regionen under januari och februari
2020 inte hade pandemins påverkan på sjuktalet utan först såg effekter i mars månad.
Kvinnors sjuktal är i oförändrat medan männens sjuktal ökar med 0,7 procentenheter
under perioden. Samma mönster går att utläsa inom de olika förvaltningarna.
I förvaltningarna ses högre sjuktal inom regionens vård- och omsorgsförvaltningar där
både hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen ökar sina sjuktal. Inom
socialförvaltningen återfinns även de högsta sjuktalen. Ökningen förklaras med
utvecklingen i pandemin genom en ökad korttidsfrånvaro relaterat till covid-19 eller andra
förkylningssymtom, restriktioner om att stanna hemma vid minsta symtom, biverkningar
från vaccinationer men även uppskjutna medicinska åtgärder för medarbetare.
Övriga förvaltningar visar på sänkta sjuktal. Möjlighet till hemarbete lyfts som den enskilt
viktigaste orsaken till en positiv påverkan på sjuktalet. Även effekter av
folkhälsomyndighetens rekommendationer, förbättrade hygienrutiner och en minskning av
säsongsbundna sjukdomar framhålls som tänkbara orsaker till utvecklingen.
Utvecklingen av sjuktalen under 2021 är fortfarande osäker. Då pandemins påverkan på
sjuktalet fortsatt bedöms vara betydande kommer dess utveckling under året vara av stor
betydelse för sjuktalen i regionens verksamheter. Pandemin bedöms även ge långvariga
effekter med en stor påverkan på våra verksamheter under en lång tid framåt på sjuktalet
genom exempelvis ökad arbetsbelastning, minskad återhämtning och psykisk ohälsa och
detta är effekter som vi behöver ta höjd för. Även effekter av de ändringar som sker i
sjukförsäkringen kommer under 2021 har betydelse för utvecklingen av regionens sjuktal.

Ekonomisk uppföljning
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Periodens resultat 111 mnkr

Periodens resultat uppgår till 111 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansiella
poster är 0,4 procent vilket är lågt. Verksamhetens kostnader har en låg ökning på 1,6
procent medan avskrivningar har ökat med 7,5 procent vilket är mycket men också en
logisk konsekvens av de investeringar som gjorts. Övergången till komponentredovisning
är också en delförklaring till att avskrivningarna ökar. Den främsta förklaringen till att
nettokostnadsökningen är så låg är att verksamhetens intäkter ökat med 3,7 procent bland
annat beroende på flera riktade statsbidrag som utbetalats under kvartal 1 men som i vissa
fall avser hela året.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag ökat mycket i perioden. Skatteintäkterna ökar med
3,8 procent och förklaringen är positiva skatteavräkningar till följd av att skatteunderlaget
bedöms öka mer i prognosen från februari jämfört med tidigare skatteprognoser. De
generella statsbidragen har ökat med 9,7 procent eller 38 mnkr jämfört med motsvarande
period föregående år. Det beror på statens tillskott till kommuner och regioner 2021. De
extra statsbidragen 2020 fanns inte med i kvartalsutfallet 2020 då dessa beslutades senare.
Finansiella intäkter har också ökat mycket och det beror på en positiv utveckling för
pensionsmedelsportföljen till följd av den starka utvecklingen på aktiemarknaderna.
Marknadsvärdet på pensionsportföljen var den 31 mars 295 mnkr. Under perioden har
nyavsättningar med 37,5 mnkr gjorts. Tillgångsavkastningen under första kvartalet uppgår
till 5,6 procent motsvarande 15 mnkr.
Likviditeten har varit fortsatt god och möjliggjort att ett lån på 80 mnkr har kunnat lösas
vid förfall. Låneskulden vid periodens slut var 494 mnkr. Överlikviditet har också placerats
i räntefonder med 100 mnkr. Bedömningen är att inga nya lån kommer att behöva tas upp
för att finansiera investeringar i nivå med beslutad budget under 2021 och 2022.
Resultaträkning, mnkr
Budget
2021

Utfall
jan-mars
2021

Utfall
jan-mars
2020

Prognos
2021

Bokslut
2020

4 156

993

958

4 214

4 394

-9 489

-2 297

-2 261

-9 675

-9 581

-300

-72

-67

-295

-282

-5 633

-1 376

-1 370

-5 756

-5 469

Skatteintäkter

4 015

1 048

1 010

4 131

3 952

Generella statsbidrag och utjämning

1 724

429

391

1 715

1 692

106

101

31

90

175

15

16

1

31

30

Finansiella kostnader

-34

-6

-27

-25

-50

Årets resultat

87

111

5

96

155

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Årsprognos 96 mnkr
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Årets resultat prognostiseras till 96 mnkr. Det är en positiv budgetavvikelse med 9 mnkr.
Nämndernas årsprognos är en budgetavvikelse på -71 mnkr som uppvägs av att
finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter, finansnetto och
reavinster.
Årsprognosen innebär att årets resultat i förhållande till nettokostnaderna bedöms bli 1,7
procent.
Det finansiella målet för årets resultat i förhållande till nettokostnaderna är 1 procent 2021,
en tillfällig sänkning från 2 procent. Även det finansiella målet för budgeterat resultat i
förhållande till nettokostnaderna är tillfälligt sänkt till 1 procent 2021. Båda resultatmålen
bedöms kunna uppnås.
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Nettokostnadsutveckling för helåret prognostiseras till 5,2 procent. Det är en
förhållandevis hög ökning men beror på att verksamhetens intäkter prognostiseras att
minska med 4,1 procent. Det är i huvudsak bidrag och försäljning av tjänster samt vinster
från fastighetsförsäljningar som står för minskningen. Verksamheternas kostnader bedöms
öka med 1 procent och avskrivningar med 4,6 procent.
Utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras sammanlagt öka med
3,6 procent enligt senaste skatteprognos från SKR i februari. Skatteintäkterna bedöms öka
med 4,5 procent motsvarande 179 mnkr. Det är en förhållandevis stor ökning men beror
på en mycket svag ökning av skatteintäkterna 2020 till följd av pandemin. Generella
statsbidrag uppskattas öka med 1,4 procent. Den låga ökningen beror på att det under
föregående år beslutades om stora tillfälliga statsbidrag för 2020.
Att nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkter och generella statsbidrag innebär att årets
resultat i jämförelse med föregående år försämras men från en hög resultatnivå föregående
år.
Pensionsskuldens förväntas öka väldigt mycket under 2021 till följd av ändrade
livslängdsantaganden. SKR väntas besluta om de nya livslängdsantagandena i slutet av april.
Förslaget innebär att pensionsskulden kommer att öka med ca 5 procent för kommuner
och drygt 6 procent för regioner. För Region Gotland blir effekten av de nya livslängderna
att pensionsskulden i balansräkningen momentant ökar med ca 68 mnkr mer 2021 än vad
skulden skulle ha ökat med de befintliga livslängdsantagandena. Det motsvarar 5,8 procent
ökning. Den sammanlagda ökningen av pensionsskulden i balansräkningen prognostiseras
till 130 mnkr och innebär att skulden i balansräkningen kommer att uppgå till 1 218 mnkr
vid årets slut. Skuldökningen belastar årets resultat.
I årsprognosen ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 39 mnkr. Finansnettot
bedöms bli positivt med 6 mnkr och beror på värdeökningar i pensionsmedelsportföljen.
Soliditeten prognostiseras till 42,1 procent vid årets slut givet prognoserna för
investeringar, avskrivningar och resultat. Det är en liten förbättring med 0,2 procentenheter
men innebär att soliditetsmålet 45 procent inte uppnås.
Nämndernas periodresultat och årsprognos
Nämndernas periodresultat 19 mnkr

Nämndernas periodresultat är 19 mnkr. Fem nämnder redovisar positiva budgetavvikelser
medan två har negativa budgetavvikelser i perioden.
Hälso- och sjukvården har ett periodresultat på 24 mnkr vilket beror på att flera statsbidrag
inkommit under perioden varav vissa avser helåret 2021 men redovisats i perioden.
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Socialnämnden har ett periodresultat på 10 mnkr och som beror på lägre kostnader för köp
av verksamhet inom äldreomsorg och invid- och familjeomsorg.
Tekniska nämnden har ett stort underskott i perioden på -17 mnkr. Intäkterna har negativ
budgetavvikelse på 11 mnkr. Taxor och avgifter har en negativ budgetavvikelse på 20
mnkr. Även på kostnadssidan har man en negativ budgetavvikelse. Kostnader för el,
fjärrvärme och förbrukningsmaterial har de största budgetavvikelserna. Alla verksamheter
utom försörjningsverksamheten har underskott.
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Regionstyrelsen har underskott mot budget med -4 mnkr. Räddningstjänsten har ett
underskott på 1 mnkr som balanseras av ett överskott i politikerorganisationen beroende på
lägre kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har ett underskott på -4 mnkr som beror på
att utbetalningar för näringslivsbidrag, partistöd samt kultur- och fritidsbidrag som avser
helåret genomförts under perioden medan budgeten är jämnt fördelad över perioden.
Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Avvikels
e
janmars

Årsbudget

Prognos

Helårs-

Bokslut

2021

2021

avvikelse

2020

123

-3

486

497

-11

25

8

7

1

31

29

2

4

regionstyrelseförvaltningen

97

101

-4

400

408

-8

26

räddningstjänst

14

15

-1

55

60

-5

-5

Tekniska nämnden

42

59

-17

181

228

-47

-30

7

7

0

30

31

-1

-1

311

309

2

1 250

1 263

-13

12

81

77

4

329

328

1

-2

Socialnämnden

359

349

10

1 468

1 468

0

16

Hälso- och sjukvårdsnämnden

462

438

24

1 821

1 821

0

9

1 381

1 362

19

5 565

5 636

-71

29

Budget

Utfall

jan-mars

jan-mars

120

Nämnd
Regionstyrelsen

varav
politikerorganisationen

Miljö- och byggnämnden

Barn- och
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Summa

Nämndernas årsprognos -71 mnkr

Ärendenr RS RS 2021/5 Datum 2021-04-26

Nämnderna prognostiserar ett samlat underskott mot budget på -71 mnkr. Fyra av sju
nämnder bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Övriga nämnder prognostiserar
ett resultat i balans med budget.
Tekniska nämnden har ett mycket stort prognostiserat underskott på -47 mnkr som utgörs
av både lägre intäkter och högre kostnader ungefär lika fördelat. Flera verksamheter har
stora underskott. Kollektivtrafiken (-16 mnkr) har både lägre biljettintäkter (-7 mnkr) och
högre kostnader för köp av verksamhet (-8 mnkr). De lägre intäkterna är relaterade till
pandemin och på kostnadssidan är det kopplat till nytt avtal och ambitionshöjning. Vattenoch avloppsverksamheten (-16 mnkr) beror på lägre intäkter än budgeterat kopplat till
pandemin men prognosen är osäker. Ett utökat uppdrag för enskilda vägar bedöms leda till
ett underskott på -3 mnkr. En digital Almedalsvecka innebär 3,5 mkr i uteblivna intäkter
för markupplåtelser. Beslut om kostnadsfria tillstånd för uteserveringar ger 2 mnkr i lägre
intäkter. Även verksamheterna hamn respektive avfall prognostiserar underskott.
Barn- och utbildningsnämndens årsprognos är -13 mnkr i budgetavvikelse. Underskotten
finns inom grundskolan och särskolan.
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Miljö- och byggnämnden har en årsprognos på -1 mnkr och hänförlig plan- och
bygglovsverksamheterna.
Regionstyrelsen prognostiserar ett sammanlagt underskott på -11 mnkr hänförligt till
regionstyrelseförvaltningen (-8 mnkr) och räddningstjänsten (-5 mnkr). Räddningstjänsten
har haft underskott under ett flertal år och det är kopplat till bemanning och
handlingsprogram. Ett nytt handlingsprogram håller på att utarbetas och som ska träda
ikraft från 2022. Det är viktigt att det samtidigt som beslut om nytt handlingsprogram
också beslutas om finansiering av detta. Regionstyrelseförvaltningens underskott beror
bland annat på extra stöd till kultur- och fritidsverksamheten. De extra stöden kommer att
finansieras genom nyttjande av eget kapital och innebär att förvaltningens budget utökas
och när det sker så försvinner förvaltningens budgetavvikelse.
Nettokostnadsutveckling i nämnderna
Intäkter och kostnader i nämnderna, mnkr
Utfall jan-mars
2021

Utfall jan-mars
2020

Procentuell
skillnad

Taxor och Avgifter

129

126

2,4

Statsbidrag

133

102

30,4

Försäljning vara/tjänst

151

144

4,9

Intern resursfördelning

420

428

-1,9

Övriga intäkter

159

158

0,6

Totala intäkter

992

958

3,5

Personal

-934

-899

3,9

Köp av tjänst

-135

-119

13,4

Köp huvudverksamhet

-252

-244

3,3

Förbrukningsmaterial

-144

-140

2,9

Lokaler

-197

-193

2,1

-87

-82

6,1

Intern resursfördelning

-425

-432

-1,6

Övriga kostnader

-180

-213

-15,5

Summa kostnader

-2 354

-2 322

1,4

Nettokostnad

-1 362

-1 364

-0,1

Ärendenr RS RS 2021/5 Datum 2021-04-26

Avskrivningar. internränta

Nämndernas nettokostnader i perioden är oförändrade jämfört med föregående år. Det
beror på att kostnaderna har en förhållandevis låg ökningstakt på 1,4 procent samtidigt som
intäkterna har ökat med 3,5 procent.
Personalkostnaderna har ökat med 3,9 procent. Löneöversynen 2020 gav en genomsnittlig
löneökning med 2,8 procent och förklarar en del av personalkostnadernas ökning men inte
hela. Övertidskostnader och sjuklöner har ökat mycket jämfört med föregående år och kan
relateras till pandemin.

11 (18)

Region Gotland

Delårsrapport 1

Köp av tjänster har ökat med 13,4 procent vilket är mycket. Det är laboratorieanalyser, ITtjänster och hyrpersonal som står för ökningen.
Avskrivningar och internränta har ökat med 6,1 procent och beror på en hög
investeringstakt.
Övriga kostnader har minskat med 15,5 procent motsvarande 32 mnkr. I övriga kostnader
ingår bland annat transporter och resor, bidrag och transfereringar. Transporter och resor
har minskat med 8 mnkr, varav personalens resekostnader har minskat med 5 mnkr och
kan relateras till pandemin. Bidragen till föreningar har minskat med 33 mnkr och
förklaringen är att utbetalningar av bidragen till föreningarna tidigarelades 2020 på grund av
pandemin.
Intäkternas ökning med 3,5 procent beror på att statsbidragen ökat väldigt mycket,
30,4 procent motsvarande 31 mnkr. Statsbidrag till följd av pandemin uppgår till 37 mnkr
varav 9 mnkr avser sjuklöneersättning för januari-februari.
Eftersom ingen fullständig periodisering görs i delårsrapport 1 är en jämförelse av
nettokostnadsutvecklingen mellan åren lite osäker.
Investeringar och exploatering

Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 866 mnkr.
Exploateringsbudget inklusive kompletteringsbudget uppgår till 193 mnkr. Sammanlagt
innebär det en mycket hög nivå på investerings- och exploateringsbudget på 1 059 mnkr
som om alla projekt skulle genomföras i år, kräver extern finansiering.
Investeringsprognosen för året beräknas till 789 mnkr inklusive de pågående projekt som
finns i kompletteringsbudgeten. Den prognos nämnderna lämnat innebär att 74 procent av
budgeten förväntas komma att utnyttjas. De senaste fem åren har mellan 46-67 procent av
budgeten förbrukats under året. Efter årets första tre månader är 10 procent av budgeten
förbrukad så en mer rimlig bedömning av prognosen är 500 mnkr.
Beräknad utgift 2021 för stora investeringsprojekt:




Reinvestering i vatten- och avloppsanläggningar: 92 mnkr
Planerat underhåll av fastigheter: 48 mnkr
Korttidsboende Visby: 48 mnkr

Beräknad utgift 2021 för stora exploateringsprojekt:


Ärendenr RS RS 2021/5 Datum 2021-04-26



Kvarteret Visborg: 20 mnkr
Industrimark: 8 mnkr
Kvarteret Brodösen i Terra Nova: 7 mnkr
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Investeringar och exploatering 2021, mnkr
Nämnd

Budget inkl.
kompletteringsbudget
70

Utfall
jan-mars
2021
7

Årsprognos
2021

regionstyrelseförvaltningen

58

6

38

räddningstjänst

12

1

12

585

81

485

1

0

1

56

6

56

7

0

7

Socialnämnden

70

0

69

Hälso- och sjukvårdsnämnden

77

3

54

Summa investering

866

97

722

Exploatering

193

8

67

14

Regionstyrelsen

50

varav

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

varav
regionstyrelsen
tekniska nämnden
Summa investering och exploatering

56

0

137

8

53

1 059

105

789

Nämndernas sammanfattande kommentarer
Nedan följer nämndernas sammanfattning från den egna delårsrapporten.
Regionstyrelsen, -11 mnkr
Regionstyrelseförvaltningen, -8 mnkr

Ärendenr RS RS 2021/5 Datum 2021-04-26

Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till
regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassats och förändrats för att
hantera effekterna av den uppkomna pandemin.
Den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 har antagits och arbetet med
implementering har inletts. Digitaliseringen har varit i fokus och stora insatser har gjorts för
att förbättra möjligheterna till kvalitetshöjningar och effektiviseringar framåt inom såväl
förvaltningen som i regionen som helhet. En sårbarhet i IT-infrastrukturen visade sig under
perioden utifrån de belastningsattacker som Region Gotland utsattes för och fått hantera.
Aktuellt under perioden och även framåt är bland annat Almedalsveckans utveckling, ny
styrmodell, nytt kollektivtrafikavtal, framtidens måltidsverksamhet, utveckling av
biblioteken och informationsförvaltning/e-arkiv.
Periodens resultat uppgår till -4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar på helår en
nettokostnad på 408,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr mer än grundbudget. Beslut har fattats om
att nyttja eget kapital med motsvarande belopp. Detta för bland annat extra stöd till kulturoch fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi. När det egna kapitalet tillförs budgeten
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prognostiseras ett nollresultat mot budget. Av beviljat investeringsutrymme beräknas cirka
hälften åtgå under året, 51,7 mnkr.
Pandemin har inneburit att vissa yrkeskategorier arbetar på distans i olika omfattning av
arbetstiden och att arbetssätten har utvecklats att bli mera digitala. Trots pågående pandemi
är sjuktalet lägre jämfört med samma period föregående år. Den 1 januari 2021 trädde
Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom Kommunals
avtalsområde. Från årsskiftet har 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten,
önskat och också fått utökad sysselsättningsgrad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Räddningstjänsten, -5 mnkr

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin. För
räddningstjänsten är det i synnerhet den uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar
också de förväntade inkomsterna negativt.
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 5,2 procent till
8,9 procent.
De i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första månader,
och de följs löpande upp av ledningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som
räddningstjänsten lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4,7 mnkr år
2021.
Politikerorganisationen, 2 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2021 är enligt följande i mnkr:

Ärendenr RS RS 2021/5 Datum 2021-04-26

Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

+0,4
+1,5
0
0
0
0
+1,9

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till pandemirelaterade
orsaker så som minskat resande, låg representation och minskade kostnader i allmänhet.
Vidare beräknas även anslaget för utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad
omfattning. Överskottet för regionfullmäktige hänförs till lägre sammanaträdeskostnader
utifrån att sammanträden varit digitala samt att representationen är obefintlig vad gäller
bidrag till konferenser som hålls på ön. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa
ett nollresultat.
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Tekniska nämnden, -47 mnkr

Pandemin fortsätter att påverka nämndens verksamhet. Verksamheten fungerar dock väl
vilket bl.a. visar sig i så gott som inga Covid-relaterade störningar och en sjukfrånvaro i
samma nivå som innan pandemin. I ett ekonomiskt perspektiv ser vi dessvärre en
betydande negativ påverkan som framför allt visar sig i kollektivtrafiken men även intäkter
från markupplåtelse, parkering och hamnverksamhet. Detta tillsammans med bl.a. ökade
kapitalkostnader inom VA-verksamheten medför att resultatet per första kvartalet är
-16 950 tkr och att helårsprognosen pekar på -46 984 tkr.
Förvaltningen har per 1 januari växt med ca 170 personer då försörjningsavdelningen
flyttats från RSF till TKF. Överflyttningen har i alla stycken varit lyckad och integreringen
av den nya verksamheten är i full gång.
På grund av tillkommande och tidigarelagda investeringar har den redan mycket ambitiösa
VA-planen behövt revideras för att bli realistisk. Detta framgår tydligt i Strategisk plan och
Budget och får även viss påverkan på årets VA-investeringar. Kollektivtrafikens ekonomi är
fortsatt en utmaning som kommer att kräva en rad åtgärder för att visa acceptabla resultat.
Miljö- och byggnämnden, -1 mnkr

Miljö- och byggnämnden äskade inför 2021, 4 mnkr för att uppnå en balans mellan uppdrag och ekonomi. Nämnden har inför 2021 fått ett ramtillskott på 3 mnkr. Detta innebär
att nämnden har en ökad ramtilldelning för att bedriva de skattefinansierade delarna av
verksamheten.
Pandemin fortsätter att medföra osäkerhet kring hur framför allt tillsynsarbetet som
nämnden ansvarar för, kan bedrivas under året och det medför också kostnader och
förlorade intäkter för enheter inom förvaltningen.
Region Gotland ser över samhällsbyggnadsprocessen som helhet, där samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i allra högsta grad. Detta kommer på sikt dels skapa en
bättre process inom Region Gotland och för våra medborgare. Översynen av samhällsbyggnadsprocessen beräknas vara klar under 2021.
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Arbetet med framtagande av ny översiktsplan för Gotland, innebär för samhällsbyggnadsförvaltningen att resurser från flera av förvaltningens verksamheter är inblandade. Det är
totalt 19 personer på olika procent av heltid, som är involverade. För förvaltningen, blir det
cirka 4-5 heltidstjänster som vanligtvis arbetar externt. Detta innebär att mindre arbete kan
utföras externt, vilket kommer påverka tillsyns- och aktivitetsplaner samt ekonomin
negativt, då mycket av det externa arbetet är debiterbart.
Projektet DiSa, Digital Samhällsbyggnad, går in i avslutningsfas under sommaren och
hösten 2021. Implementeringen av de utvecklade tjänsterna i förvaltningen pågår för fullt
och kommer pågå även under 2022, ett arbete som ledningsgruppen är ansvarig för. Det
betyder att under kommande år, kommer SBF gå över till en helt digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess, vilket kommer få en positiv påverkan på ekonomin,
produktiviteten och rättssäkerheten.
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Barn- och utbildningsnämnden, -13 mnkr

Coronapandemin överskuggar samtliga väsentliga händelser under delår 1 och påverkar
både kvalitet och ekonomi idag och med största sannolikhet resten av året. Utifrån rådande
smittläge har tre av grundskolans högstadieskolor undervisat på distans helt eller delvis
under perioder. Det är för tidigt att prata om kunskapstapp men skolorna är mycket
uppmärksamma på den risken och har en beredskap för extra insatser, till exempel
lovskola.
Förskolans och grundskolans fokus ligger just nu på att genomföra de uppdrag som
nämnden gav i samband med beslutet om framtidens för- och grundskola. De stora
utmaningarna som pekades ut i nulägesbeskrivningen är lärarbrist, bristande likvärdighet
och ansträngd ekonomi. Med en bibehållen skolstruktur har behov och förväntningarna på
investeringar ökat markant.
Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 mnkr. I stort sett samtliga
inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom
särskolan och grundskolan. Periodens resultat minskar från 6,9 mnkr till 2,4 mnkr vilket
gör att periodens resultat har försämrats med 4,5 mnkr.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 mnkr och motsvarar 2,9 procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7 procent. Prognosen
för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 mnkr och avser 25 färre
barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse
motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever. Prognosen för
investeringarna är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli fyra under
året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut.
Det finns stora rekryteringsutmaningar gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive
fritidshemmen och även i särskolan. Arbetet med aktiviteterna i
kompetensförsörjningsplanen har intensifierats.
Antalet anställda och faktisk arbetad tid är jämförbar med föregående år. Den totala
sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har minskat med 0,22 enheter i förhållande till
föregående period. Samtliga avdelningar har minskad sjukfrånvaro utom grundskolan som
har en ökning med 0,39 procentenheter.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 1 mnkr
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Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser under delår 1 och har sin påverkan på
både kvalitet och ekonomi idag och med största sannolikhet resten av året. Nya
rekommendationer och sena beslut utifrån aktuellt smittläge ställer krav på verksamheterna
och medarbetarna att hålla sig ajour och på kort varsel ställa om. Behovet av
kommunikation är stort.
Nämndens verksamheter har haft helt eller delvis distansundervisning under perioden och
det syns nu tydliga tecken på kunskapstapp och psykisk ohälsa till följd av pandemin.
Verksamheterna har ambitiösa upplägg för att kompensera för detta, till exempel genom
extra undervisning och lovskola.
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En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och både
arbetsmarknad och etablering och vuxenutbildningen har fått ett ökat antal deltagare och
studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 1,2 mnkr. I stort sett samtliga
inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom Wisbygymnasiet, folkhögskolan och IT-enheten. Nämndens strävan är att samtliga
verksamheter ska uppnå minst ett balanserat resultat. Periodens resultat för 2021 visar i
jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,5 mnkr.
Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,6 mnkr. I resursfördelningen medräknas
även inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte till i
förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål, för att exempelvis finansiera
studiehandledare m.fl. vilket medför att den slutliga prognosen för resursfördelningen blir
positiv på 2,1 mnkr. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående
huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 1,2 mnkr. Prognosen för investeringar är
vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna generellt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda
förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera.
Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
Sjukfrånvaron inom hela gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde har minskat
med 0,71 enheter i förhållande till föregående period. Utvecklingen varierar mellan
verksamheterna, där uppvisar gymnasiet en marginell ökning med 0,39 enheter och
ungdomsenheten den största minskningen med 5,51 enheter.
Socialnämnden, 0 mnkr
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Pandemin har stor påverkan på socialförvaltningens verksamheter och kommer troligen att
ge effekt en lång tid framåt. I Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård och omsorg för
äldre konstaterar de att pandemin har drabbat omsorgen för de äldre i Sverige hårt. Förra
året flyttade betydligt färre in på särskilda boenden för äldre än tidigare år. Även andelen
äldre som sökt och fått hemtjänst för första gången minskade betydligt, vilket kan innebära
ett uppdämt behov när pandemin avtar.
Pandemin har präglat även vårens arbete och kommer fortsatt bidra till en ökad
digitalisering och hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På omvårdnadssidan har
verksamheterna arbetat med att hitta flexibla lösningar på bemanningsfrågan som fungerar
både för verksamheten och medarbetarna. Vaccinationerna av brukare inom
äldreomsorgen tycks ha bidragit till att hålla smittan borta från verksamheterna.
Medarbetare och chefer har fått utstå en tung arbetsbelastning och det finns ett stort behov
av återhämtning i många av förvaltningens verksamheter. Bemanningen inom
omvårdnadsområdet har påverkats negativt av en hög sjukfrånvaro kopplad till pandemin
och dess restriktioner. I de avdelningar där hemarbete varit möjligt har sjukfrånvaron inte
alls påverkats på samma sätt. Under första kvartalet har förvaltningen, trots pandemin,
genomfört en rad väsentliga aktiviteter som påverkat personalförhållandena.
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Socialförvaltningen har minskat antalet anställda mellan 2020 och 2021 men samtidigt
fortsatt att öka andelen tillsvidareanställda. Under inledningen av 2021 ligger förvaltningens
ackumulerade sjuktal över nivån för 2020 vilket förklaras med utvecklingen i pandemin.
Enheterna arbetar intensivt med att trygga arbetsmiljön för medarbetarna genom satsning
på information, utbildning och användning av skyddsutrustning och basala hygienrutiner.
Restriktioner om att stanna hemma vid minsta symtom, biverkningar från vaccinationer
och uppskjutna medicinska åtgärder har bidragit till en ökad sjukfrånvaro.
För perioden redovisas ett överskott mot budget på 9,5 mnkr. Överskottet avser
äldreomsorgen och beror till stor del på effekter av pandemin. Behovet av äldreomsorg är
lägre än budgeterat. För LSS-verksamheten redovisas underskott trots låga kostnader
nationellt sett, vilket tyder på att verksamheten är underfinansierad. Kostnaderna för barnoch ungdomsvården fortsätter att minska vilket är en effekt av arbetet med att minska
placeringarna. Däremot ökar kostnaderna för försörjningsstödet, vilket kan kopplas till
pandemin då det är främst en ökning hos gruppen arbetslösa.
Personalkostnaderna ökar i nivå med löneökningarna totalt sett. Det är dock ökade
kostnader för sjuklöner på grund av pandemin och hittills har förvaltningen fått statlig
ersättning med 5 mnkr. Det är en stor utmaning framåt att sänka sjuktalen. Omställningen
till heltid ökar kostnaderna, framför allt inom särskilt boende för äldre.
För helåret är prognosen en ekonomi i balans men det är svårt att bedöma med hänsyn till
pandemin och att det bara gått tre månader av året. Det finns inga klara besked om de
ökade kostnaderna pandemin medför kommer att ersättas från staten. Under året får
socialförvaltningen betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen är riktade till
äldreomsorgen och avser kompetensutveckling samt kvalitetshöjning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, 0 mnkr

Pandemin är fortfarande i fokus under årets tre första månader. Smittspridningen som
minskade efter årsskiftet har återigen börjat vända uppåt mot slutet av perioden.
Vaccineringen är igång men ställer stora krav på flexibilitet då tillgången på vaccin har varit
lägre än förväntat. Trots det ligger Gotland bra till vad gäller täckningsgrad.
Under perioden har nämnden beslutat att återta driften av 1177 Vårdguiden med anledning
av att inga anbud kom in på upphandlingen, en utvärdering har gjorts av Första linjen och
paviljongslösningen för tillfälligt utökade lokaler vid lasarettet har tyvärr behövts
senareläggas.

Ärendenr RS RS 2021/5 Datum 2021-04-26

Pandemin har präglat förvaltningen mycket på personalsidan. En ökad korttidsfrånvaro
syns i jämförelse med samma period förra året. Antalet heltidsarbetare ökar jämfört med
samma period föregående år, vilket bland annat kan härledas till förstärkningar med
anledning av pandemin, men även tillsättning av tidigare vakanta tjänster.
Periodens resultat för hälso- och sjukvården är 23,8 mnkr varav 26,9 mnkr på intäkter och 3,1 mnkr på kostnader. Jämfört mot samma period föregående år är kostnadsutvecklingen
26,3 mnkr eller 5,3 procent vilket kan betraktas som högt men förväntat med hänsyn till
rådande pandemi. Exkluderat kostnader hänförbara till pandemin hamnar
kostnadsutvecklingen på 1,5 procent för perioden, vilket kan betraktas som lågt med
hänsyn till löne- och prisökningar.
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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till
regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassats och förändrats för att
hantera effekterna av den uppkomna pandemin.
Den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 har antagits och arbetet med
implementering har inletts. Digitaliseringen har varit i fokus och stora insatser har gjorts för
att förbättra möjligheterna till kvalitetshöjningar och effektiviseringar framåt inom såväl
förvaltningen som i regionen som helhet. En sårbarhet i IT-infrastrukturen visade sig under
perioden utifrån de belastningsattacker som Region Gotland utsattes för och fått hantera.
Aktuellt under perioden och även framåt är bland annat Almedalsveckans utveckling, ny
styrmodell, nytt kollektivtrafikavtal, framtidens måltidsverksamhet, utveckling av
biblioteken och informationsförvaltning/e-arkiv.
Periodens resultat uppgår till -4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar på helår en
nettokostnad på 408,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr mer än grundbudget. Beslut har fattats om
att nyttja eget kapital med motsvarande belopp. Detta för bland annat extra stöd till kulturoch fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi. När det egna kapitalet tillförs budgeten
prognostiseras ett nollresultat mot budget. Av beviljat investeringsutrymme beräknas cirka
hälften åtgå under året, 51,7 mnkr.
Pandemin har inneburit att vissa yrkeskategorier arbetar på distans i olika omfattning av
arbetstiden och att arbetssätten har utvecklats att bli mera digitala. Trots pågående pandemi
är sjuktalet lägre jämfört med samma period föregående år. Den 1 januari 2021 trädde
Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom Kommunals
avtalsområde. Från årsskiftet har 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten,
önskat och också fått utökad sysselsättningsgrad.
2 Händelser av väsentlig betydelse
För regionstyrelseförvaltningen har ett antal händelser under årets första period varit av
större betydelse för verksamheten dess ekonomi och den fortsatta utvecklingen.
Den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 har antagits efter en lång och
omfattande process, såväl externt som internt. Strategin blir nu styrande för de strategier,
program och planer som Region Gotland tar fram och beaktas av övriga offentliga aktörer i
deras arbete i länet. Arbetet att ta fram tänkbara scenarios för förutsättningarna att nå
målen i den nya regionala utvecklingsstrategin har påbörjats. Arbetet kommer både att ge
underlag för framtida planering och verktyg för trend-/omvärldsanalys att använda i flera
sammanhang.
I januari drabbades regionen av den första av vad som kom att bli över femhundra
belastningsattacker på regionens nätverk. Detta pågick under en period av nästan 8 veckor.
Verksamheten påverkades initialt relativt kraftigt då alla som satt hemma och arbetade via
våra förbindelser, slängdes ut, videomöten bröts och andra tjänster som behöver kontakt
med internet slutade fungera. Även regionens hemsida påverkades. Stora insatser gjordes
för att hantera och begränsa attackerna. Säkerhetskonsulter kontrakterades och tjänster
köptes in för miljonbelopp. Efter några veckor var situationen mer eller mindre
kontrollerbar och påverkan på verksamheterna mindre. Polisen kopplades in från början
och i mars kunde man vid en husrannsakan säkerställa bevisning i ärendet.
Pandemin har påverkat förvaltningen i stor omfattning. Till exempel har verksamhet inom
måltid, badhus och idrottsanläggningar ständigt fått omprövats för att vara i takt med
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gällande regler och smittläge. Stor kraft har även lagts på att bidra i regionens
kommunikation samt vaccinationsplanering. En viktig fråga har varit att ordna tillfälliga
vaccinationslokaler. Beslut om att förändra Almedalsveckans upplägg har fattats.
Almedalsveckan 2021 blir i huvudsak ett digitalt arrangemang och kommer pågå i fyra
dagar. Regionstyrelsen har även fattat ett beslutat om ett åtgärdspaket till näringsliv samt
kultur- och fritidsaktörer.
Övrigt aktuellt som påverkar förvaltningens verksamhet, ekonomi och möjlighet att
bidra till måluppfyllelse











Gotland uppnådde den historiska befolkningsnivån 60 124 personer.
Svenska kraftnät har redovisat att Gotland har behov av en tredje kabel.
Uppdaterad varumärkesplattform för Gotland.
Överenskommelse med länsstyrelsen för fortsatt deltagande i utvecklingssatsning
totalförsvaret.
Upphandling av nytt kollektivtrafikavtal, Trafik 2023.
Ett antal steg har tagits för att stärka digitaliseringen inom stödprocesser.
Slutförd upphandlingen av digitalt stöd för processorienterad
informationsförvaltning/e-arkiv.
Inkommen utmaning angående inköp och upphandling inom IT området.
Fortsatt arbete med den nya regionala biblioteksplanen 2022-2024 i samverkan med
UAF.
Remiss hos berörda förvaltningar angående den framtida måltidsverksamheten.

3 Väsentliga personalförhållanden
Arbetsmiljö- och bemanningsfrågor har fortsatt varit i fokus under perioden.
Riskbedömningar har genomförts utifrån verksamheternas olika förutsättningar för att
säkerställa en god arbetsmiljö och bemanning under pandemin.
Covid-19 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 inte har varit möjligt, har det varit av vikt att alltid överväga digitala möten samt
att hålla avstånd för att minska fysiska kontakter.
Ett antal aktiviteter har planerats eller påbörjats under perioden, vilka bland annat syftar till
att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling, dock har ett antal aktiviteter flyttats fram på grund av den pågående
Covid-19 pandemin.
Trots pågående pandemi är sjuktalet lägre än samma period föregående år, vilket till del
beror på att försörjningsavdelningen överflyttats till tekniska nämnden från årsskiftet samt
att många medarbetare inom de administrativa verksamheterna haft möjlighet att arbeta
hemifrån.
Vid årsskiftet trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom
Kommunals avtalsområde. Cirka 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten, har
önskat och också fått, utökad sysselsättningsgrad från årsskiftet.
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3.1 Personalvolym

Den 1 januari 2021 överfördes försörjningsavdelningen med dess närmare 200 medarbetare
till tekniska nämnden. Detta innebär att det totala antalet månadsanställda minskat med 192
jämfört med samma period föregående år.
Om försörjningsavdelningen undantas från statistiken har förvaltningen minskat med fyra
månadsanställda medarbetare jämfört med februari 2020. Förändringen förklaras av att
antalet tillsvidareanställda minskat tio och antalet tidsbegränsat anställda ökat med sex.
Minskningen av antalet tillsvidareanställda ses främst vid kultur och fritidsavdelningen (12),
vilket beror på att vakanser, främst inom biblioteksverksamheten inte alltid återbesatts som
ett led i effektivisering av verksamheten.
Antalet månadsanställda årsarbetare (451) har minskat med 177 jämfört med mars
föregående år. Om försörjningsavdelningen undantas från underlaget noteras att antalet
månadsanställda årsarbetare har ökat med tre. Förändringen förklaras av att antalet
tillsvidareanställda årsarbetare minskat med två och antalet tidsbegränsat anställda
årsarbetare ökat med sex.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat med tio har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare endast minskat med två. Detta beror bland annat på att vid
avdelningen måltid har andelen heltidsanställda ökat med 13% jämfört med föregående
period, vidare har avdelningens genomsnittliga sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda
ökat med tre procentenheter. Ett resultat av Heltid som norm som trädde i kraft vid
årsskiftet.
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

468

660

449.53

Tillsvidare

425

609

412.11

43

51

37.42

Tidsbegränsad

Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen minskade med 175 årsarbetare jämfört med
föregående period 2020.
Om försörjningsavdelningen undantas i underlaget minskade den arbetade tiden med sju
årsarbetare jämfört med föregående period. För månadsanställda minskade den arbetade
tiden med 3 årsarbetare och för timanställda motsvarande 4 årsarbetare.
Den största minskningen av faktiskt arbetad tid ses vid kultur och fritidsavdelningen, där
antalet medarbetare minskat utifrån effektiviseringar i verksamheten.
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Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020
90 Regionstyrelseförvaltning

381.0

556.3

90000 Regiongemensamt

1.2

1.4

90001 Kvalitet och kansli

28.0

23.3

90002 Digitalisering

54.0

60.3

90003 HR-avdelning

41.9

38.8

90004 Måltidsavdelning

99.4

103.9

90005 Försörjningsavdelning

0.0

168.2

90006 Ekonomiavdelning

38.4

39.8

90007 Kommunikation

22.8

20.9

90008 Regional utveckling

41.1

39.0

90009 Kultur och fritid

54.2

60.8

3.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden januari-februari var 4,1 vilket innebär ett lägre sjuktal
jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,6. Det är framför korta
sjukskrivningar, upp till dag 14, som sjunkit och bidrar till ett lägre sjuktal.
En orsak till att förvaltningen har ett lägre sjuktal 2021 beror på att avdelningen försörjning
överfördes till tekniska nämnden vid årsskiftet. Försörjningsavdelningen har historiskt sett
haft relativt höga sjuktal då bland annat städverksamheten ingått som en stor del av
avdelningen verksamhet. Vidare har många av medarbetarna inom de administrativa
verksamheterna haft möjlighet att arbeta hemifrån under pågående pandemi vilket
sannolikt också bidragit till ett lägre sjuktal.
Jämfört med 2020 har både kvinnors och mäns sjuktal minskat, kvinnornas minskning är
motsvarande 1,6 procentenheter och männens 1,3. Liksom tidigare är kvinnors sjuktal
högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 % av kvinnorna på förvaltningen
arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt ansträngande.
Den största minskningen av sjukfrånvaron ses främst vid avdelningarna kommunikation
och ekonomi. Vid ekonomi ses en lägre korttidssjukfrånvaro, vilket till del beror på att
många medarbetare i stor utsträckning arbetat på distans. Vid kommunikation ses färre
långtidssjukskrivningar, noteras kan, att då avdelningen är relativt liten slår ett par
långtidssjukskrivningar i verksamheten snabbt igenom i höga sjuktal.
Vid måltid är sjuktalet högre jämfört med föregående period, vilket beror på en högre
sjukfrånvaro från dag 15 och uppåt. Anledningen till den ökade sjukfrånvaron bedöms vara
långtidssjukskrivningar och planerade operationer, övervägande inte arbetsrelaterade, samt i
viss utsträckning pandemins påverkan.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Feb 2021
år
Alla kön

4.06%

5.64%

Kvinna

4.57%

6.21%

Man

3.04%

4.38%
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Sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till -4,0 mnkr. I stort kan resultatet förklaras av att
bidragsbudgeten för bland annat näringslivsbidrag, partistöd och kultur- och fritidsbidrag
inte periodiserats i förhållande till utbetalningarna. Stora delar av dessa stöd betalas ut i
början av året men budgeten är jämt fördelad över året. Samtidigt har förvaltningen erhållit
en del statsbidrag för specifika projekt där kostnader ännu inte upparbetats. Ett arbete har
inletts för att minska periodiseringsproblematiken.
Kontostruktur

Budget Jan Mars 2021

Utfall Jan Mars 2021

-97 493

-101 475

-3 982

-114 679

56 259

57 443

1 184

128 106

1 492

417

-1 075

1 446

Statsbidrag

11 212

15 570

4 358

32 993

Försäljning vara/tjänst

39 345

37 309

-2 036

71 926

Intern resursfördelning

3 144

3 940

796

6 063

Övriga intäkter

1 067

206

-860

15 678

-153 752

-158 917

-5 166

-242 786

Personal

-69 769

-68 040

1 729

-87 075

Köp av tjänst

-10 818

-10 567

251

-11 848

-501

-832

-330

-915

Förbrukn. mtrl

-12 604

-11 326

1 278

-28 484

Lokaler

-18 254

-17 550

704

-19 120

Avskrivn. internränta

-6 113

-5 960

153

-5 724

Intern resursfördelning

-4 517

-3 445

1 072

-3 993

-31 174

-41 197

-10 023

-85 626

Resultat i form av budgetavvikelse

Intäkter
Taxor och Avgifter

Kostnader

Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

Avvikelse Jan - Utfall Jan- Mars
Mars 2021
2020

4.2 Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår en nettokostnad på 408,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr
mer än grundbudget. Beslut har fattats om att nyttja eget kapital med motsvarande belopp.
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Detta för bland annat extra stöd till kultur- och fritidsverksamheten utifrån pågående
pandemi. När det egna kapitalet tillförs budgeten prognostiseras ett nollresultat mot
budget.
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-400 210

-408 600

-8 390

-382 040

224 987

231 157

6 170

465 847

5 968

2 586

-3 382

4 497

44 849

58 199

13 350

77 317

Försäljning vara/tjänst

157 331

155 027

-2 304

290 723

Intern resursfördelning

12 574

13 077

503

31 373

4 266

2 268

-1 998

61 938

-625 197

-639 757

-14 560

-847 887

-286 991

-286 703

288

-357 364

-43 273

-55 680

-12 407

-65 101

-2 006

-2 166

-160

-2 137

Förbrukn. mtrl

-49 792

-44 700

5 092

-124 158

Lokaler

-73 018

-71 430

1 588

-76 187

Avskrivn. internränta

-27 354

-25 418

1 936

-24 605

Intern resursfördelning

-18 067

-23 413

-5 346

-25 773

-124 695

-130 247

-5 551

-172 562

Resultat – prognos budgetavvikelse

Intäkter
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

Årsprognos per avdelning
Regiongemensamt (+3,8 mnkr)
Den regiongemensamma verksamheten uppvisar ett överskott om 3,8 mnkr. Detta hänför i
huvudsak till centrala anslag såsom partistöd, kapitalkostnader och ännu ej utfördelade
särskilda lönesatsningar. Till följd av detta förväntade resultat har förvaltningen tagit beslut
om att göra vissa satsningar inom andra delar av förvaltningen bland annat för att skynda
på effektiviseringsarbetet. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande närmare 5 mnkr
kvar att disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas med att detta kommer ske
under året.
Kvalitet och kansli (+/-0 mnkr)
Det finns en utmaning att klara av finansieringen av e-arkivprojektet med såväl inköp av
systemstöd och projektledning. Detta kommer till största del hanteras under året genom
omfördelning av resurser inom avdelning.
Digitalisering (-2,0 mnkr)
Ekonomiskt ligger avdelningen i delåret i linje med budget. Prognosen för helåret uppgår
dock till -2,0 mnkr. Detta beror bland annat på extra kostnader hänförliga till de
överbelastningsattacker regionen utsatts för. Men även på grund av extra satsningar inom
digitalisering som förvaltningen valt att genomföra.

7

Regionstyrelsen - RSF

Delårsrapport 1 2021

HR-avdelning (+0,5 mnkr)
Det finns en viss rörlighet inom HR-stöd som gör det svårt att täcka kortvariga vakanser.
Även den fackliga tiden är svår att planera helt. En rutin för facklig tid håller på att tas fram
och det kommer att göra att vi kan planera den tiden bättre. I dagsläget ser det ut som att
dessa två områden kommer att ge ett överskott på 0,5 - 1,0 mnkr.
Måltidsavdelning (+1,5 mnkr)
Avdelningen prognostiserar ett årsresultat på +1,5 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till
överskottet har med försenade ombyggnationer och därmed utebliven hyresökning att
göra.
Ekonomiavdelning (+/-0 mnkr)
Prognosen pekar på ett resultat i nivå med budget. I prognosen finns både kostnader och
intäkter för effektiviseringsprogrammets bemanningsprojekt och för inköp. För
bemanningsprojektet har en person anställts som kommer att börja i april, därför syns inte
dessa kostnader i utfallet ännu. När det gäller inköp ska externa projektledare köpas in och
där finns inte heller något utfall ännu. I prognosen ligger 2 mnkr för inköp och 0,7 mnkr
för bemanningsprojektet på både intäkts- och kostnadssidan. Eftersom det saknas
upphandlare behöver konsultstöd köpas in, men utrymmet i personalbudgeten täcker det
mesta av den extra kostnaden. Kostnad för STIM bakåt för åren 2017-2020 på sammanlagt
0,5 mnkr ligger i prognosen och belastar årets resultat.
Kommunikation (-3,7 mnkr)
Prognosen pekar på ett underskott i kommunikationsavdelningen på 3,7 mnkr. En stor del
av underskottet ligger inom kommunikationsstöd och Almedalsveckans projektkontor.
Detta täcks av den satsning på kommunikation, utöver avdelningens ekonomiska ram, som
förvaltningen tidigare i år beslutat om på 2,8 mnkr. I prognosen ligger också förväntningar
på lägre intäkter än ett normalt år för programansökningar till Almedalsveckans officiella
program, med cirka 0,6 mnkr. Utöver detta består underskottet av ökade kostnader för
olika kommunikationsaktiviteter hänförliga till pågående pandemin (annonsering,
livesändningar mm), beräknat till cirka 0,4 mnkr. Eventuellt kommer statlig ersättning för
vaccinationsarbetet att kunna täcka en del av dessa kostnader.
Regional utveckling (-2,0 mnkr)
Avdelningen bedömer att årsprognosen i stort pekar mot ett resultat i balans efter att eget
kapital tillförts. Avdelningen har ett politiskt beslut om att kunna nyttja eget kapital om 1,9
mnkr detta för att öka befolkning i arbetsförålder (1,5 mnkr) samt för tillfällig tjänst som
företagsjour (0,4 mnkr) till följd av ett politiskt beslut om stödpaket till näringslivet
avseende Coronapandemin.
Kultur och fritid (-6,5 mnkr)
Avdelningens prognos för helåret landar på -6,5 mnkr. Detta till följd av beslut om
nyttjande av eget kapital med motsvarande belopp för coronastöd som regionstyrelsen
beviljat under delår 1. Kultur- respektive fritidsenheten prognostiserar ett resultat enligt
budget om man bortser ifrån de ökade kostnaderna utifrån beslutet gällande coronastöd.
Fritid har dock avsevärt mycket lägre intäkter från badhusen då allmänheten inte får
tillträde och Hemsebadet stänger för renovering i april. Detta beräknas balansera mot lägre
personalkostnader. Biblioteksverksamheten levererar en negativ prognos på ca 0,3 mnkr till
följd av ökade införandekostnader vid systembyte. I övrigt går man enligt budget. På
avdelningens gemensamma ansvar levereras en positiv prognos för helåret som möter upp
bibliotekens ökade kostnader på 0,3 mnkr.
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Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-400 210

-408 600

-8 390

-382 040

90000 Regiongemensamt

-48 826

-45 026

3 800

-38 641

90001 Kvalitet och kansli

-32 730

-32 780

-50

-26 707

90002 Digitalisering

-56 242

-58 192

-1 950

-60 027

90003 HR-avdelning

-50 440

-49 940

500

-50 304

0

1 500

1 500

1 537

90006 Ekonomiavdelning

-43 319

-43 319

0

-40 007

90007 Kommunikation

-15 647

-19 347

-3 700

-15 449

90008 Regional utveckling

-38 677

-40 667

-1 990

-33 906

-114 329

-120 829

-6 500

-124 447

90 Regionstyrelseförvaltning

90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning

5 913

90009 Kultur och fritid

4.3 Nettokostnadsutveckling

Att jämföra utveckling av kostnader och intäkter utifrån redovisningen blir detta år
missvisande då en stor del av verksamheten, försörjningen, flyttats till annan nämnd.
Analysen nedan utgår därför från justerade värden där försörjningen har plockats bort.
Trots detta är jämförelsen svår och ger vissa missvisande värden. Dessa förklaras dock i
stort i analysen.
Kostnadsutveckling
Periodens kostnader har i jämförelse med föregående års motsvarande period minskat med
35,4 mnkr (-18%). Detta beror uteslutande på bidragsbudgeten där det under 2020
beslutades att betala ut vissa bidrag i förskott. Detta för bland annat
kultursamverkansmodellen.
Personalkostnader
I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 2,5
procent. Vilket överensstämmer med bilden som ges i personalavsnittet.
Typ av verksamhet
(tkr)

Kostnad jan-mar
2021

Motsv period fg
år

Kostnadsförändring

Procentuell
förändring

Anslagsverksamhet

50 018

48 116

1 902

+3,9

Resultatenheter

14 774

14 372

403

+2,8

3 248

3 906

-658

-16,8

68 040

66 394

1 646

+2,5

Projektverksamhet
Totalt

Utveckling för diverse kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år. Under
perioden har 0,5 mnkr används jämfört med 1,3 mnkr 2020. Minskningen ligger
uteslutande på resekostnader.
Hittills under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 3,0 mnkr jämfört med 2,0 mnkr
föregående år. Ökningen hänförs till digitaliseringsavdelningen beroende på
belastningsattacker samt till regionala utvecklingsavdelningens projektverksamhet.
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Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 8,5 mnkr att jämföras
med 9,6 mnkr föregående år. En effekt av pandemin.
Lokalkostnaderna uppgår till 17,6 mnkr i perioden att jämföras med 18,0 mnkr föregående
år. Detta beror på när vissa externa hyresavtal har reglerats.
Utbetalning av bidrag ligger i perioden 37 mnkr lägre än föregående år. Detta är en effekt
av föregående års beslut, kopplat till pandemin, då tidigareläggning av utbetalningar skedde.
Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 0,7 mnkr i jämförelse med
föregående års motsvarande period, 6,0 mnkr jämfört med 5,3 mnkr. Detta är i linje med
förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar.
Intäktsutveckling
Intäkterna har minskat i jämförelse med föregående år med 21 mnkr. Huvuddelen ca 17
mnkr av detta förklaras av att ett arbete inletts med att periodisera framförallt projektmedel
på ett mer korrekt sätt i perioden. I övrigt förklaras det av minskad försäljning i
restaurangerna och uteblivna intäkter för baden med anledning av pandemin.
Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutvecklingen i perioden är negativ i förhållande till samma period föregående
år, -12%. Detta är en effekt av ovan beskriven utveckling av framförallt statsbidrag och
bidragsutbetalningar. Detta kommer således förändras i kommande uppföljning.
Kontostruktur

Utfall jan mars 2021

Utfall janmars 2020

Förändring

Resultat (tkr)

-101 475

-114 679

13 205

-12%

-115 936

14 410

-12%

57 443

128 106

-70 664

-55%

78 416

-21 025

-27%

417

1 446

-1 029

-71%

1 443

-1 026

-71%

Statsbidrag

15 570

32 993

-17 422

-53%

32 749

-17 179

-52%

Försäljning vara/tjänst

37 309

71 926

-34 617

-48%

38 872

-1 614

-4%

Intern resursfördelning

3 940

6 063

-2 123

-35%

4 557

-617

-14%

206

15 678

-15 471

-99%

795

-589

-74%

-158 917

-242 786

83 868

-35%

-194 352

35 435

-18%

Personal

-68 040

-87 075

19 035

-22%

-66 394

-1 646

2%

Köp av tjänst

-10 567

-11 848

1 281

-11%

-9 995

-572

6%

-832

-915

83

-9%

-915

83

-9%

Förbrukn. mtrl

-11 326

-28 484

17 158

-60%

-11 691

365

-3%

Lokaler

-17 550

-19 120

1 570

-8%

-18 002

452

-3%

Avskrivn. internränta

-5 960

-5 724

-237

4%

-5 291

-669

13%

Intern resursfördelning

-3 445

-3 993

548

-14%

-3 632

187

-5%

-41 197

-85 626

44 430

-52%

-78 431

37 234

-47%

Intäkter
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Kostnader

Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

För- *Justerat Justerad
ändring utfall janför% mars 2020 ändring

Just förändring
%

*) I de tre sista kolumnerna redovisas värden exklusive försörjningsavdelningen.
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4.4 Investeringar

Investering- och exploateringsbudgeten för 2021 uppgår till 113,8 mnkr inklusive
kompletteringsbudget. Av beviljat utrymme beräknas 51,7 mnkr åtgå under året. Kvar av
budgeten är 62,1 mnkr varav merparten kommer begäras i kompletteringsbudget.
Investeringstyp
(tkr)

Budget inkl
KB

Utfall tom
mars

Prognos
utbetalning
2021

Pott

3 000

29

3 000

0

0

Landsbygdsutveckling

8 000

0

0

8 000

8 000

IT

34 335

6 011

21 335

13 000

5 000

Ombyggnation Kök

12 500

0

12 500

0

0

Exploatering RSF

55 940

0

14 000

41 940

41 940

0

59

854

-854

500

113 775

6 099

51 689

62 086

55 440

Försäljning/förvärv
Summa

Kvar av budget
Prognos
2021 utbetalning 2022

Pott
Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna.
Landsbygdsutveckling
Diskussioner pågår kring iordningställande av cementplattan i Hemse ishall.
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.
Upptagna medel för e-arkiv och upphandlingssystem beräknas ske via driftavtal och
kommer således inte belasta investeringsbudgeten.
Ombyggnation kök
Investeringsmedel motsvarande 12,5 mnkr för ombyggnationer av kök gäller Högbyskolan.
Tilläggsanslag är här begärt med 6,5 mnkr som ännu inte beaktats i prognosen.
Exploateringar samt försäljning/förvärv
Den sammanlagda budgeten för exploatering som ännu inte överflyttats till tekniska
nämnden uppgår till 55,9 mnkr. Hittills i år har 38,3 mnkr överflyttats. Prognos för dessa
kommer att redovisas av tekniska nämnden. Av de medel som är upptagna under
regionstyrelsen är prognosen för närvarande upptagen till 14,0 mnkr. I sammanställningen
ingår även omkostnader vid försäljning och förvärv av fastigheter vilka inte budgeteras.
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Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse Aktuell prognos
budget
2021
2021

-113 775

-6 099.1

-107 675.9

-51 689

-3 000

-29.1

-2 970.9

-3 000

Aktuell
prognos
2022
-55 440

Pott
28556 Investeringspott RSF
Landsbygdsutveckling
28045 Landsbygdsutveckling

-8 000

-8 000.0

-8 000

28020 Digital långtidslagring

-1 200

-1 200.0

-1 200

28514 Teknisk plattform

-2 555

-2 555.0

-2 555

28550 PC som tjänst

-8 237

-5 594.8

-2 642.2

-8 237

28551 Reinv. IT- infrastruktur

-3 000

-405.5

-2 594.5

-3 000

28560 E-arkiv

-5 000

-5 000.0

28561 Systemstöd Upphandling

-3 000

-3 000.0

28662 Trådlösa nät

-2 989

-2 989.0

28673 Dokumenthanteringssystem

-4 000

-4 000.0

28674 Trådlösa nät Äldreboenden

-2 456

28676 Programsystem Almedalsv.

IT-investeringar

-11.2

-2 989
-4 000

-2 444.8

-1 456

-1 000

-740

-740.0

-740

28677 Extern Web bibl.

-500

-500.0

-500

28678 Digitala sammanträden

-258

-258.0

-258

28704 Bokningssystem

-400

-400.0

-400

-12 500

-12 500.0

-12 500

-15 940

-15 940.0

-15 940

81004 Sotaren terra Nova VA

-3 000

-3 000.0

-3 000

81010 Industrimark

-8 000

-8 000.0

81012 Roma Ekgatan

-3 000

-3 000.0

-26 000

-26 000.0

-6 000

-20 000

58.5

-854

-500

Ombyggnation kök
28553 Investering måltid ombygg
Exploateringsprojekt
81003 Sotaren Terra Nova

81022 Pott kommande proj expl

-8 000
-3 000

Försäljning/förvärv
14040 Försäljning Fastighet

-58.5
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5 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2021 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

+0,4
+1,5
0
0
0
0
+1,9

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till pandemirelaterade
orsaker så som minskat resande, låg representation och minskade kostnader i allmänhet.
Vidare beräknas även anslaget för utbildning av förtroendevalda inte åtgå i budgeterad
omfattning. Överskottet för regionfullmäktige hänförs till lägre sammanaträdeskostnader
utifrån att sammanträden varit digitala samt att representationen är obefintlig vad gäller
bidrag till konferenser som hålls på ön. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa
ett nollresultat.
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Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner socialförvaltningens delårsrapport 1 2021.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Pandemin har stor påverkan på socialförvaltningens verksamheter och kommer
troligen att ge effekt en lång tid framåt. I Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård
och omsorg för äldre konstaterar de att pandemin har drabbat omsorgen för de äldre
i Sverige hårt. Förra året flyttade betydligt färre in på särskilda boenden för äldre än
tidigare år. Även andelen äldre som sökt och fått hemtjänst för första gången
minskade betydligt, vilket kan innebära ett uppdämt behov när pandemin avtar.
Medarbetare
Pandemin har präglat även vårens arbete och fortsatt bidra till en ökad digitalisering
och hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På omvårdnadssidan har
verksamheterna arbetat med att hitta flexibla lösningar på bemanningsfrågan som
fungerar både för verksamheten och medarbetarna. Vaccinationerna av brukare inom
äldreomsorgen tycks ha bidragit till att hålla smittan borta från verksamheterna.
Medarbetare och chefer har fått utstå en tung arbetsbelastning och det finns ett stort
behov av återhämtning i många av förvaltningens verksamheter. Bemanningen inom
omvårdnadsområdet har påverkats negativt av en hög sjukfrånvaro kopplad till
pandemin och dess restriktioner. I de avdelningar där hemarbete varit möjligt har
sjukfrånvaron inte alls påverkats på samma sätt. Under första kvartalet har
förvaltningen, trots pandemin, genomfört en rad väsentliga aktiviteter som påverkat
personalförhållandena.
Socialförvaltningen har minskat antalet anställda mellan 2020 och 2021 men
samtidigt fortsatt att öka andelen tillsvidareanställda. Under inledningen av 2021
ligger förvaltningens ackumulerade sjuktal över nivån för 2020 vilket förklaras med
utvecklingen i pandemin. Enheterna arbetar intensivt med att trygga arbetsmiljön för
medarbetarna genom satsning på information, utbildning och användning av
skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Restriktioner om att stanna hemma vid
minsta symtom, biverkningar från vaccinationer och uppskjutna medicinska åtgärder
har bidragit till en ökad sjukfrånvaro.
Ekonomi
För perioden redovisas ett överskott mot budget på 9,5 mnkr. Överskottet avser
äldreomsorgen och beror till stor del på effekter av pandemin. Behovet av
äldreomsorg är lägre än budgeterat. För LSS-verksamheten redovisas underskott trots
låga kostnader nationellt sett, vilket tyder på att verksamheten är underfinansierad.
Kostnaderna för barn- och ungdomsvården fortsätter att minska vilket är en effekt
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Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

av arbetet med att minska placeringarna. Däremot ökar kostnaderna för
försörjningsstödet, vilket kan kopplas till pandemin då det främst är en ökning hos
gruppen arbetslösa.
Personalkostnaderna ökar i nivå med löneökningarna totalt sett. Det är dock ökade
kostnader för sjuklöner på grund av pandemin och hittills har förvaltningen fått
statlig ersättning med 5 mnkr. Det är en stor utmaning framåt att sänka sjuktalen.
Omställningen till heltid ökar kostnaderna, framför allt inom särskilt boende för
äldre.
För helåret är prognosen en ekonomi i balans men det är svårt att bedöma med
hänsyn till pandemin. Det finns inga klara besked om de ökade kostnaderna
pandemin medför kommer att ersättas från staten. Under året får socialförvaltningen
betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen är riktade till äldreomsorgen och
avser kompetensutveckling samt kvalitetshöjning.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det ekonomiska läget är svårt att bedöma, dels för
att det är i början av året, dels för att det pågår en pandemi som har stor effekt på
verksamheterna. Dock visar periodens överskott tillsammans med bedömningar av
volymutveckling och tillskott av statsbidrag att det är möjligt att nå en ekonomi i
balans för helåret.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, och Roger Nilsson, HR-chef föredrar ärendet.
Diskussion förs om önskemål om fördjupning kring vissa frågor såsom LSS,
hemsjukvård och placeringskostnader för barn och unga. I slutet av april genomförs
en utbildningsdag för socialnämnden då vissa av dessa diskuteras.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen delårsrapport 1 2021 daterad 2021-04-12.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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1 Sammanfattning
Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin. För
räddningstjänsten är det i synnerhet den uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar
också de förväntade inkomsterna negativt.
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 5,15% till 8,89%.
De i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första månader,
och de följs löpande upp av ledningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som
räddningstjänsten lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4,7 mnkr år
2021.

2 Händelser av väsentlig betydelse
När vi lämnar en gamla och PFAS smittade övningsplatsen så har vi i avtal att vi skall prov
ta och eventuellt sanera våran del av övningsplatsen, provtagningen visar att det finns ett
dieselutsläpp i marken vid en tankanläggning. Provtagningen har kostat 140 tkr och själva
saneringen finns ingen prisuppgift på ännu. Dessa kostnader finns inte med i den budget
som lämnats för 2021.
Den organisationsjustering som pågår för fullt visar mycket goda resultat i den externa
utvärdering som genomförs månadsvis.

2

Räddningstjänsten

Delårsrapport 1 2021

3 Väsentliga personalförhållanden
Verksamheten drabbades av covid smitta under julhelgen 2020. Smittan har sedan funnits i
enheter under januari och februari. När smittan var som värst var 20% av den operativa
heltidspersonalen sjukskriven. Enheten har en långtids sjukskrivning på 50% och en
långtids sjukskrivning på 100%.
3.1 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Feb 2021
år
Alla kön

8.89%

5.15%

Kvinna

5.06%

Man

9.10%

5.46%

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

49

52

49.00

Tillsvidare

46

51

46.00

3

1

3.00

sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

3.2 Personalvolym

Tidsbegränsad

Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020
23 Räddningstjänst

48.8

51.5

23000 Räddningstjänst

48.8

51.5
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4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Utfallet för perioden är negativt med 1,5 mnkr.
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021

Ekonomirapport

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

-13 745

-15 335

-1 590

-14 319

1 007

982

-25

1 231

Taxor och Avgifter

278

36

-241

191

Statsbidrag

194

211

17

67

Försäljning vara/tjänst

396

448

53

777

Intern resursfördelning

78

83

6

42

Övriga intäkter

63

204

141

155

Kostnader

-14 752

-16 317

-1 565

-15 550

Personal

-11 437

-11 667

-230

-10 888

Köp av tjänst

-345

-441

-97

-534

Köp huvudverksamhet

-295

-296

0

-290

Förbrukn. mtrl

-260

-662

-402

-407

Lokaler

-150

-1 155

-1 005

-1 074

-1 111

-968

144

-871

Intern resursfördelning

-525

-567

-42

-557

Övriga kostnader

-629

-561

68

-930

Intäkter

Avskrivn. internränta

Kommentar
Det som sticker ut är framförallt lokalkostnader och kostnader kring utbildning, där
räddningstjänsten inte har ekonomi för att klara av att möta upp sina kostnader.
4.2 Nettokostnadsutveckling
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Ekonomirapport

-15 335

-14 319

-1 015

7%

982

1 231

-249

-20%

36

191

-154

-81%

Statsbidrag

211

67

144

216%

Försäljning vara/tjänst

448

777

-329

-42%

Intern resursfördelning

83

42

42

101%

204

155

49

32%

Kostnader

-16 317

-15 550

-767

5%

Personal

-11 667

-10 888

-779

7%

Köp av tjänst

-441

-534

92

-17%

Köp huvudverksamhet

-296

-290

-6

2%

Förbrukn. mtrl

-662

-407

-255

63%

Intäkter
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter
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-1 155

-1 074

-81

8%

Avskrivn. internränta

-968

-871

-96

11%

Intern resursfördelning

-567

-557

-10

2%

Övriga kostnader

-561

-930

368

-40%

Kommentar
Nettokostnaderna har ökat, vilket är naturligt då räddningstjänsten under perioden inte
lyckats med rekryteringar utifrån tidigare beslut ( RS§181), vilket innebär att målet är att
anställa räddningsmän i beredskap och utifrån det kunna minska heltidsanställda, för att på
så sätt minska kostnader. För att möta upp den ekonomiska ram räddningstjänsten har, så
behöver trenden vara en minskning av nettokostnaderna.
4.3 Årsprognos
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Ekonomirapport

-55 484

-60 200

-4 716

-59 210

Intäkter

4 028

3 778

-250

3 937

Taxor och Avgifter

1 110

1 110

0

670

776

776

0

677

Försäljning vara/tjänst

1 582

1 332

-250

1 489

Intern resursfördelning

310

310

0

733

Övriga intäkter

250

250

0

369

Kostnader

-59 512

-63 978

-4 466

-63 147

Personal

-46 255

-46 675

-420

-44 873

Köp av tjänst

-1 379

-1 389

-10

-2 009

Köp huvudverksamhet

-1 181

-1 181

0

-1 160

Förbrukn. mtrl

-1 040

-1 230

-190

-2 031

-600

-3 900

-3 300

-4 203

Avskrivn. internränta

-4 441

-4 452

-11

-3 635

Intern resursfördelning

-2 100

-2 100

0

-2 226

Övriga kostnader

-2 516

-3 051

-535

-3 011

Statsbidrag

Lokaler

Kommentar
Räddningstjänstens organisation är oförändrad och därmed jämförbar med den
organisation som fanns år 2020 och tidigare. Det är samma förutsättningar ekonomiskt, det
har inte skett någon justering av den ekonomiska ramen inför 2021, förutom kompensation
för generella löneökningar.
Det finns beslut tagna i Regionstyrelsen för att se över organisationens bemanning för att
kunna minska kostnader och därmed minska underskottet för Räddningstjänsten. Fortsatt
är det personalkostnader och fasta kostnader , som ffa hyra som nämndens ram inte klarar
av att bära.
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4.4 Investeringar

Investeringar som kommer genomföras under året är brand och räddningsutrustning,
utbyte av radio system, investeringar kring övningsplatsen, lokalanpassningar och inköp av
brandbilar. Totalt kommer investeringar för 12 mnkr att genomföra under året.
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1 Sammanfattning
Pandemin fortsätter att gäcka oss. Vår verksamhet fungerar dock väl vilket bl.a. visar sig i
så gott som inga Covid-relaterade störningar och en sjukfrånvaro i samma nivå som innan
pandemin. I ett ekonomiskt perspektiv ser vi dessvärre en betydande negativ påverkan som
framför allt visar sig i kollektivtrafiken men även intäkter från markupplåtelse, parkering
och hamnverksamhet. Detta tillsammans med bl.a. ökade kapitalkostnader inom VAverksamheten medför att resultatet per första kvartalet är -16 950 tkr och att
helårsprognosen pekar på -46 984 tkr.
Förvaltningen har per 1 januari växt med ca 170 personer då försörjningsavdelningen
flyttats från RSF till TKF. Överflyttningen har i alla stycken varit lyckad och integreringen
av den nya verksamheten är i full gång.1
På grund av tillkommande och tidigarelagda investeringar har den redan mycket ambitiösa
VA-planen behövt revideras för att bli realistisk. Detta framgår tydligt i Strategisk plan och
Budget och får även viss påverkan på årets VA-investeringar.
Kollektivtrafikens ekonomi är fortsatt en utmaning som kommer att kräva en rad åtgärder
för att visa acceptabla resultat.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin påverkar ekonomin för kollektivtrafiken negativt. För den allmänna
kollektivtrafiken har antalet resenärer minskat med mer än 50 procent, vilket i sin tur leder
till att motsvarande biljettintäkter tappas. Prognosen för 2021 visar att den allmänna
kollektivtrafiken kommer att tappa cirka 7 000 tkr i biljettintäkter. I det nya trafikavtalet för
den allmänna kollektivtrafiken har antalet kilometrar samt utbudet utökats. Utökningen
innebär också en ytterligare belastning, i form av så kallade tom-kilometer, som
1

Flytten av försörjningsavdelningen innebär att jämförelser mellan 2020 och 2021 försvåras. I de tabeller som presenteras ingår
försörjningsavdelningens utfall inte i siffrorna för 2020.
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uppkommer när fordon åker till och från depån antingen vid början eller i slutet av en tur.
Den allmänna prishöjningen bidrar också till ökade kostnader för 2021. Prognosen för
2021 visar att kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken kommer öka med 7 700 tkr
jämfört med budget. Detta är utöver de medel som redovisas utifrån pandemins påverkan
på ekonomin som beskrivs inledningsvis.
Den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänst och sjukresor, är också påverkad av pandemin
där antalet passagerare har minskat. Restriktionen om att personer som är 70 år och äldre
ska åka i egen bil har påverkat möjligheten till samåkning och samplanering. Även om
antalet resenärer har minskat totalt, så har ungefär lika många resor utförts som tidigare.
Kostnaden per resa har alltså ökat. Intäkter i form av egenavgifter har minskat samtidigt
som ytterligare fordon behövs för att kunna utföra uppdraget. Särskild transport av
personer med konstaterad Covid-19 eller misstänkt Covid-19 till och från sjukvården
belastar också ekonomin negativt. Ekonomin för sjukresor påverkas av att
vaccinationsresor för personer med hemtjänst eller LSS-insatser ska vara kostnadsfria.
Prognosen för den särskilda kollektivtrafiken 2021 visar på minskade intäkter med 350 tkr
och ökade kostnader med 1 200 tkr.
Med anledning av pandemin blir årets Almedalsvecka digital, vilket medför att
förvaltningen tappar intäkter motsvarande 3 500 tkr. Beslut har även tagits att
uteserveringar ska vara kostnadsfria även 2021 vilket medför ett intäktstapp om
motsvarande 2 000 tkr.
Prognosen för intäkter från parkeringsavgifter visar ett intäktstapp på cirka 3 000 tkr.
Antalet parkerade fordon beräknas minska vid våra centrala handelsområden till följd av
pandemin och gällande restriktioner.
Vinterväghållning i form av snö- och halkbekämpning har under årets första kvartal varit
ett fokusområde inom teknikförvaltningen. Det är drygt 10 år sedan Gotland fick uppleva
en "riktig" vinter där gata- och parkavdelningens resurser och medarbetare sattes på hårda
prov, både gällande arbetsbelastning och de ekonomiska konsekvenser en hård vinter fört
med sig. Under mars månad har gata- och parkavdelningen upptäckt tjälskador på enskilda
vägar med statsbidrag vilket kommer att påverka driftsuppdraget gentemot Trafikverket.
Det är för tidigt att uttala sig om de ekonomiska konsekvenserna för att åtgärda dessa
skador. Vinterns första del summeras först i maj då alla kostnader är kända och då vi har
fortfarande årets sista månader kvar med eventuell vinterväghållning.
Pandemin har också präglat linjetrafiken påtagligt under den aktuella perioden. Vi har sett
ett fortsatt minskat resande, dock med en viss återgång under inledningen av påsken.
Jämfört med 2019 har vi under perioden en minskning av passagerare med cirka 30 procent
och personbilar med cirka 15 procent. Glädjande är att det inte finns någon större avvikelse
i färjegodset till och från ön. För hamnverksamheten innebär minskningar i trafiken
tappade intäkter och under 2020 blev resultatet 4 500 tkr i förlorade hamnintäkter.
Prognosen för 2021 är helt avhängig av hur pandemin fortsatt påverkar resandet under
sommaren och resten av året.
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3 Väsentliga personalförhållanden
TKF tog fr.o.m. 2021-01-01 emot försörjningsavdelningen och ökade därmed antalet
medarbetare från ca 300 till ca 470. Förändringen innebar att TKF nu har ett antal nya
yrkeskategorier, könsfördelningen har utjämnats och deltidsarbetande medarbetare har ökat
i antal från 2, 2020 till 34, 2021. Förvaltningen fick också en ny verksamhet - intern service,
som genom förändringen blivit en stor del av TKFs verksamhet.
Pandemin och hemarbetet, som följt i dess kölvatten har påverkat medarbetarna, oavsett
om man hör till kategorin som arbetar hemifrån eller inte. Invanda arbetsgrupper har
brutits upp, sociala kontakter har fått upprätthållas på nya vägar och även arbetssätt har
förändrats. Inga stora driftavvikelser p.g.a. pandemin och hemarbete har dock uppstått.
Den förhållandevis nyetablerade avfallsavdelningen har utsatts för en stark press i samband
med arbetet att hitta sin plats i organisationen, samtidigt som en ny entreprenör har tagit
över avfallshämtningen. Avdelningen behöver stärkas och införlivas på ett tydligare sätt i
TKF.
3.1 Sjukfrånvaro

I januari var sjuktalet 4,48 procent (uppgift 210325) jämfört med januari 2020 då det var
4,21 procent. Sjuktalet har alltså ökat, något som förvaltningen hade befarat då
försörjningsavdelningen sen tidigare haft ett högre sjuktal än vad TKF haft. På
avdelningsnivå kan stora skillnader mätas, t.ex. har gata-och parkavdelningen sänkt sin
sjukfrånvaro (jämfört med 2020) från 5,08 procent till 1,08 procent, VA-avdelningens
sjuktal har minskat från 4,07 procent (2020) till 0,56 i januari 2021. Flera av TKFs
avdelningar har ett lägre sjuktal jämfört med 2020. En förklaring kan vara att i de
verksamheter där vi, i större eller mindre utsträckning, kan jobba hemma är sjuktalen lägre.
Avfallsavdelningen och förvaltningsledningen sticker ut, där har en markant ökning skett.
3.2 Personalvolym

Den stora förändringen i antal anställda mellan åren visar att försörjningsavdelningen gick
in i TKF 210101. TKF har ökat med 196 medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) sen
februari 2020, varav försörjningsavdelningen står för 188 av dessa. Den marginella
skillnaden (8 medarbetare) fördelar sig på de övriga avdelningarna.
Förvaltningen har ingen stor differens mellan antal anställda medarbetare och antal
årsarbetare enligt anställningsavtal. Eftersom vi vet att oönskade deltider inte fanns i
"gamla TKF" (skillnaden var då 0,25), och känner till att försörjningsavdelningen har ett
antal deltidsanställda medarbetare, så hänför vi den ökade differensen till
försörjningsavdelningen. Vi saknar jämförelsesiffror från föregående år för
försörjningsavdelningen kan därför inte göra en analys utifrån detta.
Genomgående kan konstateras att värdet "faktiskt arbetad tid" för januari 2021 är något
lägre än för 2020. Med tanke på att tabellen endast redovisar en månad är det svårt att dra
slutsatser utifrån uppgifterna.
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Tabell 1: Antal anställda 31 mars 2021.
Antal anställda

Alla anställningsformer
Varav:

Kvinnor
Män

Tillsvidare
Tidsbegränsad

Antal anställda
Antal
fg år årsarbetare enl.
anst. avtal

520

324

512.42

218

73

211.67

302

251

300.75

479

305

472.52

41

19

39.80

Diagram 1: Antal anställda per månad februari 2020 till februari 2021.

Tabell 2: Antal heltidsarbetare jan-feb 2020 och 2021.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020
22 Teknisk nämnd

438.5

283.5

8.2

9.0

22002 Projektavdelning

16.8

14.6

22003 Gata/parkavdelning

43.6

41.7

22004 VA-avdelning

72.6

69.6

22005 Fastighetsavdelning

69.8

74.8

22006 Hamnavdelning

10.9

11.9

22007 Mark o trafikavdelningen

30.9

30.6

22008 Avfallsavdelning

30.1

31.2

22001 Förvaltningsledning

22009 Försörjningsavdelning

155.6

4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Utfallet efter första kvartalet 2021 är negativt jämfört med budget och uppgår till
-16 950 tkr. Den största differensen återfinns inom mark och statsmiljö med minskade
intäkter för offentlig platsmark, Almedalsveckan och parkeringsavgifter. Utfallet för
Kollektivtrafiken som prognostiserar ett stort negativt utfall för året och uppvisar en
positiv budgetavvikelse till och med mars om 2 691 tkr. Detta beror på att samtliga
kostnader för perioden ännu inte bokförts. Däribland mars månads trafikeringskostnad om
ca 7 000 tkr.
Utfallet för fastighetsförvaltningen uppgår till - 6 732 tkr och förklaras av el- och
fjärrvärmekostnader. Fastighetsförvaltningen har efter avstämning av förbrukad el jämförd
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med upphandlad el debiterats kostnad för mellanskillnaden om 4 642 tkr. Kostnaden avser
även differens avseende elförbrukning inom hamn- och VA-verksamheterna och ska ännu
fördelas mellan dessa verksamheter. Kostnader för snö- och halkbekämpning innebär ett
budgetöverskridande för gata- och parkverksamheten om -802 tkr. Intäkterna inom
avfallsverksamheten är så här långt in på året lägre än budgeterat om -2 720 tkr. Även VAverksamheten redovisar ett negativt utfall om -3 695 tkr till följd av lägre intäkter än
budgeterat och högre materialkostnader som ännu inte inneburit motsvarande intäkter.
Projektverksamheten har haft en högre debiteringsgrad än beräknat och redovisar därför
positivt utfall om 1 180 tkr.
Tabell 3: Utfall per intäkts- och kostnadsslag 2021 januari-mars jämfört med budget (tkr).
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

Resultat

-42 078

-59 028

-16 950

-46 988

Intäkter

316 368

305 757

-10 611

245 999

94 704

74 494

-20 210

73 605

4 222

3 064

-1 158

3 894

Försäljning vara/tjänst

71 729

80 095

8 366

35 734

Intern resursfördelning

5 241

7 623

2 382

5 882

140 472

140 481

9

126 884

-358 446

-364 786

-6 340

-292 987

Personal

-74 777

-70 153

4 625

-47 400

Köp av tjänst

-21 155

-18 537

2 618

-15 368

Köp huvudverksamhet

-47 780

-40 096

7 685

-33 025

Förbrukn. mtrl

-24 099

-32 275

-8 176

-13 495

Lokaler

-73 018

-69 904

3 115

-68 066

Avskrivn. internränta

-66 764

-67 564

-800

-64 275

-7 183

-7 349

-167

-6 667

-43 668

-58 909

-15 240

-44 691

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
Kostnader

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 4: Utfall 2021 januari-mars jämfört med budget per avdelning (tkr).
Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021
22 Teknisk nämnd

-42 078

-59 028

-16 950

-46 988

22000 Tekniska nämnden

-478

-439

40

-404

22001 Förvaltningsledning

-188

187

375

196

-1 591

-408

1 183

129

-11 198

-12 001

-802

-11 303

1 346

-2 357

-3 702

-4 570

22005 Fastighetsavdelning

-1 153

-7 416

-6 262

-3 707

22006 Hamnavdelning

-1 406

-2 773

-1 367

-2 492

-28 112

-32 545

-4 433

-21 375

22008 Avfallsavdelning

284

-2 829

-3 113

-3 462

22009 Försörjningsavdelning

419

1 551

1 132

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
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4.2 Nettokostnadsutveckling

För att få den verkliga nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen måste försörjningsavdelningens utfall adderas till 2020 års siffor i tabellen nedan. Om så görs är
nettokostnadsutvecklingen för årets första kvartal 29 procent. Utvecklingen förklaras av
budgetunderskott inom kollektivtrafiken, högre kostnader inom fastighetsförvaltningen
samt lägre intäkter inom mark och statsmiljö.
Prognosen visar att nettokostnadsutvecklingen kommer att visa på svarta siffror för 2021
till följd av lägre intäkter på grund av pandemin som påverkar främst kollektivtrafiken och
enheten för mark och statsmiljö. Högre kostnader driver också på nettokostnadsutvecklingen främst hos kollektivtrafiken, VA-verksamheten till följd av högre
kapitalkostnader, högre kostnader för underhåll av enskilda vägar med statsbidrag samt
snö- och halkbekämpning.
Tabell 5: Utfall 2021 per intäkts- och kostnadsslag januari-mars jämfört med utfall 2020 januari-mars (tkr).
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Resultat

-59 028

-46 988

-12 041

26%

Intäkter

305 757

245 999

59 758

24%

74 494

73 605

889

1%

3 064

3 894

-830

-21%

Försäljning vara/tjänst

80 095

35 734

44 361

124%

Intern resursfördelning

7 623

5 882

1 741

30%

140 481

126 884

13 597

11%

-364 786

-292 987

-71 799

25%

Personal

-70 153

-47 400

-22 753

48%

Köp av tjänst

-18 537

-15 368

-3 168

21%

Köp huvudverksamhet

-40 096

-33 025

-7 071

21%

Förbrukn. mtrl

-32 275

-13 495

-18 780

139%

Lokaler

-69 904

-68 066

-1 838

3%

Avskrivn. internränta

-67 564

-64 275

-3 288

5%

-7 349

-6 667

-682

10%

-58 909

-44 691

-14 218

32%

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
Kostnader

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

4.3 Årsprognos

Förvaltningens prognos för helåret 2021 innebär en avvikelse mot budget om -46 987 tkr.
Av den totala prognosen utgörs -29 299 tkr av skattefinansierade verksamheter och -17 579
tkr av avgiftsfinansierade verksamheter. Det befarade underskottet kan till del förklaras av
effekter av pandemin men det finns även andra poster som förklarar prognosbeloppet.
4.3.1 Skattefinansierade verksamheter

För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras 7 226 tkr i lägre intäkter vilket förklaras
av minskat resande på grund av pandemin. Kostnaderna beräknas bli 8 534 tkr högre till
följd av ersättning till trafikoperatör indexuppräknats samt ökat antal producerade
kilometrar. Prognosens totala avvikelse avseende den allmänna kollektivtrafiken uppgår till
-15 760 tkr. Även ekonomin för den särskilda kollektivtrafiken med färdtjänst och
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sjukresor drabbas negativt av pandemin och den prognostiserade avvikelsen mot budget
uppgår till -1 550 tkr. Restriktionerna har inneburit färre möjligheter till samåkning vilket
leder till ökade kostnader per resa. Kostnader för smittsäkra transporter till och från
vårdinrättning förklarar också ökade kostnader inom den särskilda kollektivtrafiken.
Det beslut som fattats om att årets Almedalsvecka ska genomföras digitalt innebär
uteblivna intäkter om 3 500 tkr avseende markupplåtelse. Likaså beslutet om att tillstånd
för uteserveringar ska vara kostnadsfria under året innebär 2 000 tkr i lägre intäkter.
Bedömningen är att även intäkterna för parkeringsavgifter kommer att vara lägre under
2021 till följd av pandemin.
Prognosen för gata- och parkverksamheten pekar på ett budgetöverskridande om
-2 500 tkr. Kostnaderna för snö- och halkbekämpningen har överskridit budget under det
snörika första kvartalet. Ett uppdrag att utföra utökat underhåll av enskilda vägar med
statsbidrag innebär behov av ramförstärkning om 3 000 tkr. Effekterna av ökade kostnader
för enskilda vägar samt snö- och halkbekämpningen mildras något då
fordonsverksamheten prognostiserar ett överskott.
4.3.2 Avgiftsfinansierade verksamheter

För VA-verksamheten prognostiseras ett underskott om -15 564 tkr. Prognosen är osäker
vad gäller antalet besökande till Gotland under sommarsäsongen till följd av pandemin och
eventuella restriktioner vilket påverkar intäktssidan. Stora tillkommande kapitalkostnader
till följd av mycket stora investeringsbehov innebär en stor belastning på verksamhetens
resultat med nuvarande taxa. Taxan höjdes den 1 oktober 2020 vilket var en senareläggning
från den ursprungliga planen att höja taxan den 1 april 2020. Det är därför önskvärt att
nästa taxehöjning blir först till 1 januari 2022. Det innebär i sin tur att 2021 års resultat
beräknas bli negativt men beräkningar visar att detta kommer att kunna balanseras under
kommande år.
Pandemins påverkan på den avgiftsfinansierade hamnverksamheten är så här långt in på
året osäker. Besökssäsongen påverkar ekonomin och eventuella restriktioner om resande
får konsekvenser på intäkterna med negativt resultat till följd. Den bedömning som gjorts
är ändå en relativt god säsong för besöksnäringen med en ekonomi i balans för
linjehamnen då underhållsåtgärder skjuts framåt för att minska kostnaderna under året. För
kryssningskajen prognostiseras ett negativt utfall om -1 698 tkr. Posten avser
kapitalkostnader för kryssningskajen.
Avfallsverksamheten prognostiserar ett negativt resultat om -1 568 tkr. Förändringen
förklaras av lägre intäkter för skrotförsäljning och slamtömning.
Även verksamheterna inom försörjningsavdelningen påverkas till stor del av pandemin.
Varuförsörjningens omsättning är fortsatt hög vilket bidrar positivt till resultatet. Inom
städverksamheten har man kunnat styra om resurser som annars arbetar med
kontorslokaler till andra städobjekt vilket innebär mindre behov av extrapersonal och
vikarier med minskade kostnader till följd. Resultaten för vaktmästeri och transport är
positivt men blir lägre till följd av kostnader för porto som sedan länge är en
underfinansierad verksamhet. Stor osäkerhet finns kring i vilken omfattning portotjänsterna
kommer nyttjas när mycket verksamhet utförs på distans. Kostnaderna för
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bårhusverksamheten är högre än budgeterat. Totalt så prognostiseras ett positivt resultat
för försörjningsverksamheten om 1 200 tkr.
4.3.3 Fastighetsförvaltning

Verksamheten under årets första kvartal har inte föranlett fastighetsförvaltningen
prognostisera ett annat årsutfall än det budgeterade. Pandemin påverkar verksamheten vad
gäller arbetsrutiner för exempelvis tillsyn och skötsel vid äldreboenden och på Visby
lasarett. Även ett antal lokalanpassningar har genomförts för vård av smittade. Kostnaderna
har kunnat hanteras inom budget.
Tabell 6: Budget och prognos per intäkts- och kostnadsslag 2021 (tkr).
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Resultat

-180 707

-227 691

-46 984

-197 225

Intäkter

1 265 471

1 240 816

-24 655

1 088 022

378 815

353 125

-25 690

330 917

16 887

17 047

160

25 036

Försäljning vara/tjänst

286 916

301 655

14 739

202 717

Intern resursfördelning

20 965

12 545

-8 420

26 675

561 888

556 444

-5 444

502 676

-1 446 178

-1 468 507

-22 329

-1 285 247

-304 053

-303 449

604

-195 803

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst

-84 620

-85 858

-1 238

-83 502

-191 121

-201 293

-10 172

-180 009

-96 398

-99 523

-3 125

-57 190

Lokaler

-292 074

-299 344

-7 270

-316 901

Avskrivn. internränta

-274 509

-275 983

-1 474

-260 019

-28 731

-29 367

-636

-26 838

-174 673

-173 690

983

-164 985

Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

8

Delårsrapport 1 2021

Teknikförvaltingen

Tabell 7: Budget och prognos per avdelning 2021 (tkr).
Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-180 707

-227 691

-46 984

-197 225

22000 Tekniska nämnden

-1 913

-1 913

0

-1 346

22001 Förvaltningsledning

-900

-1 001

-101

-155

-7 000

-7 000

0

480

-45 891

-48 391

-2 500

-42 556

0

-15 564

-15 564

-11 411

22005 Fastighetsavdelning

-6 030

-6 031

-1

-2 192

22006 Hamnavdelning

-6 262

-7 915

-1 653

-6 831

-112 471

-139 268

-26 797

-128 533

-240

-1 808

-1 568

-4 681

0

1 200

1 200

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning

4.4 Investeringar

Av årets totala investeringsbudget om 722 223 tkr prognostiseras att 537 922 tkr kommer
att förbrukas under året. Av budgeten avser 97 423 tkr budget för exploateringsprojekt och
37 970 tkr beräknas att upparbetas innevarande år.
VA-verksamheten har fortsatt mycket stor investeringsverksamhet. Enligt Strategisk plan
och budget 2022-2024 har budget för VA-investeringar anpassats efter tillgängliga
personella resurser och finansiering där en långsiktigt hållbar VA-taxa kan bibehållas. Dessa
anpassningar har betydelse redan under 2021 där ett antal projekt skjuts på framtiden. De
projekt som skjuts upp är: 12401 VA-utbyggnad VA-plan, 12465 Dricks-vattenledning
Hemse-Ljugarn (Hemse-Stånga), 12582 Nybyggnation Lärbro vattenverk, 12659 Fårö
avloppsreningsverk och 12660 Hemse (nytt ARV). Av det stora reinvesteringsprojektet
13000 Reinvestering i VA-anläggning på ca 80 000 tkr så kommer omdisponering göras för
ledningssträckorna Garda-Ljugarn 22 000 tkr och Sanda-Västergarn 30 000 tkr. Kvar blir
ca 28 000 tkr till reinvesteringar.
Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen inklusive kompletteringsbudgeten uppgår
till ca 90 000 tkr och bedömningen är att huvuddelen av utrymmet kommer förbrukas.
Störst andel av investeringsanslagen riktas till ventilations-, och fastighetsägaråtgärder, där
bl.a. planerat underhåll ingår. Dock styrs utfallet till viss del av tillgången på entreprenörer
vilken är begränsad och kan medföra att några av de planerade projekten inom
fastighetsförvaltningen försenas.
Avfallsverksamheten kommer endast att använda 1 500 tkr av budgetens 19 148 tkr för
investeringar i återvinningscentraler. Planen är att skapa två obemannade
återvinningscentraler samt att införa återbruk vid centralen i Visby.
Hamnavdelningens investering i reparation av spontkajanläggningar innebär
korrosionsskydd av sponten i färjelägena för linjetrafiken. Under årets första kvartal har
etapp 1 i stort sett slutförts och färjeläge 6 kunde åter öppnas som planerat till påsken.
Etappen har kunnat genomföras inom budget och till hösten kommer etapp 2 att starta för
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motsvarande åtgärder i färjeläge 5. Projektet för elanslutning av fartyg i Visby hamn har
under perioden fortsatt med byte av "satellitstationer" för att möjliggöra för lastbilar och
trailers att el-ansluta på terminalområdet, arbetena har genomförts inom tidsplan och
budget. Till hösten planeras det även för att komplettera med ytterligare en
anslutningspunkt för elanslutning i färjeläge 7, vilket ökar flexibiliteten för fartygen vid
angöring. Efter genomförd etapp 1 av projektet rensmuddring Ronehamn har rapport
lämnats till Länsstyrelsen som vill avvakta kommande nationella direktiv angående krav på
förorenade vattenområden i hamnar. Fortsatt planering för punktinsatser under
muddringsäsongen 2021/22 pågår.
Investeringarna avseende beläggningsprogrammet är inte påbörjade under första kvartalet
2021 p.g.a. rådande väderlek. Det normala är att investeringen genomförs i två faser; en på
våren samt en på hösten. Investering avseende enskilda vägar kommer att påbörjas under
kvartal två.
Investeringsprojekt för gator och vägar där statlig medfinansiering beviljats ligger lite efter
fastställd tidplan. Projektledarresurs tilldelas under april månad och efter det startar
projekten med förprojekteringar/förstudier. Förseningen påverkar inte den långsiktiga
tidplanen då projekten ska färdigställas under 2022.
Försörjningsavdelningen aviserar att beviljade investeringsmedel för möbler Visborg inte
antas användas fullt ut under 2021 främst till följd av det ökade hemmaarbetet.
Paternosterverk utgår helt då varuförsörjningen valt att avbryta investeringen.
För exploateringsprojekten så följer projekten de planer som finns. Det kan konstateras att
alla medel i exploateringsbudgeten för Artilleriet inte kommer användas.
Tabell 8: Budget, utfall och prognos investerings- och exploateringsprojekt 2021 (tkr).
Projektstruktur

Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-722 223

-88 652.5

-633 570.5

-537 922

-165 054

-487

-19.4

-467.6

-60

10408 Södervärnssk anp kök

-13 949

-491.6

-13 457.4

-9 750

10411 Terra Novask anp kök

-9 376

-111.8

-9 264.2

-250

10422 Meröppet bibliotek

-18

-52.9

34.9

-100

10423 Ankaret 1 o 5 renovering

540

-1.9

541.9

-25

-9 397

-212.4

-9 184.6

-8 000

Investeringsprojekt
10407 Gråboskolan anpassn kök

10424 Grönsiskan ny reception
10426 Korpen 5 PU centralkassa

-146

-50.2

-95.8

-50

-28 244

-252.4

-27 991.6

-30 000

10428 Lasarettet omb gas redund

-17

-213.1

196.1

-3 300

10429 Korpen nytt kortidsboende

-1 996

-12 194.7

10 198.7

-48 000

-4 891.7

4 891.7

-4 970

-1 799.1

-3 170.9

-2 500

-14 972

-33.6

-14 938.4

-330

10433 Korpen 1 2 3

-9 371

-2 632.1

-6 738.9

-10 000

10436 Elkraft Södervärnskolan

-1 895

-19.6

-1 875.4

10427 Hemsebadet renovering

10430 Baggen
10431 Alléskolan
10432 Lasarettet ställverk

-4 199

-1 397

-2 000
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Projektstruktur

Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

10439 Tingsbrogården

-17 000

-90.1

-16 909.9

-17 000

-7 500

-41.0

-7 459.0

-7 500

-9.8

9.8

-1 500

-695

-3 166.9

2 471.9

-150

-1 627

-98.4

-1 528.6

-1 627

10440 LSS-boende i Visby
10441 Högbyskolan omb skolkök
10577 Abborren ny reservkraft
11025 Solrosen 07 verksanp kök
11031 Sanda skola tillbyggnad
11033 Strandgärdet kök anpassn

-275

-275.0

-1 090

-347.1

-742.9

-1 090

-365

-147.7

-217.3

-248

-1 558

-57.7

-1 500.3

-1 558

11046 Mariahemmet byte av
dörra

-26

-81.1

55.1

-81

11047 Väduren 02 verksanp

-7 911

-58.4

-7 852.6

-7 911

-690

-668.6

-21.4

-690

-1 100

-41.6

-1 058.4

-1 100

-500.0

-500

124.3

-124

-21 480.0

-13 400

11035 Fårö RT Tak o portar
11038 Mottagningskök

11048 Korpen 08 anp balkong
11049 Solklint 4 verksanp hemtj
11050 Norrbackaskolan kök

-500

11051 Hackspetten pav 4 ny wc
11200 Ventilationsåtgärder

-124.3
-21 480

11240 Solbergask 01 vent PU

-27.4

27.4

11243 Desideria vent PU

-27.3

27.3

11251 Södervärnsk 01 ventilatio

-58.0

58.0

11255 Högby 02 vent i samb PU

-113.5

113.5

11258 Terra Novask Vent EPC

-42.4

42.4

11259 Klinteskolan vent PU

-15.3

15.3

11260 Solrosen Hus 02 Vent PU

-69.8

69.8

11261 Blå huset PU vent

-16.6

16.6

11262 Rapphönan 5, Vent PU

-10.2

10.2

-8 000

11364 Re invester biobränsleanl

-1 561

-50.7

-1 510.3

-1 561

11406 Offentliga toaletter

-3 614

-1.2

-3 612.8

-1

11580 Hamnkontoret ombyggnad

-2 314

11800 Fastighetsansv/PU Invest
11843 S:t Hanssk rum 102-110

-47 612

-2 314.0
0.0

-47 612.0

-1 723.1

1 723.1

11844 Korpen 04 brandlarm

-126.9

126.9

11848 Terra Novask PU EPC

-852.4

852.4

-1 745.7

1 745.7

-29.1

29.1

11856 Hackspetten 17 dränering

-719.2

719.2

11857 Korpen 5 Hus 07 dränering

-366.1

366.1

-3.6

3.6

11860 Glasmästaren inv uh

-316.1

316.1

11862 Korpen 5, Hus 02 sopbod

-143.3

143.3

11851 Högbysk 02 inv uh
11855 Desideria etapp 3

11859 Terra Novask brandlarm

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-47 612
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Projektstruktur

Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2021

-2 568.6

2 568.6

11864 Högbyskolan 02 brandlarm

-420.0

420.0

11865 Västerhejde 04 dränering

-696.5

696.5

-1 696.6

1 696.6

-70.0

70.0

11870 Korpen 12 renov lgh 3

-338.0

338.0

11871 Solbergask 01 uh etapp 2

-474.2

474.2

11872 Korpen hus 10 renovering

0.0

0.0

11874 Glasmästaren etapp 2

-2 092.5

2 092.5

11875 Tullen 1 utvändigt uh

-1 162.0

1 162.0

11876 Bingeby 1:1 Inv PU

-573.2

573.2

11878 Buntmakaren 05 inv PU

-815.6

815.6

11879 Rapphönan 5 ut o inv PU

-1 378.4

1 378.4

11881 Fasanen 10
omklädningsrum

-1 265.1

1 265.1

11863 Klinteskolan 02 inv uh

11866 WG Fordon inv uh
11868 Inköp lektutrustn skolor

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

12000 Ospec gator o vägar

-183

-183.0

12001 Beläggningsprogram

-11 970

-11 970.0

-11 970

12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP

-1 068

-1 068.0

-1 068

12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

-4 595

-4 595.0

-2 200

-2 795

12036 Lätt avhjälpta hinder

-1 939

-1 939.0

-1 000

-939

12040 Säkra skolvägar

-3 146

-3 146.0

-1 500

-1 646

12047 Cykelplan Visby

-4 388

-4 388.0

-491

-491.0

-5 674

-5 674.0

12049 Innerstutv gata torg park
12055 Utveckling serviceorter

-183

12060 Trafik, X-kaj
12065 Anslutn Flygplatsen
12070 Omb
Visborgsgat/Gutevägen

-25 000
-20 076

-299.4

-3 000

-2 000

-18 076

-3 000.0

-500

-2 500

96.3

-1 500

-2 000

-500

-193

12100 Belysning reinvestering

-432

12167 Expl Såpsjudaren Gta et 1

-693

-693.0

-4 000

-4 000.0

12168 Expl Strukturplan Visborg
12171 Expl Yttre A7, et 2
12172 Expl Yttre A7, et 2,proj
12176 Expl Kopparslagaren Visby

-184

-528.3

-19 776.6

-2.9

-4 000

-181.1

-1 770

-1 770.0

-500

-273

-273.0

-273

-500

12178 Expl Park Yttre A7 et 3

-17 897

-165.6

-17 731.4

-2 500

-500

12179 Expl Gata Yttre A7 et 3

-3 031

-8.0

-3 023.0

-500

-500

12181 Expl Kv Bläckfisken gata

-704

-704.0

-704

12182 Expl Kv Bläckfisk GC-väg

-778

-778.0

-778

-2 450.5

-2 594

33.0

-1 000

12183 Expl Kv Brodösen Gata/GC
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,

-2 594
33

-143.5
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Teknikförvaltingen

Projektstruktur

12200 Ospec objekt park

Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-767

-142.8

-624.2

-767

-500

-1 724.0

-1 724

-7 150

-2 735.4

-2 806

-1 000

-1 787

12209 Lekutrustning

-1 724

12253 Bad&besökpl uppr&förändr

-2 806

12363 Expl Dubb mark Visby

-1 787

-1 787.0

12366 Expl VA Yttre A7 et2 proj

-2 005

-2 005.0

12368 Expl VA Yttre A7 et 3
12369 ExVA Sv Spel kv Bläckfisk

920

-70.6

-6.2

-1 105

926.2
-1 105.0

12370 Expl VA Brodösen Terra No

-834

12371 Expl VA Kv Järnvägen 4 Vy

-1 000

-1 000.0

2 278

2 278.0

12372 Expl VA Bläckfisken

-2.4

12376 Expl VA Kv Brodösen

-3 285

12378 Expl VA Stadsutv Visborg

-1 000

-1 000.0

6

6.0

35

35.0

12380 Expl Dubb mark
Klintehamn
12381 Expl Dubb mark Hemse
12400 Ledningsutb ospec

-7 505

12427 V-garn-k-hamn anl valedn

-800

12435 VA-ledn "Södra Linan"

-228

12436 Gnisvärd VA-utbyggnad

-14.4

-831.6

-900.4

-3 270.6

-6 604.6

-834

-3 285
-1 000

-4 000

-3 505

-800.0
-144.4

-83.6

-1.2

1.2

12452 Vatten regionala nätet

-1 212

-101.8

-1 110.2

12454 Gotlands vattenförsörjn

-2 160

0.0

-2 160.0

-2 160

-13 335

-168.0

-13 167.0

-13 000

-335

12461 Testbädd Storsudret
12463 Norra Linan ledningsbyggn

-2 000

-2 000.0

-1 500

-500

12464 Visby råvattenledning

-5 000

-5 000.0

-1 000

-4 000

12465 Dricksvattledn Hemse-Ljug

-2 500

-2 500.0

12468 Stånga Strömma

-9 518

-9 518.0

-9 518

-30.0

30.0

-200

-572

-860.2

288.2

15 322

-109.7

15 431.7

-900

-71

-355.0

284.0

-1 200

12581 Herrvik VV utökad kap

-1 632

-38.4

-1 593.6

-150

12582 Nybyggn Lärbro vattenverk

-2 000

12472 Åminne vattenledning
12516 Lickershamn VattenReserv
12524 Kvarnåkershamn Avsaltn
VV
12525 Vattenskydd VA-plan

12583 UV-barriärer,
12584 Visby VV o Tingstäde
12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1
12586 Garda-Ljugarn vattlednin
12623 Fårösunds AVR
12624 Fårösund ARV AM förbättr
12655 Klintehamn avl ren verk

271

-2 000.0
-3.0

-18 800

274.0
-18 800.0

-5 000

-226

-478.6

252.6

-13 500

-21 550

-170.9

-21 379.1

-17 170

-6 928

-13 800

-6 928.0

145

-44.3

189.3

-6 500

9 663

-1 718.3

11 381.3

-800
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Teknikförvaltingen

Projektstruktur

Budget
2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

12657 Katthammarsvik ARV

-12 920

-964.4

-11 955.6

-3 500

12659 Fårö AvloppsReningsVerk

-5 000

-5 000.0

12660 Hemse Nytt ARV

-7 500

-7 500.0

12702 Slite deponi

-14 829

12703 Återvinningscentraler

-19 148

-19 148.0

-1 500

-2 000

12709 Utbyte av container

-500

-500.0

-500

-500

12731 Dagvatten slurry Roma

-246

-246.0

-1 300

-1 300.0

-500

-500.0

12732 Avfallsplan
12733 Insamling
12734 Slite deponi sorteringsyt
12735 Slite deponi celler

0.0

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-14 829.0

-13 815

-5 179.2

-8 635.8

45

-108.1

153.1

-6 484

12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.

-1 759

-1 759.0

-1 500

12808 VBY Omb. Hamnterminal

-1 706

-1 706.0

-1 000

12812 Rep spont kajanläggningar

-5 493

-3 403.6

-2 089.4

-5 493

12836 VBY Elanslutning fartyg

-8 222

-706.8

-7 515.2

-4 200

12839 VBY Rensmuddring hamn

-3 000

-3 000.0

12840 VBY Renov spont Holmen

-250

-250.0

12850 Förbättring övriga hamnar

-1 955

12871 Rensmuddring Ronehamn

-4 450

12872 Klintehamn logistikytor

-1 751

12873 Fårösund renov vågbrytare

0.0

-1 955.0

-1 955

-4 450.0
-1 751.0

-1 000

-1 220

-1 220.0

-220

12874 VBY Renov spont Holmen

-250

-250.0

13000 Reinvestering i VA-anlägg

-91 721

-91 721.0

13001 Reinv Ljugarn RV nyanslut

0.0

-160.6

160.6

-1.6

1.6

13020 Reinv Klinte fiber t Möln

-11.7

11.7

13028 Vatten/avl;s försörjn Vy

-76.5

76.5

13031 Utv Spill renas t drickva

-1 262.0

1 262.0

13042 VA anl rondering IT mm

-307.8

307.8

13044 Ljugarn ARV utloppsledn

-46.1

46.1

13046 Spilltrycklled Mullv-Alva

-689.6

689.6

-8 492.9

8 992.9

-38.5

38.5

13007 Reinv Alva tornet

14000 Förvärv/ kommande försälj

500

14040 Försäljning Fastighet
15000 Ombyggnad vattenverk
15013 Skalskydd/säkerhet VV

1 023

1 023.0
-176.9

176.9

15014 Fix NetWork Ljugarn

-11.4

11.4

15017 Pilotproj/filter anjonbyt

-11.5

11.5

-1 044.9

1 044.9

15030 Träkumla VV UV-installat

-7.4

7.4

15031 Väskinde VV UV-installat

-8.0

8.0

15029 Automatisk mätn va-nivåer

-91 721

-3 000
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Teknikförvaltingen

Projektstruktur

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse
budget
2021

15032 Martebo VV UV-installatio

-8.0

8.0

15033 Mejeriet VV UV-installat

-7.4

7.4

15034 Langeshage VV UV-installt

-17.6

17.6

15035 Omb Lärbro VV (reserv)

-93.5

93.5

15036 Omb Visby VV lager

-164.3

164.3

15041 Stånga VV kemtank
flödemä

-85.6

85.6

15047 Arb miljöåtg, utrust, mm

-384.5

384.5

15048 Arb miljöåtg, ljud,ljus m

-172.7

172.7

15052 Fibergrävn till Hemse VV

-24.8

24.8

16000 Omb avloppsreningsverk

Budget
2021

-8 379

16009 Slite ARV - Reservkraft
17000 Sanering VA-ledn nät

-8 379.0
-7.2

-9 947

17016 San Visby Norderstrand
mm

-9 947.0
3.1

-10.6

10.6

17044 San Slite Lotsback V+S re

-6.7

6.7

17045 San Slite Badhusg V+S rel

-88.6

88.6

17047 San Hemse Bangårdsgat

-1 636.7

1 636.7

17052 San Gnisvärd PVC vatten

-4.5

4.5

17056 San Vy Kolländareg ny D-l

-5.2

5.2

17067 San Hemse Arges DV-dike

-52.3

52.3

17068 San Havdhem St.vägen91
S

-204.0

204.0

17070 San Visby Hangarv G,a Fly

-509.7

509.7

17071 Byte bevattnl Hemse-Alva

-266.3

266.3

22001 Reinvestering data/IT
22003 Möbler Visborg
22004 Paternosterverk/skåp

-300
-200

-200.0
-1 400.0
-12.0

22600 Maskiner o Fordon

-4 700

22601 Maskiner o Fordon, VA

-1 175

-8 000

-379

-9 947

-300.0

-1 400

22103 IT,inv fastighetsserv

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

7.2

-3.1

17017 San Visby Norderväg

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

-100

-200

12.0
-4 700.0

-4 700

-890.0

-1 175

-10 938

-10 938.0

-10 800

-5 000

-250

-250.0

-250

-250

22708 Nytt biljettsystem

-3 019

-3 019.0

22709 utveckling Visby

-1 306

-1 306.0

22710 Hållpl-stolpar landsbygd

-1 541

-1 541.0

22711 Utv serviceorter inkl hpl

-1 848

-1 848.0

-51

-51.0

-400

-400.0

2

2.0

22602 Maskiner o Fordon, Avfall
22603 Maskiner , Städ

22712 Busstrafik X-kaj
80001 Expl kv Kaptenen Art 1:33
80009 Expl Y;e A7 et1 Rivning

-285.0

15

Delårsrapport 1 2021

Teknikförvaltingen

Projektstruktur

80013 Expl Y;e A7 Sanering et 2
80014 Expl Y;e A7 Rivning et 2
80015 Expl Y;e A7 Arkeologi et2

Budget
2021

Avvikelse
budget
2021

-40

-40.0

-6

-6.0

-883

-883.0

80016 Expl Y;e A7 Övr et 2+3

644

80017 Expl Y;e A7 Detaljpl et 2

52

80020 Expl Stadsutveckl Visborg

Utfall 2021
Jan- Mar

-0.7

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-39 219

644.8
52.0

-59 219

-2 857.6

-56 361.4

-20 000

80100 Expl Järnvägen 4

-7 038

-149.9

-6 888.1

-250

80101 Expl Brodösen Terra Nova

-6 902

-3 679.2

-3 222.8

-6 920

80102 Exploatering Bläckfisken

141

141.0

80103 Expl Detaljplan mm genere

253

253.0

80104 Expl Övrigt generellt
80107 Expl Järnvägen 3
80112 Kopparslagaren TN
80113 Visby hamn

1 351

-72.0

1 423.0

35

-9.7

44.8

-4 000

-5 242

-74.6

-5 167.3

-1 000

-4 242

26

26.0

80115 Industrimark

-2 000

-2 000.0

-1 000

-1 000

80116 Gråbo 1:3

-9 660

-33.1

-9 626.8

-1 000

-8 660

80118 Oddvalds Klinte

-2 962

-12.3

-2 949.6

-100

-2 862

80119 Talgoxen Hemse

-2 224

-569.5

-1 654.5

-700

-1 524

80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)

-1 351

-5.2

-1 345.8

-2 000

80122 Expl Annelund

-2 000

-2.0

-1 998.0

-1 000

-1 000
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TN 2021/933
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Ylva Svangren

Tekniska nämnden

TKF Delårsrapport 1 2021
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner delårsrapport 1 år 2021.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat delårsrapport 1. Delårsrapporten omfattar
ekonomiskt utfall för perioden 1 januari till 31 mars 2021 samt helårsprognos för
såväl drift som investeringar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med regionens
anvisningar.
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-31 § 59 att delegera beslutet om delårsrapport
1 2021 till arbetsutskottet.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att delårsrapporten ger en rättvisande bild av
verksamhetens ekonomiska läge och förväntat utfall för 2021.
Barn- och genusperspektiv – berörs inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys – delårsrapporten redovisar förvaltningens
ekonomiska läge och förväntade utfall för 2021.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 1
Tjänsteskrivelse 2021-04-01
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

MBN § 82

MBN § 82
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MBN 2021/5
AU § 100

Miljö- och byggnämndens beslut

•

Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 1.

Paragrafen justeras omedelbart.

Miljö- och byggnämnden äskade inför 2021 4 mnkr för att uppnå en balans mellan
uppdrag och ekonomi. Nämnden har inför 2021 fått ett ramtillskott på 3 mnkr. Detta
innebär att nämnden har en ökad ramtilldelning för att bedriva de skattefinansierade
delarna av verksamheten.
Pandemin fortsätter att medföra osäkerhet kring hur framförallt tillsynsarbetet som
nämnden ansvarar för, kan bedrivas under året och det medför också kostnader och
förlorade intäkter för enheter inom förvaltningen.
Region Gotland ser över samhällsbyggnadsprocessen som helhet, där
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i allra högsta grad. Detta
kommer på sikt dels skapa en bättre process inom Region Gotland och för våra
medborgare. Översynen av samhällsbyggnadsprocessen beräknas vara klar under
2021.
Arbetet med framtagande av ny översiktsplan för Gotland, innebär för
samhällsbyggnadsförvaltningen att resurser från flera av förvaltningens verksamheter
är inblandade. Det är totalt 19 personer på olika procent av heltid, som är
involverade. För förvaltningen, blir det cirka 4-5 heltidstjänster som vanligtvis arbetar
externt. Detta innebär att mindre arbete kan utföras externt, vilket kommer påverka
tillsyns- och aktivitetsplaner samt ekonomin negativt, då mycket av det externa
arbetet är debiterbart.
Projektet DiSa, Digital Samhällsbyggnad, går in i avslutningsfas under sommaren och
hösten 2021. Implementeringen av de utvecklade tjänsterna i förvaltningen pågår för
fullt och kommer pågå även under 2022, ett arbete som ledningsgruppen är ansvarig
för. Det betyder att under kommande år, kommer samhällsbyggnadsförvaltningen gå
över till en helt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, vilket kommer få en positiv
påverkan på ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten.
Prognosen för helåret är negativ avvikelse emot budget med 0,9 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av förvaltningschef Johan Åberg.
Yrkande
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
MBN § 82

Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 1.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
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1 Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden äskade inför 2021 4 mnkr för att uppnå en balans mellan uppdrag och ekonomi. Nämnden har inför 2021 fått ett ramtillskott på 3 mnkr. Detta innebär
att nämnden har en ökad ramtilldelning för att bedriva de skattefinansierade delarna av
verksamheten.
Pandemin fortsätter att medföra osäkerhet kring hur framför allt tillsynsarbetet som
nämnden ansvarar för, kan bedrivas under året och det medför också kostnader och
förlorade intäkter för enheter inom förvaltningen.
Region Gotland ser över samhällsbyggnadsprocessen som helhet, där samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i allra högsta grad. Detta kommer på sikt dels skapa en
bättre process inom Region Gotland och för våra medborgare. Översynen av samhällsbyggnadsprocessen beräknas vara klar under 2021.
Arbetet med framtagande av ny översiktsplan för Gotland, innebär för samhällsbyggnadsförvaltningen att resurser från flera av förvaltningens verksamheter är inblandade. Det är
totalt 19 personer på olika procent av heltid, som är involverade. För förvaltningen, blir det
cirka 4-5 heltidstjänster som vanligtvis arbetar externt. Detta innebär att mindre arbete kan
utföras externt, vilket kommer påverka tillsyns- och aktivitetsplaner samt ekonomin
negativt, då mycket av det externa arbetet är debiterbart.
Projektet DiSa, Digital Samhällsbyggnad, går in i avslutningsfas under sommaren och
hösten 2021. Implementeringen av de utvecklade tjänsterna i förvaltningen pågår för fullt
och kommer pågå även under 2022, ett arbete som ledningsgruppen är ansvarig för. Det
betyder att under kommande år, kommer SBF gå över till en helt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, vilket kommer få en positiv påverkan på ekonomin, produktiviteten och
rättssäkerheten.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen är genom förvaltningsstöd drivande när det gäller
utvecklingen av och förändringsarbetet inom digitalisering för Region Gotland. Enheten
kommer fortsatt arbeta med delar av sitt verksamhetsutvecklingsarbete utifrån den strategi
enheten har, det vill säga med hjälp av externa medel driva verksamhetsutveckling för att på
så sätt bidra till god ekonomisk hushållning. Det medför också att Region Gotland kan
använda mer skattemedel till sina kärnverksamheter. Under året kommer projektet DiSa att
avslutas och slutrapporteras. Det nu beviljade EU-projektet Digital dialog kommer att
påbörjas för att utveckla nya digitala tjänster för att underlätta för boende, besökare och
företagare på Gotland att interagera med samhällsbyggnadsprocessen. Resurser från flera
förvaltningar kommer att involveras i projektet.
Under perioden har nybyggnadskartan förenklats mot kund, ett arbete som skett hos
enheten Geografisk information. Det finns inte längre olika typer utan endast en vilket gör
det lättare för kund att beställa i bygglovsprocessen och det borde också innebära en liten
minskning i arbetsbelastning för kartingenjörer och bygglovs kundtjänst på längre sikt.
Pandemin fortsätter att medföra kostnader och förlorade intäkter för enhet livsmedel och
alkoholtillstånd. På grund av pandemin förbokas livsmedelskontrollerna och
skyddsåtgärder och fokus på en säker arbetsmiljö drar ned tempot i kontrollen. En grov
gissning ger att enheten tappar intäkter motsvarande en miljon kronor på helårsbasis.
Smittspridningsläget och vaccinationsnivå kommer att avgöra i vilken omfattning vi kan
öka tempot i livsmedelskontrollen under året och således även öka intäkterna.
Förhoppningsvis kommer staten att ge Region Gotland statsbidrag men huruvida detta
kommer att ske och i så fall vilken omfattning är i dagsläget okänt.
För tillståndsmyndigheten så omfattas den av stödpaketet till näringslivet där man beslutat
att bjuda på utbildningen i ansvarsfull alkoholservering samt att inte ta ut någon
tillsynsavgift under 2021. Detta ger ett intäktsbortfall på drygt två miljoner kronor. En
Almedalsvecka utan större fysisk närvaro ger ett intäktsbortfall på cirka 200000kr i
förlorade tillståndsavgifter.
Inom Region Gotland tas för närvarande en ny översiktsplan fram. ÖP´n är prioriterad och
medverkan i arbetsgrupper går just nu före handläggning och tillsynsarbetet. Detta kan
komma att påverka årsresultatet av måluppfyllelse gällande verksamhetsplan och
enheternas tillsynsplaner.
Inom enheten miljö har arbetet med Region Gotlands åtgärdsplan för luft (pm10) fortsatt.
Extra resurser har fått läggas i samband med att ny mätutrustning installerats och ny
struktur för uppföljning av planen utarbetas.
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3 Väsentliga personalförhållanden
Under perioden har i princip samtliga medarbetare arbetat hemifrån. Anpassningar har fått
göras i hur tillsynsarbetet bedrivs. Utmaningar finns i att hålla en god arbetsmiljö både
psykosocialt och fysiskt. Enheterna har hanterat detta genom att ha regelbunden "digital
fika", fått möjlighet till utbildning via företagshälsovården, delta i rörelsepass och haft en
kontinuerlig dialog på teammöten samt APT.
Arbetet med detaljplaner kommer att vara begränsat fram till sommaren 2021 då de flesta
av enhetens resurser är involverade i framställandet av den nya digitala översiktsplanen som
förväntas gå till samråd i september.
Under perioden har förvaltningskommunikatör klivit in som ansvarig för
kommunikationen kring Vaccinationssamordningen för Region Gotland, därmed har
förvaltningen haft och har fortsatt mycket begränsade resurser inom kommunikation,
förvaltningen får stöttning av kommunikatör centralt.
Vid årsskiftet 2020/2021 tillträdde Stefan Hallin som biträdande enhetschef på enhet Bygg.

3.1 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Feb 2021
år
Alla kön

2.52%

5.43%

Kvinna

2.64%

6.11%

Man

2.38%

4.69%

sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

Kommentar
Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå jämfört med föregående år. Det kan vara en
effekt av pandemin och att alla är försiktigare. Merparten av medarbetarna arbetar hemifrån
vilket kan ha påverkan på korttidsfrånvaron. Några av de längre sjukfallen har återgått i
arbete vilket också påverkar sjuktalet i förvaltningen.
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3.2 Personalvolym
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

117

120

115.90

Tillsvidare

109

111

108.00

8

9

7.90

Tidsbegränsad

Organisation: 21000 Byggnadsnämnd Vilande: Ej vilande Organisation: 21000 Byggnadsnämnd Datum: 2020-02-01 - 2021-02-28

Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020
21000 Byggnadsnämnd

92.3

93.2

2100010 Förvaltningsstöd

8.4

9.8

2100020 Stadsarkitekt

3.9

3.1

2100030 Bygglov

28.9

28.7

2100040 Plan

10.3

9.5

2100050 GIS

10.4

12.1

2100060 Livsmedel & Alkohol

10.3

9.7

2100070 Miljöskydd

20.1

20.4

Kommentar
Antalet anställda är något färre jämfört med föregående period men det är ingen nämnvärd
skillnad på den faktiska arbetade tiden. Det pågår kontinuerligt ersättningsrekryteringar i
takt med att medarbetare slutar på grund av uppnådd pensionsålder eller av andra skäl. Vid
någon enhet finns det långtidssjukskrivna som inte har blivit ersatta med någon vikarie.
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4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat

Utfallet visar på ett underskott på 1 606 tkr.
Organisation: 21000 Byggnadsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

Ekonomirapport

-7 396

-9 002

-1 606

-11 434

Intäkter

19 425

16 314

-3 111

13 095

Taxor och Avgifter

12 330

11 346

-984

8 895

728

133

-595

145

Försäljning vara/tjänst

1 916

607

-1 309

612

Intern resursfördelning

4 451

4 228

-223

3 443

Kostnader

-26 821

-25 316

1 505

-24 529

Personal

-17 782

-17 154

628

-16 254

-1 996

-1 957

39

-2 156

-82

-87

-5

-150

-1 813

-1 756

57

-2 111

-240

-221

19

-220

Intern resursfördelning

-3 777

-3 647

130

-2 839

Övriga kostnader

-1 131

-493

638

-798

Statsbidrag

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

Kommentar
Att intäkterna för perioden ligger under budget , beror framför allt på att delar av
nämndens verksamheter har merparten av intäkterna under sommaren, samt att
interndebiteringen för Kommunlicenserna för geografisk informationssystem debiteras ut
senare under året.
Personalkostnaderna är lägre detta till följd av att vi haft vakanser under perioden. Övriga
kostnader är en budgetpost som bland annat innefattar kurser och konferenser, vilket det
under perioden inte upparbetas kostnader i nivå med budget för perioden, vilket förklaras
av den rådande pandemin.
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4.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: 21000 Byggnadsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Ekonomirapport

-9 002

-11 434

2 432

-21%

Intäkter

16 314

13 095

3 219

25%

Taxor och Avgifter

11 346

8 895

2 450

28%

133

145

-12

-8%

Statsbidrag
Försäljning vara/tjänst

607

612

-5

-1%

Intern resursfördelning

4 228

3 443

786

23%

Kostnader

-25 316

-24 529

-787

3%

Personal

-17 154

-16 254

-901

6%

-1 957

-2 156

199

-9%

-87

-150

63

-42%

-1 756

-2 111

355

-17%

-221

-220

-1

0%

-3 647

-2 839

-808

28%

-493

-798

304

-38%

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Kommentar
I utfallet / nettokostnaden för perioden år 2021 ( -9002 tkr) , har enhet Miljö fakturerat ut
de årliga fasta avgifterna, vilket inte hade skett under samma period år 2020. För att göra en
mer korrekt bedömning av nettokostnaden behöver intäkter på denna post vara lika. Detta
medför en nettokostnad för perioden på cirka 11 400 tkr. Och samma period år 2020 var
11 434 tkr. Så det har därmed inte skett någon förändring under perioden när det gäller
nettokostnad.
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4.3 Årsprognos
Organisation: 21000 Byggnadsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-30 034

-30 906

-872

-28 532

Intäkter

77 701

74 337

-3 364

73 487

Taxor och Avgifter

49 320

46 588

-2 732

41 593

Statsbidrag

2 912

2 531

-381

11 465

Försäljning vara/tjänst

7 663

13 370

5 707

5 778

Intern resursfördelning

17 805

11 848

-5 957

14 651

-107 735

-105 243

2 492

-102 019

-71 579

-70 136

1 443

-67 224

-7 984

-8 044

-60

-11 737

-327

-333

-6

-452

-7 252

-7 265

-12

-7 496

-959

-954

5

-977

-15 108

-14 005

1 103

-11 357

-4 526

-4 506

20

-2 775

Ekonomirapport

Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Kommentar
Prognosen som miljö- och byggnämnden lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett
underskott på 0,9 mnkr år 2021.
Nämnden äskade 4 mnkr i strategisk plan och budget inför år 2021 för att förvaltningen
framförallt skulle klara sina skattefinansierade arbetsuppgifter inom ram. Nämnden erhöll 3
mnkr, detta återspeglar sig till viss del i prognosen.
Enheterna Bygg, enhet Livsmedel och enhet plan flaggar för underskott. Pandemin
påverkar osäkerhet kring tillsynsarbetet för enhet livsmedel, enhet bygg arbetar för att
ytterligare öka effektivitet i sina processer och därmed kunna bära mer av sina kostnader
och enhet plan har fått en tydlig prioritering att arbeta fram en ny översiktsplan för
Gotland, vilket påverkar det externa arbetet med planer och därmed intäkterna.
Vi har kända intäktsbortfall till följd av beslut kring stödpaket utifrån Pandemin, det finns
inte med i prognos då nämnden räknar med att få ersättning för detta under året. Men
skulle denna ersättning utebli så kommer detta såklart öka det ekonomiska underskottet.
OH kostnaderna för nämnden är justerat i prognosen , inför 2021 blev det budgeterat för
högt, vilket påverkar prognosen positivt.
4.4 Investeringar

Nämnden har en investeringspott på 0,5 mnkr år 2021. Utöver detta har enhet
Geografiskinformation investeringsmedel på cirka 1 mnkr för inköp av mätutrustning.
Nämnden räknar med att investeringspotten för 2021 kommer nyttjas fullt ut.
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Förslag till beslut
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Delårsrapport 2021:1 inklusive bilagor godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att till månadsuppföljningen i april inkomma med
åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat
resultat.

Sammanfattning

Coronapandemin påverkar

Coronapandemin påverkar naturligtvis fortsatt hela perioden för nämndens
verksamheter. Nya rekommendationer och sena beslut utifrån aktuellt smittläge
ställer krav på verksamheterna och medarbetarna att hålla sig ajour och på kort varsel
ställa om. Behovet av kommunikation är stort. Corona överskuggar samtliga
väsentliga händelser och har sin påverkan på både kvalitet och ekonomi, idag och
med största sannolikhet resten av året.
Utifrån rådande smittläge har tre av grundskolans högstadieskolor undervisat på
distans helt eller delvis under perioder. Det är för tidigt att prata om kunskapstapp
men skolorna är mycket uppmärksamma på den risken och har en beredskap för
extra insatser, till exempel lovskola.
Förskola och grundskola arbetar med uppdragen utifrån beslutet om
framtidens förskola och grundskola för att klara utmaningarna

Förskolans och grundskolans fokus ligger just nu på att genomföra de uppdrag som
nämnden gav i samband med beslutet om framtidens för- och grundskola. De stora
utmaningarna som pekades ut i nulägesbeskrivningen är lärarbrist, bristande
likvärdighet och ansträngd ekonomi.
Med en bibehållen skolstruktur har behov och förväntningarna på investeringar ökat
markant.
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Ekonomisk prognos

Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 miljoner kronor. I stort
sett samtliga inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett balanserat eller positivt
resultat, förutom särskolan och grundskolan.
Periodens resultat minskar från 6,9 miljoner kronor till 2,4 miljoner kronor vilket gör
att periodens resultat har försämrats med 4,5 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9
procent, ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7
procent.
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner
kronor och avser 25 färre barn och elever.
Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse
motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli fyra
under året och dessa är delår 1, april, delår 2 samt årsbokslut.
Medarbetarperspektivet

Det finns stora rekryteringsutmaningar gällande lärare inom för- och grundskola,
inklusive fritidshemmen och även i särskolan. Arbetet med aktiviteterna i
kompetensförsörjningsplanen har intensifierats.
Antalet anställda och faktisk arbetad tid är jämförbar med föregående år.
Den totala sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har minskat med 0,22 enheter
i förhållande till föregående period. Samtliga avdelningar har minskad sjukfrånvaro
utom grundskolan som har en ökning med 0,39 procentenheter.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen för kännedom
Bilagor:
BUN sammanställning per verksamhet Delår 1 2021
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1 Sammanfattning
Coronapandemin överskuggar samtliga väsentliga händelser under delår 1 och påverkar
både kvalitet och ekonomi idag och med största sannolikhet resten av året. Utifrån rådande
smittläge har tre av grundskolans högstadieskolor undervisat på distans helt eller delvis
under perioder. Det är för tidigt att prata om kunskapstapp men skolorna är mycket
uppmärksamma på den risken och har en beredskap för extra insatser, till exempel
lovskola.
Förskolans och grundskolans fokus ligger just nu på att genomföra de uppdrag som
nämnden gav i samband med beslutet om framtidens för- och grundskola. De stora
utmaningarna som pekades ut i nulägesbeskrivningen är lärarbrist, bristande likvärdighet
och ansträngd ekonomi. Med en bibehållen skolstruktur har behov och förväntningarna på
investeringar ökat markant.
Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 miljoner kronor. I stort sett
samtliga inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom särskolan och grundskolan. Periodens resultat minskar från 6,9 miljoner kronor till
2,4 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har försämrats med 4,5 miljoner
kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9 procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor
och avser 25 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli fyra under
året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut.
Det finns stora rekryteringsutmaningar gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive
fritidshemmen och även i särskolan. Arbetet med aktiviteterna i
kompetensförsörjningsplanen har intensifierats.
Antalet anställda och faktisk arbetad tid är jämförbar med föregående år. Den totala
sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har minskat med 0,22 enheter i förhållande till
föregående period. Samtliga avdelningar har minskad sjukfrånvaro utom grundskolan som
har en ökning med 0,39 procentenheter.
.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemins effekter
Coronapandemin påverkar naturligtvis fortsatt hela perioden för nämndens verksamheter.
Nya rekommendationer och sena beslut utifrån aktuellt smittläge ställer krav på
verksamheterna och medarbetarna att hålla sig ajour och på kort varsel ställa om. Behovet
av kommunikation är stort.
Sjuktalen följer kurvan från 2020 och ligger nu på 6,41 procent inom nämndens
verksamheter. Under mars har smittspridning tagit fart igen och vi har fått stänga en
mindre enhet under en vecka. Växelvis distansundervisning i år 7–9 på våra större
högstadieskolor har pågått under hela perioden januari-mars i olika former beroende på
storlek och trängsel i skola.
Om smittläget kräver att grundskolor fortsatt skall bedriva undervisning på distans så är
risken för ett kunskapstapp överhängande. Det visar sig på vårt eget gymnasium och i
andra kommuner där distansundervisning pågått under längre tid. Att kompensera för
kunskapstapp kräver lärarresurser till exempel under lovskolor och insatser för särskilt stöd
för extra sårbara grupper.
Graden av lösningsfokusering har varit och är god. Dialogen med fackliga organisationer
har fungerat bra. Att leva med en pågående pandemi över så lång tid har givetvis påverkan
på arbetsbelastning som ökar när kollegor är frånvarande och nya arbetsuppgifter
tillkommer i pandemins spår.
Ny smittskyddslag1 om möjlighet att tillfälligt stänga skolor infördes från den 21 mars 2020.
Grundskolan har följt regeringens beslut och arbetat fram en egen plan för hur
förvaltningen ska agera om det skulle bli ett beslut om att stänga grundskolor. Lagen
innebär att en skolhuvudman och regeringen i vissa fall tillfälligt får stänga en förskola, ett
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Berörda huvudmän ska dock fortfarande
erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller
om vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. En mindre skolenhet har fått stänga
tillfälligt den 18 mars - 26 mars p.g.a. högt sjuktal hos medarbetare. Öppna förskolan har
anpassat verksamheten till en början i form av uteverksamhet och för närvarande genom
digitala sångstunder för föräldrar och barn.
Kulturskolan har under perioden inte kunnat leverera undervisning i normal omfattning.
Uppskattningsvis har 80–90% av lektionerna kunnat genomföras, men avhoppen bland
eleverna har varit flera än normalt. Detta medför att terminsavgifterna kommande termin
kommer att behöva reduceras. Många elever och föräldrar har ändå uttryckt stor
uppskattning för att verksamheten har varit öppen i förhållandevis stor utsträckning.
Fenomenalen har börjat året med att verksamhet varit tvungen att hålla stängt på grund av
pandemin. Verksamheten får inte in några intäkter och någon kompensation för de
uteblivna intäkterna utgår inte. För årets första kvartal har det lagts en nollprognos på
bekostnad av att allt planerat utvecklingsarbete ställs in. Fenomenalen har fått 480 000 kr
av Tillväxtverket i början av året för kostnader inom ett projekt under 2020. Pengar
destinerade till utveckling av ny utställning men pengarna går nu till att täcka upp för
uteblivna intäkter. Det är mycket bekymmersamt att inte kunna förnya, renovera och
1

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
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uppdatera inför öppning av Fenomenalen. Beslut kring det årliga bidraget från Skolverket
har ännu inte inkommit vilket även det medför en stor osäkerhet gällande innevarande
årsbudget.
Förskolans och grundskolans arbete med uppdrag efter skolöversynen
Skolöversynsuppdraget kallat Framtidens förskola och grundskola är slutfört. 2020-12-15
tog BUN beslut om att nuvarande skolstruktur för grundskolan skall behållas och att två
förskolor i Visby skall läggas ned2. Regionfullmäktige fastställde beslutet den 29 mars.
Den förväntade utvecklingen inom förskolan och grundskolan är dokumenterad och har
tidigare presenterats i förvaltningens rapporter som verksamhetsberättelse 20203, Strategisk
plan och budget 2022-20244 samt investeringsplan BUN 2022–20325.Förutom barn- och
utbildningsnämndens största investering i planen, Alléskolan, så finns nu höga
förväntningar på en likvärdig skola efter beslutet om oförändrad skolstruktur inom
grundskolan. Totalt äskas om drygt 537 miljoner kronor under perioden 2022–2026.
Driftskostnad och kostnad för förstudier tillkommer.
Skolvalsperioden inför nästa läsår visar att strömningen är liknande föregående år. De
elever som nyttjar möjligheten till ett fritt skolval söker i första hand skola i Visby. Detta
samtidigt som fristående aktörer utökar sina platser, Atheneskolan + 150 platser och
Guteskolan + 75 platser och att elevsiffrorna för kommande tioårsperiod skrivits ned gör
planeringen vad gäller investeringar svår.
Utmaningarna gällande kompetensförsörjning, ekonomi, elevhälsans möjligheter samt
likvärdighet inom grundskolan kvarstår dock att arbeta med. Utifrån beslutet i nämnd har
ett antal utredningsuppdrag påbörjats. Det handlar framförallt om lokaler (inventering,
underhållsbehov och planerade investeringar), förändring av upptagningsområden (gäller
till exempel var gränsen mellan Stenkyrkas och Väskindes upptagningsområde skall gå) och
ledningsorganisation inom skolformerna. Arbetet med de uppdrag som följde med beslutet
och som Region Gotlands förskolor och grundskolor nu har framför sig kommer att ställa
stora krav på ledarskapet.
Under februari månad 2021 togs det inom förskolan fram ett förslag om åtta (8)
förskoleområden och vilka förskolor som skall tillhöra respektive område. Den nya
organisationsstrukturen innebär att två förskoleområden blir något större och kommer att
ledas av en rektor med två biträdande rektorer. Övriga förskoleområden kommer att ledas
av en rektor och en biträdande rektor. En av styrkorna i denna organisation kommer vara
att alla rektorer bildar en ledningsgrupp för förskolan Gotland tillsammans med chefen för
förskolan och därmed drivs utvecklingen samlat för hela förskolan på Gotland.
En fristående förskola i Visby har utökat sin verksamhet med sjuttiofem (75) platser, vilket
har märkts av på kommunala förskolor, främst i norra Visby, där söktrycket minskat.
För grundskolan pågår arbetet med de olika utredningsuppdragen som kommit från
nämnden. Enligt delegationsordningen kan besluten fattas av chefen grundskola. Ett av
uppdragen handlar om att utveckla barn- och elevhälsan. Det är ett utökat antal elever med
behov av särskilt stöd och det visar sig i ökat antal orosanmälningar, betydligt fler
BUN 2020/1198 § 125
BUN 2021/37 § 4
4 BUN 2021/37 § 17
5 BUN 2021/38 § 26
2
3

4

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

ansökningar om tilläggsbelopp och ansökan om plats på resursskolor. Grundskolan ser en
stor utmaning att klara skollagens krav när det gäller elevers rätt till särskilt stöd.
Här är samarbetet med barn- och elevhälsan mycket viktigt. När det gäller
elevhälsouppdraget konstaterar Skolinspektionen både 2019 och 2020 att Region Gotland
inte uppfyller författningskraven om att arbeta förebyggande och främjande. Föreläggandet
från 2019 kvarstår och inför kommande budgetberedning äskas om tilläggsmedel,
utrymmet finns inte inom egen ram. Se ärende BUN 2019/129 ”Redovisning efter beslut
av Skolinspektionen. Regelbunden tillsyn av huvudman Region Gotland; grundskolan, dnr
SI 2019:1115”.
Digitaliseringen
Digitaliseringen har under pågående pandemi hamnat än mer i fokus. Fler ser nu betydelsen
och behovet av väl fungerande system och infrastruktur, av tillgängliga stödfunktioner och
att kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt för att lära sig ny teknik och
alternativa arbetsmetoder. Detta kommer initialt att innebära en utökad kostnad utifrån det
ökade behovet men är en god investering in i framtiden. Det är tydligt att en reducerad ITinvesterings och driftbudget inte är en framkomlig väg för att bibehålla en god utveckling
inom digitaliseringsområdet.
Under perioden har projektet att införa ett nytt skoladministrativt system för förskolan,
grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmen, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen slutförts. Det system som upphandlades har nu införts och
objektsförvaltaren har tagit över för att inom ordinarie drift fortsätta bygga på de
möjligheter som det nya systemet öppnat upp för. Införandet innebär en besparing för
nämnderna då tidigare två system nu blivit till ett gemensamt för alla skolformer.
Belastningsattackerna under perioden har påverkat utvecklingen negativt naturligtvis och
visat hur sårbara vi är i våra alltmer digitaliserade verksamheter. Svårigheter att bedriva
undervisning på distans, att hålla digitala möten etcetera har påverkat arbetsmiljön.
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3 Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har på flera håll haft fortsatt påverkan på verksamheterna och
inneburit förändrade krav på både ledarskap och medarbetarskap, med löpande
anpassningar efter förändrade rekommendationer och beslut. Behovet av stöd från den
centrala förvaltningen har i viss mån ökat i samband med pandemin och är idag något
underbemannad. Utredningsuppdrag från nämnderna har blivit fler, det finns ett ökat antal
Regionövergripande frågor att hantera, inspektioner och revisioner har ökat i antal och
skolpliktsärenden kräver utökad juridisk kompetens. Även barn- och elevhälsan noterar ett
ökat behov, som eventuellt kan kopplas till pandemins påverkan.
Aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen pågår med ökad intensitet. Under våren har
en större gemensam annonseringskampanj genomförts för att täcka grundskolans behov
inför kommande läsår. Syftet har varit att nå ut utanför Gotland och annonseringen har
bland annat skett på ett flertal lärosäten, i sociala medier och på gotlandsbåtarna under
sportlovet. Samarbetet med Uppsala universitet, Campus Gotland har också växlats upp.
För närvarande pågår det diskussion om förvaltningen har möjlighet att möta upp de olika
behoven och även förväntningarna från verksamheterna. Samt hur det skall kunna
genomföras. Om utökad bemanning inte är möjlig så behöver en prioriteringsordning göras
och flertalet arbetsuppgifter skjutas upp på obestämd tid.
3.1 Personalvolym
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Period: Februari
Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda fg år

Antal årsarbetare enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

1 763

1 770

1 728.16

Tillsvidare

1 427

1 390

1 400.78

355

389

327.39

Tidsbegränsad

Antalet anställda utifrån gällande anställningsavtal har totalt sett ökat med tre personer från
föregående period. Andelen tillsvidareanställda har ökat, medan andelen tidsbegränsat
anställda har minskat.
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Datum: 2020-02-01 - 2021-02-28 Vilande: Ej vilande
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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 - Feb 2021 Jan - Feb 2020
41 Barn o utbildningsnämnd

1 306.0

1 304.0

411 Utbildningsdirektör

71.4

87.6

412 Ledningsstöd

25.2

8.8

413 Förskola

402.5

416.4

414 Grundskola

697.7

677.4

415 Särskola

51.3

44.3

416 Kulturskola

18.2

16.8

417 Barn- och Elevhälsan

39.7

35.3

418 Kvalitet och utveckling

17.4

Totalt sett visar även måttet över faktiskt arbetad tid en marginell ökning från februari 2020
till februari 2021, med 2,00 heltidsarbetare. Grundskolan står för den största ökningen,
+20,3 heltidsarbetare, kopplad till ett ökat elevinflöde samt till en ökning av elever i behov
av särskilt stöd. Förskolan uppvisar den största minskningen, -13,9 heltidsarbetare, som kan
ses som ett resultat av ett systematiskt arbete med bemanningsfrågorna.
3.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Feb 2021

Sjukfrånvaro fg år

Alla kön

6.41%

6.63%

Kvinna

6.72%

7.17%

Man

5.18%

4.44%

Sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

Den totala sjukfrånvaron inom BUNs ansvarsområde har sjunkit med -0,22 procentenheter
från februari 2020 till februari 2021. För kvinnorna har sjukfrånvaron sjunkit med -0,45
enheter från 7,17 procent 2020 till 6,72 procent 2021. För männens del har den däremot
stigit med +0,74 enheter från 4,44 procent 2020 till 5,18 procent 2021. Sett per avdelning
har sjukfrånvaron minskat, utom för grundskolan (som är den största) som visar en mindre
ökning med +0,39 procentenheter, från 5,98 procent till 6,37 procent. Den näst största
verksamheten, förskolan, noterar en minskning av säsongsbundna sjukdomar, som troligen
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har en koppling till förbättrade hygienrutiner och att färre med sjukdomssymtom vistas i
verksamhetens lokaler. Under mars och april 2020 visade den totala sjukfrånvaron en stark
ökning kopplad till pandemin. Utvecklingen för 2021 är fortfarande osäker.
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4 Ekonomisk uppföljning
Inledning
Årets budgetram uppgår till 1,2 miljarder kronor. Anslaget har ökat med 23,4 miljoner
kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 1,9 procent.
Ramberäkning 2021 per nämnd/förvaltning
Beslutad av regionstyrelsen 2020-10-22, Alliansens förslag til fullmäktige 2020-11-16
IB 2020
Budgetöverföring till TN, kollektivtrafikavtal, skolskjuts RF § 98
Justerad budget 2020
Besparing
Budgetöverföring till TN, kollektivtrafikavtal, skolskjuts RF § 98

-1 227 676
1 238
-1 226 438
12 700
1 238

Resurfördelning, fler barn och elever

-3 328

Ökning av internhyra

-1 670

Interna priser, RSF

-2 505

Externa avtal

-3 015

Förstudier och planer
Ramtillskott ökade hyror
Personalkostnadskompensation
Budgetöverföring från SON till barn- och elevhälsan, Skolfam

-800
-1 900
-23 452
-1 563

Budgetöverföring till GVN för Särvux

540

Budgetöverföring till GVN till Ungdomsverksamheten, lokaler

400

Budgetram 2021

-1 249 793

Sammanfattning
Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 miljoner kronor. I stort sett
samtliga inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett balanserat eller positivt resultat,
förutom särskolan och grundskolan.
Periodens resultat minskar från 6,9 miljoner kronor till 2,4 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har försämrats med 4,5 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9 procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor
och avser 25 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
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4.1 Periodens resultat
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021

Ekonomirapport

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

-310 808

-308 446

2 361

-299 680

207 543

208 211

668

204 643

Taxor och Avgifter

10 550

10 445

-105

10 429

Statsbidrag

16 020

22 245

6 224

23 105

Försäljning vara/tjänst

5 371

458

-4 913

899

Intern resursfördelning

174 619

174 106

-513

169 261

984

958

-25

949

Kostnader

-518 351

-516 658

1 693

-504 322

Personal

Intäkter

Övriga intäkter

-213 112

-213 546

-433

-208 466

Köp av tjänst

-22 641

-24 429

-1 788

-23 965

Köp huvudverksamhet

-44 390

-45 801

-1 411

-43 277

-7 046

-5 141

1 905

-5 780

-36 041

-35 397

644

-34 575

-3 831

-3 793

39

-3 475

-176 579

-174 013

2 566

-169 120

-14 710

-14 538

172

-15 664

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabellen visar periodens resultat, januari-mars, för 2021. I jämförelse mellan åren minskar
periodens resultat från 6,9 miljoner kronor till 2,4 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har försämrats med 4,5 miljoner kronor.
Periodens resultat per avdelning, tkr
Organisation 3pos
410 Ordförande

2021

2020

Bokslut 2020

96

34

158

411 Utbildningsdirektör

2 556

9 297

3 366

412 Stöd och Utveckling

1 571

-1 508

-1 747

-379

-423

7 567

-3 221

-3 442

-1 165

415 Särskola

-98

443

2 957

416 Kulturskola

806

724

464

413 Förskola
414 Grundskola

417 Barn- och elevhälsan

-111

682

2 571

2c. Köp av huvudverksamhet

-1 412

-2 517

-16 751

2g. Intern resursförd (kto 47)

2 553

3 642

14 567

2 361

6 931

11 987

Summa

Förskolan har för perioden förbättrat sitt resultat jämfört med 2020, resultatet är
fortfarande negativt men är förbättrat. Nettokostnaden för förskolan har minskat med 2,3
miljoner kronor motsvarande 61,7 procent. Att nettokostnaden har minskat förklaras
framförallt av att det utgått kompensation för sjukfrånvarokostnader avseende januari och
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februari månad med 718 000 kronor samt en periodisering6 för skapande skola7 med 789
000 kronor. För förskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna 1,3 procent.
Grundskolan har ett förbättrat resultat för perioden med 264 000 kronor i jämförelse med
2020. Nettokostnaden för grundskolan har minskat med nästan en miljon kronor
motsvarande 9,5 procent. Att nettokostnaden har minskat förklaras framförallt av att det
utgått kompensation för sjukfrånvarokostnader avseende januari och februari månad med
1,1 miljoner kronor. Utvecklingen gällande personalkostnaderna och övriga kostnader är
positiv (högre än tidigare) detta i kombination med ökade intäkter för fler elever. För
grundskolan är ökningstakten för de egna kostnaderna 1,8 procent och intäkterna 2,7
procent. Att utbildningsdirektören visar på ett försämrat resultat förklaras av att HR-chef
som organisatoriskt ligger på avdelningen har valt att inte periodisera statsbidraget för
lärarlönelyftet och karriärtjänster i år, motsvarande cirka 4,7 miljoner kronor. Statsbidraget
är dock medräknat i årsprognosen hos respektive verksamhet.
4.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Ekonomirapport

-308 446

-299 680

-8 767

3%

208 211

204 643

3 569

2%

Taxor och Avgifter

10 445

10 429

16

0%

Statsbidrag

22 245

23 105

-861

-4%

Intäkter

Försäljning vara/tjänst

458

899

-441

-49%

Intern resursfördelning

174 106

169 261

4 845

3%

958

949

10

1%

Kostnader

-516 658

-504 322

-12 336

2%

Personal

-213 546

-208 466

-5 079

2%

Köp av tjänst

-24 429

-23 965

-465

2%

Köp huvudverksamhet

-45 801

-43 277

-2 525

6%

-5 141

-5 780

639

-11%

-35 397

-34 575

-822

2%

-3 793

-3 475

-317

9%

-174 013

-169 120

-4 893

3%

-14 538

-15 664

1 126

-7%

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,8 miljoner kronor och motsvarar 2,9 procent
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,4 procent och intäkterna 1,7 procent
Intäkter
Intäkterna är totalt 3,6 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
förklaras av att det är fler barn och elever samt en högre ersättning per barn och elev för
samtliga skolformer, i den högre ersättningen, grundbeloppet, är även sparbetinget
6 Inkomna projektmedel 2020 har överflyttats till 2021
7 Är en satsning på mer kultur i skolan tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet – Medel eftersöks hos

Statens kulturråd
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medräknat för förskolan med 2,3 miljoner kronor och grundskolan med 1,6 miljoner
kronor. Statsbidragen är något lägre vilket förklaras av att statsbidraget för lärarlönelyftet
och karriärtjänster inte har periodiserats för perioden i år i jämförelse med föregående år,
detta motsvarar cirka 4,7 miljoner kronor. Statsbidrag för skolmiljarden ligger på för
perioden med 2,3 miljoner kronor.
Intern resursfördelning avser dels rörliga flödesbidrag vilket är interna ersättningar för barn och elever i de
olika skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje
månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Rektor har en
nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden
för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning,
undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
I den interna resursfördelningen ingår även fasta bidrag vilka avser modersmålsundervisning och
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver
extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.
Nedan tabell visar utfallet för barn och elevvolymer i den kommunala verksamheten för
mars månad. En sammanlagd minskning med 78 barn kan ses på förskolan och en ökning
av elever i skolan. Att det är en stor differens för små och stora barn på förskolan förklaras
av att beräkningssättet är förändrat, detta som ett led i den automatisering som görs med
hjälp av det nya barn- och elevadministrativa systemet (Tieto Education). Beräkningen är
nu förenklad enligt följande, det år som barnet fyller tre år är barnet litet på våren och stort
på hösten. Tidigare beräkningar var komplicerade då togs hänsyn till när barnet fyllde sin
31:a månad och när på året barnet fyllde utifrån om barnet skulle betraktas som litet eller
stort.
Verksamhet

2021

2020

Differens

Förskola år 1-2,5

783

427

356

Förskola år 2,5-5

1 373

1 807

-434

Fritidshem

2 355

2 290

65

570

534

36

Grundskola åk 1-3

1 686

1 732

-46

Grundskola åk 4-6

1 779

1 664

115

Grundskola åk 7-9

1 545

1 519

26

10 091

9 973

118

Förskoleklass

Totalt

Kostnader
Kostnaderna är totalt 12,3 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
motsvarar 2,4 procent. Den största procentuella avvikelsen har gruppen
förbrukningsmaterial häri ligger bland annat måltider, mellanmål, undervisningslitteratur,
lekmaterial och övrigt förbrukningsmaterial, här kan det ses en liten minskning av dessa
kostnader för alla verksamheter. Personalkostnaderna har ökat med 5,1 miljoner kronor
motsvarande 2,4 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 6,5 miljoner
kronor avser löneökningar8 för 2020. Utfallet för köp av huvudverksamhet (enskild
verksamhet samt interkommunalersättning) är högre i jämförelse med samma period
8

Här jämförs lönenivå 2019 med 2020 för perioden januari till och med mars.

12

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

föregående år, utfallet är 2,5 miljoner kronor högre och förklaras av ett högre grundbelopp
samt fler utbetalningar för barn och elever. Nedan tabell visar utfallet för barn och
elevvolymer i mars månad. En sammanlagd ökning kan ses på förskolan och en ökning av
elever i skolan åk F-9.
Verksamhet

2021

2020

Differens

Förskola år 1-2,5

234

152

82

Förskola år 2,5-5

384

458

-74

12

12

0

384

391

-7

91

82

9

Grundskola åk 1-3

241

246

-5

Grundskola åk 4-6

238

229

9

Grundskola åk 7-9

300

281

19

1 884

1 851

33

Ped oms 1-5
Fritidshem
Förskoleklass

Totalt

4.3 Årsprognos
Organisation: Barn o utbildningsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Ekonomirapport

-1 249 793

-1 262 748

-12 955

-1 217 551

Intäkter

825 652

815 162

-10 490

827 696

Taxor och Avgifter

42 200

42 650

450

42 642

Statsbidrag

64 081

72 815

8 734

94 587

Försäljning vara/tjänst

21 483

251 881

230 398

4 969

Intern resursfördelning

693 955

443 893

-250 062

681 672

3 934

3 923

-11

3 826

-2 075 445

-2 077 910

-2 465

-2 045 248

-859 050

-862 829

-3 779

-846 757

-90 529

-88 590

1 939

-91 453

-177 561

-178 420

-859

-179 367

-28 184

-30 801

-2 617

-27 527

-144 166

-144 106

60

-142 139

-15 322

-15 091

231

-15 274

-701 795

-698 245

3 550

-677 365

-58 838

-59 828

-989

-65 366

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 13 miljoner kronor.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Kommunalhuvudman
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Bokslut
tkr
2019

Bokslut
vol.
2019

229 536

227 127

2 409

2 134

2 115

-19

5 192

-49

79 697

78 393

1 304

2 463

2 423

-40

3 776

-121

25 347

25 639

-292

537

543

6

-105

-1

272 790

274 387

-1 597

4 974

5 002

607 370

605 546

1 824

10 108

10 083

28
-25

-6 211
2 652

65
-106

Exkluderar särskild undervisningsgrupp

Friståendehuvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Bokslut
tkr
2018

Bokslut
vol.
2018

Förskola

83 014

77 867

5 147

598

590

-8

-11 389

116

Ped. Oms

1 138

1 122

16

12

12

0

119

-1

Fritidshem

9 067

14 017

-4 950

256

396

140

-4 442

188

Förskoleklass

6 756

7 095

-339

88

92

4

318

10

Grundskola
Summa

73 305

74 038

-733

779

786

173 280

174 139

-859

1 733

1 876

7
143

-9 986
-25 380

112
425

11 959

118

-22 728

319

Buffert ingår i förskola (skall flyttas till fritidsv.) med 5 500 tkr

Totalt

780 650

779 685

965

11 841

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor
och avser 25 färre barn och elever. Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på
en negativ avvikelse motsvarande 859 000 kronor och avser 143 fler barn och elever.
Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att
periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräkning för
nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och
påräknas den totala prognosen.
Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig
beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs nio på våren
ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma mönster är för förskolan
där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.
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4.4 Investeringar
Organisation: Barn o utbildningsnämnd
Projektstruktur

Konto: Resultaträkning

Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Mar

-55 542.0

-5 871.1

-49 670.9

-55 542

25002 IT

-1 900.0

-162.0

-1 738.0

-1 900

25003 IT Surfplattor

-3 900.0

-3 861.6

-38.4

-3 900

-700.0

-700.0

-700

-2 000.0

-2 000.0

-2 000

-14.1

14.1

-14

Investeringsprojekt

25004 IT
Administration
25007
Förskoleplatser
25013 Särskolan,
handik.hjälpm

Avvikelse Aktuell prognos Aktuell prognos
budget 2021
2021
2022
Inmatning
Inmatning

25023 Övriga
bygginv/anordninga

-2 000.0

-184.8

-1 815.2

-2 000

25031
Återanskaffning

-4 000.0

-1 609.5

-2 390.5

-3 986

25045
Polhemsskolan

-2 300.0

-8.4

-2 291.6

-2 300

25054 Väskinde
förskola

-11 742.0

-30.7

-11 711.3

-11 742

25055 Alléskolan

-27 000.0

-27 000.0

-27 000

Investeringspotten (projnr 25031) på fyra miljoner kronor avser återanskaffning och
lärverktyg - förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler,
undervisningsmaterial med mera. Potten är utdelad till verksamheten.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Projektnummer 25045, 25054 samt 25055 avser bygginvesteringar som ska överföras till
tekniska nämnden under 2021.
Förskoleplatser och övriga bygginvesteringar (grundskola projnr 25023) avser
verksamhetsanpassningar, för att skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna. Det
kan gälla exempelvis ombyggnation av entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera och
innefattar också möjligheten att ta mot fler förskolebarn.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning. Investeringsmedlen beräknas åtgå under 2021.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

15

UPPFÖLJNING 2021

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen, BUN

2021-04-08

Delår 1

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING

Verksamheternas prognos -13 920

Årsresultat och prognoser 2021 BUN, mkr

Bokslut
2020

FÖRVALTNINGSSTAB
POLITISK LEDNING (S Nypelius)
UTBILDNINGSDIREKTÖR
UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)
EKONOMICHEF (J Söderström) Not

1 824

14 565

Resursfördelning, externa

-859

-16 751

1 150

3 404

MODERSMÅLSUNDERVISNING

-851

490

FÅRÖSUND/LÄRBRO/SLITE FO

326

597

-2 194

-1 253

FÅRÖSUND/LÄRBRO SO

-1 676

120

FOLE STENKYRKA FO

163

380

300

128

STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)

-2

-828

LÖVSTA RESURSSKOLA

FENOMENALEN (L Berg)

0

169

SOLBERGA SO

IKT (M Carlsson)

-510

1 061

SOLBERGA SO Språkskolan 4-9

KVALITET (B Eriksson)

-499

2 495

SKJUTSAR (E Löfgren)

0

-1 012

-19
-

FÖRSÖRJNING (R ANDERSSON)

-4 320
0

-3 306
-362
2 957
464

SLITE SO

-1 000

1 020

ROMA/ DALHEM/ ENDRE FO

FOLE STENKYRKA SO

-1 745

-1 116

TJELVAR FO, ingår Norrb/S:t Hans FO

505

184

HUMLEGÅRDEN FO

268

3

-

-684

HUMLEGÅRDEN FO Heden/Myggan spec.av

142

677

-1 137

-889

NORRBACKA/S:t HANS FO

312

-457

0

296

NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskola

116

108

0

-1

VÄSKINDE FO

31

TJELVAR SO

-875

-1 191

Väskinde FO Myllan, öppen fsk

56

308

TJELVAR SO Språkskolan F-3

-50

-467

LYCKÅKER FO

314

692

ROMA /VÄNGE SO
DALHEM/ENDRE/KRÄKLINGBO SO

HUMLEGÅRDEN SO
NORRBACKA/S:t HANS SO

Externa fritidshem

0
-337

2 571
-8 984

150

622

-3 040

-2 124

VÄSKINDE SO

0

-73

SÖDERVÄRN SO

0

1 536

TERRA NOVA FO

143

-1 200

-646

Rörliga flöden, förskola

TERRA NOVA SO

-1 500

-821

Fasta flöden, förskola

KLINTE /SANDA SO

0

1 486

Resursfördelning, förskola

39

KLINTE/SANDA SO Hamnen

0

-153

SUDRETS SO

0

-367

Externa grundskola

-733

-9 313

Externa övrigt, buffert förskola/ till fritidsv.

5 500

537

Rörliga flöden, grundskola

-585

10 049

Prognos, totalt

-859

-16 751

Fasta flöden, grundskola

0
-585

13 326

Resursfördelning, grundskola

3 277

SUDRETS FO

67
144

KLINTE/SANDA FO, ingår Roma FO

GRÅBO SO

970

Prognos flöden samt utbetalning fristående utförare är
inte medräknat på ekonomichef. Särredovisas här i ovan tabell.

1 255
2 708

609

-339

Not

557
144

604

-4 950

97

VÄSTERHEJDE FO

0

Externa förskoleklass

-99

GRÅBO FO

-240

LYCKÅKER SO
VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO

Externa förskola

-517

400

-1 783

BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)

7 567

-237

-1 165

-100

-1 030

KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)

2 892

-12 759

37

SÄRSKOLAN (S Bendelin)

Bokslut
2020

GRUNDSKOLA
CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)

129

FÖRSKOLA
CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)

Prognos
Delår 1
2021

158

956

KOORDINATOR, Lokal, måltid (Rolf Andersson)

Bokslut
2020

1 779

3 664

STÖD- O UTVECKLING

Prognos
Delår 1
2021

267

1 501

INFORMATÖR (B Engström)

11 987

147

1 714

HR CHEF (E Edin)

14 173

Resursfördelning, interna

Prognos, totalt -12 955

Prognos
Delår 1
2021

Bokslut

257

1 476

2 409

1 961

0

-722

2 409

1 239

2021-04-08

Flöden 2021

Kommunal verksamhet
Förskola 1-2,5
Förskola 2,5-5
Ped oms
Fritidshem
F-klass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9

Budget

10 108

DELSUMMA

Enskild verksamhet
Förskola 1-2,5
Förskola 2,5-5
Ped oms 1-5
Ped oms 6-12
Fritidshem
F-klass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
DELSUMMA
TOTAL SUMMA

Antal barn/elever - faktiskt utfall tom mars-aug, estimat sept-dec

januari
februari mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Summa
Årssnitt
754
738
765
783
783
783
783
783
783
623
623
623
623
8 693
724
1 380
1 375
1 374
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 424
1 424
1 424
1 424
16 683
1 390
0
2 463
2 322
2 388
2 355
2 355
2 355
2 355
2 355
2 355
2 558
2 558
2 558
2 558
29 072
2 423
537
554
556
570
570
570
570
570
570
496
496
496
496
6 514
543
1 675
1 681
1 685
1 686
1 686
1 686
1 686
1 686
1 686
1 706
1 706
1 706
1 706
20 306
1 692
1 764
1 779
1 781
1 779
1 779
1 779
1 779
1 779
1 779
1 757
1 757
1 757
1 757
21 262
1 772
1 535
1 545
1 550
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
1 522
1 522
1 522
1 522
18 453
1 538

Budget

9 994

10 099

10 091

10 091

10 091

10 091

Antal barn/elever - faktiskt utfall tom mars-aug, estimat sept-dec
maj

10 086

10 086

10 086

10 086

120 983

10 082

234
384
12

256
88
248
241
290

409
92
248
244
303

396
91
241
239
301

384
91
241
238
300

384
91
241
238
300

384
91
241
238
300

384
91
241
238
300

384
91
241
238
300

1 733

1 880

1 886

1 884

1 884

1 884

1 884

1 884

1 884

1 859

1 859

1 859

1 859

22 506

1 876

11 841

11 874

11 985

11 975

11 975

11 975

11 975

11 975

11 975

11 945

11 945

11 945

11 945

143 489

11 957

234
384
12

juli

10 091

januari
februari mars
april
158
183
210
234
440
390
397
384
12
11
11
12

234
384
12

juni

10 091

234
384
12

augusti
september
oktober
november
december
Summa
Årssnitt
234
234
234
234
234
2 733
228
384
314
314
314
314
4 347
362
12
12
12
12
12
142
12
0
0
384
410
410
410
410
4 749
396
91
95
95
95
95
1 109
92
241
248
248
248
248
2 927
244
238
241
241
241
241
2 875
240
300
305
305
305
305
3 624
302
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konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos verksamheterna.
Åtgärder och konsekvensbeskrivning redovisas på arbetsutskottet i maj


Coronapandemin påverkar naturligtvis fortsatt hela perioden för nämndens
verksamheter. Nya rekommendationer och sena beslut utifrån aktuellt smittläge
ställer krav på verksamheterna och medarbetarna att hålla sig ajour och på kort varsel
ställa om. Behovet av kommunikation är stort
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både
kvalitet och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Verksamheterna har haft helt eller delvis distansundervisning under perioden och det
syns nu tydliga tecken på kunskapstapp och psykisk ohälsa till följd av pandemin.
Verksamheterna har ambitiösa upplägg för att kompensera för detta, till exempel
genom extra undervisning och lovskola.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och
både arbetsmarknad och etablering och vuxenutbildningen har fått ett ökat antal
deltagare och studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
Ekonomisk prognos

Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor. I stort
sett samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller
positivt resultat, förutom Wisbygymnasiet, folkhögskolan och IT-enheten.
Nämndens strävan är att samtliga verksamheter skall uppnå minst ett balanserat
resultat. Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med
2,5 miljoner kronor
Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,6 miljoner kronor. I
resursfördelningen medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering
dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till det budgeterade värdet och dess
ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. vilket medför att den
slutliga prognosen för resursfördelningen blir positiv på 2,1 miljoner kronor. De
interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
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beräknas göra ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor. Prognosen för investeringar
är vid årets slut i balans.
Medarbetarperspektivet

Rekryteringsutmaningarna generellt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med
höjda förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att
rekrytera. Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal
aktiviteter.
Sjukfrånvaron inom hela Gymnasie- och vuxenutbildningens (GVN) ansvarsområde
har minskat med 0,71 enheter i förhållande till föregående period. Utvecklingen
varierar mellan verksamheterna, där uppvisar gymnasiet en marginell ökningen med
0,39 enheter och ungdomsenheten den största minskningen med 5,51 enheter.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att informationen togs emot.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Delårsrapport 2021:1
Bilaga: MUP GVN
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser under delår 1 och har sin påverkan på
både kvalitet och ekonomi idag och med största sannolikhet resten av året. Nya
rekommendationer och sena beslut utifrån aktuellt smittläge ställer krav på verksamheterna
och medarbetarna att hålla sig ajour och på kort varsel ställa om. Behovet av
kommunikation är stort.
Nämndens verksamheter har haft helt eller delvis distansundervisning under perioden och
det syns nu tydliga tecken på kunskapstapp och psykisk ohälsa till följd av pandemin.
Verksamheterna har ambitiösa upplägg för att kompensera för detta, till exempel genom
extra undervisning och lovskola.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och både
arbetsmarknad och etablering och vuxenutbildningen har fått ett ökat antal deltagare och
studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor. I stort sett
samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt
resultat, förutom Wisbygymnasiet, folkhögskolan och IT-enheten. Nämndens strävan är att
samtliga verksamheter ska uppnå minst ett balanserat resultat. Periodens resultat för 2021
visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,5 miljoner kronor.
Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,6 miljoner kronor. I resursfördelningen
medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker
inte till i förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål, för att exempelvis
finansiera studiehandledare m.fl. vilket medför att den slutliga prognosen för
resursfördelningen blir positiv på 2,1 miljoner kronor. De interkommunala utbetalningarna
och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 1,2
miljoner kronor. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna generellt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda
förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera.
Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
Sjukfrånvaron inom hela gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde har minskat
med 0,71 enheter i förhållande till föregående period. Utvecklingen varierar mellan
verksamheterna, där uppvisar gymnasiet en marginell ökningen med 0,39 enheter och
ungdomsenheten den största minskningen med 5,51 enheter.
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2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemins effekter Corona påverkar naturligtvis fortsatt hela perioden för nämndens
verksamheter, vilket framgår under varje rubrik nedan. Oro, både privat och arbetsrelaterad
ställer krav på ledarskap på alla nivåer. Nya rekommendationer och sena beslut utifrån
aktuellt smittläge ställer krav på verksamheterna och medarbetarna att hålla sig ajour och på
kort varsel ställa om. Det kommunikativa behovet är mycket stort och tar tid och energi.
Sjuktalen ligger runt fyra procent för både medarbetare och elever vilket är lägre än
motsvarande period 2020 och under sjuktalet för regionen som helhet. Hel eller delvis
distansundervisning har pågått under hela perioden i olika former beroende på
verksamhetens storlek och förmågan att undvika trängsel. Det är glädjande att kunna säga
att verksamheterna från dag ett haft inställningen att det här skall vi klara tillsammans.
Graden av lösningsfokusering har varit och är god. Dialogen med fackliga organisationer
har varit bra. Pandemi över så lång tid har givetvis påverkan på arbetsbelastning som ökar
när kollegor är frånvarande och nya arbetsuppgifter tillkommer i pandemins spår.
Gymnasieskolans ansökningar växer till antal på grund av ökande elevkullar. För att möta
efterfrågan behöver antalet platser på vissa program utökas. Då skolan är organiserad i
klasser, får en långsam tillväxt till följd att alla utbildningsplatser initialt ej fylls upp. Det
medför att antalet elever understiger brytpunkten varvid kostnaderna för programmet inte
täcks av intäkterna i form av grundbeloppet. I en sådan omställning kan ytterligare medel
behöva skjutas till.
I den kartläggning gymnasieskolan genomfört konstateras att upp till 20 procent av
eleverna missgynnats på grund av distansundervisningen och riskerar att inte erhålla någon
gymnasieexamen. Att erbjuda eleverna kompensatorisk undervisning är sannolikt
nödvändigt under resten av deras gymnasietid. Även elevernas hälsa har påverkats negativt.
För dessa ändamål behöver såväl pedagogisk som elevstödjande personal rekryteras. För
perioden april-juni 2021 kommer alla elever i behov av särskilt stöd att erbjudas extra
undervisning motsvarande 3 timmar per vecka. Insatsen innebär behov av särskild
busstrafik från skolan under sen eftermiddagstid. Gymnasieskolan planerar för särskilda
trängselåtgärder för att minska risken för smittspridning. Det innebär bland annat att
undervisningen för eleverna i åk 3 på de högskoleförberedande programmen flyttas till
externa lokaler utanför skolområdet. Hyreskostnaden kan inte hanteras genom
omfördelning inom ramen, utan tilläggsanslag är nödvändigt.
Folkhögskolans verksamhet är fortsatt begränsad på grund av pandemin och det påverkar
medarbetarna på ett negativt sätt. Begränsningarna gör att planeringen av verksamhet och
hantering av kurser inför kommande sommar är osäker. Situationen har en negativ
påverkan på ekonomin.
Arbetsliv och etablering har under perioden beviljats ett projekt som är finansierat av
FinSam och som skall drivas i samarbete med hälso- och sjukvården. Projektet heter
Hälsobalans Gotland och syftar till att testa en modell för hälsokurs med mål att
upprätthålla en god hälsa. Även ett internt projekt kallat En väg in-flera möjligheter ut, har
påbörjats under perioden. Projektet är en förstudie och skall ta fram förslag på hur
avdelningens olika insatser kan sammansvetsas mer, skapa en tydligare process för
individen samt öka och möjliggöra för fler vägar vidare genom tydliggjord samverkan. Ett
förslag på arbetssätt skall tas fram och presenteras i september.
Vuxenutbildningen påverkas fortsatt av pandemin. Det är en fortsatt ökad efterfrågan av
alla områden inom vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen har ett tydligare uppdrag att
anvisa till reguljär utbildning vilket märks i antalet sökande till Vuxenutbildningens kurser.
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Enheten har fortsatt bedrivit partiell distansundervisning. Det finns dock en oro för ett
kunskapstapp och minskad måluppfyllelse samt psykisk ohälsa på grund av den ökade
andelen distansundervisning. Antalet SFI-elever har fortsatt att öka trots minskade
anvisningstal. Det budgeterade utrymmet befaras att inte vara tillräcklig för att möta de
ökade behoven framåt, dels på grund av ökad arbetslöshet, dels av att andelen elever med
kort utbildningsbakgrund har ökat de senaste åren.
Vuxenutbildningen tilldelades i februari ytterligare statsbidrag till yrkesutbildningar under
perioden vilket är en effekt av regeringens satsningar kopplat till den ökade arbetslösheten.
Ett fortsatt medfinansieringskrav om 30 procent innebär att kostnaderna jämfört med 2020
kommer att öka. Framförallt har behovet av utbildningar inom vård- och omsorg ökat
markant kopplat till det så kallade äldreomsorgslyftet.
Komvux som särskild utbildning är under uppbyggnad och kommer att behöva förstärkas
med personalresurs (lärare och studie- och yrkesvägledning) för att kunna möta upp
skollagens krav.
Ungdomsenheten har med anledning av pandemin, under perioden, haft sin öppna
verksamhet till största del stängd. I stället har det startats upp en digital verksamhet på
plattformen Discord. Där har det kunnat erbjudas planerad och personalledd verksamhet
sex kvällar i veckan. Under februari månad öppnades delar av ungdomsgårdarna upp men
med restriktioner kring besöksantal. Under april månad kommer det att erbjudas öppen
verksamhet på alla platser som ungdomsgårdarna tidigare varit aktiva på - anpassat utifrån
pandemin.
Under 2020 har det setts en ökning av ungdomar/unga vuxna som rör sig i offentlig miljö,
vilket har resulterat i bråk. Ungdomsenheten har under delar av perioden arbetat aktivt
uppsökande på fredagskvällar i den miljön - i syfte att göra miljön tryggare och för att vid
behov kontakta föräldrar, polis eller socialtjänst. Detta är en extraordinär insats som ligger
utanför ungdomsenhetens uppdrag, men som kommer utföras utifrån rådande
omständigheter.
Digitaliseringen
Digitaliseringen har under pågående pandemi hamnat än mer i fokus. Fler ser nu betydelsen
och behovet av väl fungerande system och infrastruktur, av tillgängliga stödfunktioner och
att kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt för att lära sig ny teknik och
alternativa arbetsmetoder. Detta kommer initialt att innebära en utökad kostnad utifrån det
ökade behovet men är en god investering in i framtiden. Det är tydligt att en reducerad ITinvesterings och driftbudget inte är en framkomlig väg för att bibehålla en god utveckling
inom digitaliseringsområdet.
Under perioden har projektet att införa ett nytt skoladministrativt system för förskolan,
grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmen, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
Vuxenutbildningen slutförts. Det system som upphandlades har nu införts och
objektsförvaltaren har tagit över för att inom ordinarie drift fortsätta bygga på de
möjligheter som det nya systemet öppnat upp för. Införandet innebär en besparing för
nämnderna då tidigare två system nu blivit till ett gemensamt för alla skolformer.
Belastningsattackerna under perioden har påverkat utvecklingen negativt naturligtvis och
visat hur sårbara vi är i våra alltmer digitaliserade verksamheter. Svårigheter att bedriva
undervisning på distans, att hålla digitala möten etcetera har påverkat arbetsmiljön.
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3 Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har på flera håll haft fortsatt påverkan på verksamheterna och
inneburit förändrade krav på både ledarskap och medarbetarskap. Framförallt har
övergången till distansundervisning ställt ökade krav på lärare och skolledning. Många
medarbetare upplever att pandemin skapar osäkerhet och att man känner en trötthet inför
situationen. De negativa aspekterna av distansarbete börjar märkas. Behovet av stöd från
den centrala förvaltningen har i viss mån ökat i samband med pandemin. Även barn- och
elevhälsan noterar ett ökat behov inom Wisbygymnasiet, som sannolikt kan kopplas till
pandemin.
För närvarande pågår det diskussion om förvaltningen har möjlighet att möta upp de olika
behoven och även förväntningarna från verksamheterna. Samt hur det skall kunna
genomföras. Om utökad bemanning inte är möjlig så behöver en prioriteringsordning göras
och flertalet arbetsuppgifter skjutas upp på obestämd tid.

3.1 Personalvolym
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Period: Februari
Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda fg år

Antal årsarbetare enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

443

435

417.40

Tillsvidare

318

328

307.35

Tidsbegränsad

125

108

110.05

Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd
Datum: 2020-02-01 - 2021-02-28 Vilande: Ej vilande

Antalet månadsanställda utifrån gällande anställningsavtal har totalt sett ökat med åtta
personer från föregående period. Andelen tillsvidareanställda har minskat, medan andelen
tidsbegränsat anställda har ökat.
Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar
Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Feb 2021 Jan - Feb 2020
46 Gymn o vuxenutbildn nämnd

355.0

313.4

461 GVN

355.0

313.4

Produktionsmåttet faktiskt arbetad tid uppvisar en ökning med motsvarande 41,6
heltidsarbetare per februari 2021 i förhållande till februari 2020. Ökningen är beroende av
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ett ökat antal månadsanställda, en något minskad sjukfrånvaro samt att antalet anställningar
inom insatsen extratjänster har ökat via avdelningen Arbetsliv och etablering.
3.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Feb 2021

Sjukfrånvaro fg år

Alla kön

4.15%

4.86%

Kvinna

3.44%

5.05%

Man

5.30%

4.56%

Sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde
har sjunkit med -0,71 procentenheter från februari 2020 till februari 2021. För kvinnorna
har sjukfrånvaron sjunkit med -1,61 enheter från 5,05 procent 2020 till 3,44 procent 2021.
För männens del har den däremot stigit med +0,74 enheter från 4,56 procent 2020 till 5,30
procent 2021. Det kan finnas en koppling mellan den ökade möjligheten att arbeta på
distans och den minskade sjukfrånvaron hos kvinnorna. Sett per avdelning har
sjukfrånvaron minskat, utom för Wisbygymnasiet som visar en mindre ökning med +0,39
procentenheter, från 2,46 procent till 2,85 procent. Den största minskningen av
sjukfrånvaron uppvisar Ungdomsgårdarna, med -5,51 procentenheter, från 7,89 procent
2020 till 2,38 procent 2021. Förändringen är troligen beroende av att arbetet till största
delen genomförts på distans. Under mars och april 2020 visade den totala sjukfrånvaron en
stark ökning kopplad till pandemin. Utvecklingen för 2021 är fortfarande osäker.
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4 Ekonomisk uppföljning
Inledning
Årets budgetram uppgår till 328,7 miljoner kronor vilket innebär en ökning av anslaget med
18,7 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 6 procent.
Ramberäkning 2021 per nämnd/förvaltning
Beslutad av regionstyrelsen 2020-10-22, Alliansens förslag til fullmäktige 2020-11-16
IB 2020
Inga justeringar
Justerad budget 2020
Besparing

-310 028
-310 028
3 220

Resursfördelning

-6 136

Ökning av internhyra

-1 010

Interna priser, RSF

-396

Externa avtal

-800

Förstudier och planer

-800

Ramtillskott Vuxenutbildning

-4 000

Ramtillskott Arbetsmarknad Integration

-2 200

Personalkostnadskompensation

-5 648

Budgetöverföring från BUN för Särvux

-540

Budgetöverföring från BUN till Ungdomsverksamheten, lokaler

-400

Budgetram 2021

-328 738

Sammanfattning
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor. I stort sett
samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt
resultat, förutom Wisbygymnasiet, folkhögskolan och IT-enheten. Nämndens strävan är att
samtliga verksamheter skall uppnå minst ett balanserat resultat.
Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,5 miljoner
kronor
Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,6 miljoner kronor. I resursfördelningen
medräknas även inkomna ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker
inte till i förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål, för att exempelvis
finansiera studiehandledare m.fl. vilket medför att den slutliga prognosen för
resursfördelningen blir positiv på 2,1 miljoner kronor. De interkommunala utbetalningarna
och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 1,2
miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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4.1 Periodens resultat
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur
Ekonomirapport

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

-81 063

-76 735

4 328

-76 517

57 516

60 725

3 208

58 151

1

7

7

52

17 125

20 583

3 458

18 719

Försäljning vara/tjänst

6 302

1 723

-4 579

2 331

Intern resursfördelning

33 137

36 125

2 988

35 443

953

2 287

1 334

1 605

-138 579

-137 460

1 119

-134 667

-56 926

-60 277

-3 352

-55 465

-5 851

-5 003

847

-5 971

-15 651

-14 668

983

-16 488

-3 521

-2 236

1 285

-2 441

-13 833

-13 016

816

-13 530

-1 185

-1 223

-39

-1 180

-36 391

-35 008

1 383

-34 452

-5 222

-6 027

-805

-5 140

Intäkter
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. Mtrl
Lokaler
Avskrivn. Internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader
Ekonomirapport - Utfall

Tabellen visar periodens resultat, januari-mars, för 2021. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 1,8 miljoner kronor till 4,2 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har förbättrats med 2,5 miljoner kronor.
Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Lärlingsvux+sfi, Skolverket

-2 839

Yrkesvux, Skolverket

-6 069

YH-utbildning, Skolverket

-655

Lärcentrum, Skolverket

-288

Jobblänken, Länstyrelsen

-105

Yrkesförare, Skolverket

-1 671

Gympa nyanlända kvinnor, Lst Gotland

-12

Jympa nyanlända män, Lst Gotland

-36

Förutbetalda intäkter

-11 675

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att 11,7 miljoner flyttas bort (lyfts av) då de inte tillhör
perioden.
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Periodens resultat per avdelning, tkr
Enhet
Ordförande
Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning

2021

2020

Bokslut 20

57

44

241

-1 552

999

-411

13

238

-367

1 486

-872

-1 849

918

505

1 360

Arbetsliv och etablering

1 603

2 393

3 183

Wisbygymnasiet, rektor

1 693

1 135

1 069

Antagning, interkom. ers.

25

-1 711

-735

Inack- och reseersättning

-67

-168

227

Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning

460

497

453

-167

-1 313

-4 426

-102

78

-1 418

-38

-7

40

4 328

1 818

-2 633

Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,5 miljoner
kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp
av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för
enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för Wisbygymnasiet, där
perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal, för hösten finns
naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala
skolan i den egna kommunen o.s.v. Utbildningsdirektören har en stor negativ avvikelse för
året, det beror på att utbetalningarna till studieförbunden på 2,8 miljoner kronor gick på nu
i mars månad, i förra året gick kostnaden på i april månad. Folkhögskolan har ett bättre
resultat för perioden i år det beror bland annat på lägre personalkostnader och att alla
hyreskostnader inte har gått på ännu.
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4.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Ekonomirapport

-76 735

-76 517

-218

0%

60 725

58 151

2 574

4%

7

52

-45

-86%

20 583

18 719

1 863

10%

Försäljning vara/tjänst

1 723

2 331

-608

-26%

Intern resursfördelning

36 125

35 443

682

2%

2 287

1 605

682

42%

-137 460

-134 667

-2 792

2%

-60 277

-55 465

-4 812

9%

-5 003

-5 971

967

-16%

-14 668

-16 488

1 820

-11%

-2 236

-2 441

205

-8%

-13 016

-13 530

514

-4%

-1 223

-1 180

-44

4%

-35 008

-34 452

-556

2%

-6 027

-5 140

-887

17%

Intäkter
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. Mtrl
Lokaler
Avskrivn. Internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader
Ekonomirapport - Nettokostnad

Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter
ökningstakten för de egna kostnaderna 2,0 procent och intäkterna 4,4 procent.
Intäkter
Intäkterna är 2,6 miljoner kronor högre för perioden år 2021 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på
ökade statsbidrag från Arbetsförmedlingen för ”Extra tjänster” vid enheten Arbetsliv och
etablering. Ökningen på intern resursfördelning beror på högre ersättning per elev på
gymnasiet samt högre ersättning för studie och yrkesvägledning vid enheten arbetsliv och
etablering.
*Intern resursfördelning avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen
gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet
utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive
gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som
inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisningpersonalkostnader, och lärverktyg. *
Kostnader
Kostnaderna är totalt 2,8 miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
motsvarar 2,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med 4,8 miljoner kronor
motsvarande 8,7 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 1,7 miljoner
kronor avser löneökningar för 2020. Den största personalkostnadsökningen återfinns vid
enheten Arbetsliv och etablering, motsvarande 4,4 miljoner kronor varav ”Extra tjänster”
står för 2,7 miljoner kronor. Kostnaden för köp av huvudverksamhet har minskat och det

10

Gymnasie- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

är framförallt utbetalningar för färre elever i kommunal skola i annan kommun, detta
motsvarar 1,6 miljoner kronor. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer vid alla
huvudmän för mars månad. En ökning kan ses av elever i den kommunala skolan i den
egna kommunen och en minskning vid andra huvudmän.
Resursfördelningen

2021

Wisbygymnasiet

2020

Differens

1 546

1 527

19

Summa

1 546

1 527

19

Antagningsenhet, interkommunal-

2021

2020

Differens

ersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

226

232

-6

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

59

69

-10

Fristående gymn, annan kommun

36

39

-3

Elever från annan kommun

0

Summa

321

340

-19

1 867

1 867

0

Elever från annan kommun fem fler i mars (tot 17)

Totalt

4.3 Årsprognos
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Ekonomirapport

-328 738

-327 586

1 153

-319 033

230 065

226 892

-3 173

235 345

2

2

0

77

Statsbidrag

68 498

67 570

-928

78 420

Försäljning vara/tjänst

25 209

25 638

429

10 375

Intern resursfördelning

132 547

129 872

-2 675

143 927

3 810

3 810

0

2 545

Kostnader

-558 803

-554 478

4 326

-554 378

Personal

-232 193

-235 061

-2 868

-237 231

Köp av tjänst

-23 402

-23 126

276

-22 368

Köp huvudverksamhet

-62 604

-62 601

3

-64 352

Förbrukn. Mtrl

-14 084

-11 908

2 176

-12 183

Lokaler

-55 331

-54 599

732

-54 003

-4 737

-4 758

-21

-4 868

-145 565

-141 991

3 575

-139 563

-20 888

-20 434

454

-19 810

Intäkter
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Avskrivn. Internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader
Ekonomirapport - Prognos

Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

132 447

128 872

3 575

1 529

1 551

132 447

128 872

3 575

1 529

1 551

Differens
volym
-22
-22

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever, inklusive buffert 892 tkr

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

Budget,
tkr

Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun

Utfall,
tkr

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

28 817

28 360

457

227

230

-3

7 781

7 846

-65

61

60

1

43

45

-2

5 754

5 496

258

-1 556

-2 140

584

40 796

39 562

1 234

331

335

-4

168 434

4 809

1 860

1 886

-26

Not

Summa
Not

Utfall,
tkr

Antal elever från annan kom. budgeterat 12 är 17 elever

Totalt

173 243

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 3,6 miljoner kronor.
Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och
det prognostiserade elevtalet för hösten påräknas
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli fyra elever färre, nettoförändring i minskningen av fyra elever medför ett positivt
resultat på 1,2 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående
huvudman i den egna kommunen är medräknade.
Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Flödesbidrag, interna ersättningar
Medfinansiering, ungdomsverksamheten
Medfinansiering, särskola
Medfinansiering Lotsen

Resultat,
tkr
1 463
-1 506
474
3 575
-360
-28
-326

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-1 161

Summa

2 131

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.
Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
1 234
1 234
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När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 2,1 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på 1,2
miljoner kronor.
4.4 Investeringar
Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd
Projektstruktur

Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Investeringsprojekt

-7 131

-269.2

-6 861.8

-7 131

24500 IT

-1 000

-9.7

-990.3

-1 000

24501 Återanskaffning

-3 700

-256.8

-3 443.2

-3 700

24508
Bygginv/verksamhetsanp

-1 650

-2.7

-1 647.3

-1 650

-781.0

-781

24515 Vuxenutb
Hackspetten

-781

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

Investeringspotten på 3,7 miljoner kronor varav 500 000 kronor för möbler och inventarier
Wisbygymnasiet är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och avser förekommande
investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera.
Investeringspotten är utdelad till verksamheterna.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Projektnummer 24508 samt 24515 avser bygginvesteringar som ska överföras till tekniska
nämnden under 2021.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2021

Ordförande
Avdelningschef

Prognos Delår 1 Prognos Delår 1
2021
2020
187
0

Bokslut
2020
241

951

-250

-411

1

-2 226

-367

-241

-3 100

-1 849

Ungdomsverksamhet

0

0

1 360

Arbetsliv och etablering

1

-1 963

3 183

899

-7 539

2 157

Antagning, interkom. ers.

1 234

-587

-735

Inack- och reseersättning

150

20

227

-3 400

-3 000

1 069

239

0

453

0

0

40

-100

0

-1 418

2 131

-2 007

-4 426

254

-5 574

-4 790

Vuxenutbildning
Folkhögskolan

Summa enheter

Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning
-IT

Resursfördelning
Summa gymnasieskola
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Totalt

1 153

-13 113

-2 633
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den
ekonomiska prognosen för helåret är viktig då den utgör grund för beredningen av
budget för 2022. Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga
händelser för perioden.
Pandemin är fortfarande i fokus under årets tre första månader. Smittspridningen
som minskade efter årsskiftet har återigen börjat vända uppåt mot slutet av perioden.
Vaccineringen är igång men ställer stora krav på flexibilitet då tillgången på vaccin
har varit lägre än förväntat. Trots det ligger Gotland bra till vad gäller täckningsgrad.
Under perioden har nämnden beslutat att återta driften av 1177 Vårdguiden med
anledning av att inga anbud kom in på upphandlingen, en utvärdering har gjorts av
Första linjen och paviljongslösningen för tillfälligt utökade lokaler vid lasarettet har
tyvärr behövts senareläggas.
Pandemin har präglat förvaltningen mycket på personalsidan. En ökad korttidsfrånvaro syns i jämförelse med samma period förra året. Antalet heltidsarbetare ökar
jämfört med samma period föregående år, vilket bland annat kan härledas till
förstärkningar med anledning av pandemin, men även tillsättning av tidigare vakanta
tjänster.
Periodens resultat för hälso- och sjukvården är 23,8 miljoner varav 26,9 miljoner på
intäkter och -3,1 miljoner på kostnader.
Jämfört mot samma period föregående år är kostnadsutvecklingen 26,3 miljoner eller
5,3 procent vilket kan betraktas som högt men förväntat med hänsyn till rådande
pandemi. Exkluderat kostnader hänförbara till pandemin hamnar
kostnadsutvecklingen på 1,5 procent för perioden, vilket kan betraktas som lågt med
hänsyn till löne- och prisökningar.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, och
Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.
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1 Sammanfattning
Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska
prognosen för helåret är viktig då den utgör grund för beredningen av budget för 2022.
Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för perioden.
Pandemin är fortfarande i fokus under årets tre första månader. Smittspridningen som
minskade efter årsskiftet har återigen börjat vända uppåt mot slutet av perioden.
Vaccineringen är igång men ställer stora krav på flexibilitet då tillgången på vaccin har varit
lägre än förväntat. Trots det ligger Gotland bra till vad gäller täckningsgrad.
Under perioden har nämnden beslutat att återta driften av 1177 Vårdguiden med anledning
av att inga anbud kom in på upphandlingen, en utvärdering har gjorts av Första linjen och
paviljongslösningen för tillfälligt utökade lokaler vid lasarettet har tyvärr behövts
senareläggas.
Pandemin har präglat förvaltningen mycket på personalsidan. En ökad korttidsfrånvaro
syns i jämförelse med samma period förra året. Antalet heltidsarbetare ökar jämfört med
samma period föregående år, vilket bland annat kan härledas till förstärkningar med
anledning av pandemin, men även tillsättning av tidigare vakanta tjänster.
Periodens resultat för hälso- och sjukvården är 23,8 miljoner varav 26,9 miljoner på
intäkter och -3,1 miljoner på kostnader.
Jämfört mot samma period föregående år är kostnadsutvecklingen 26,3 miljoner eller 5,3%
vilket kan betraktas som högt men förväntat med hänsyn till rådande pandemi. Exkluderat
kostnader hänförbara till pandemin hamnar kostnadsutvecklingen på 1,5% för perioden,
vilket kan betraktas som lågt med hänsyn till löne- och prisökningar.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19
Pandemin är långt ifrån över och sjukvården fortsätter följa smittspridningen och möta
behovet av sjukhusvård. Sedan januari har antalet smittade per vecka stadigt gått ner, men i
mitten av februari, strax innan sportlovet började antalet smittade åter gå upp. Långtidscovid är ytterligare en aspekt av pandemin, som uppskattningsvis utifrån nationell statistik
drabbat ca 150 gotlänningar. Dessa personer har långtgående symtom efter en covidinfektion, kunskapen utvecklas över tid och vissa personer kräver en hel del resurser.
Vaccinering
I mellandagarna julen 2020 kom de första doserna av vaccin till Gotland och fram till 1
april har närmare 5 500 personer fått två doser vaccin, det motsvarar drygt 10% av
gotlänningarna. 22% eller drygt 11 100 har fått dos 1. Vaccinsamordnaren har tillsammans
med ett stort team samordnat och hanterat ett omfattande arbete med att beställa,
distribuera, boka in, utbilda volontärer och tillfälligt anställda sjuksköterskor, men den
största utmaningen har varit tillgången på vaccin och mycket rörliga leveransplaner. Trots
det har Gotland haft bra täckningsgrad utifrån nationella riktlinjer. Under en dryg vecka i
mitten på mars stoppade Folkhälsomyndigheten tillfälligt Astra Zenecas vaccin med
anledning av ett fåtal identifierade biverkningar som behövde analyseras. Efter stoppet
kunde dock vaccineringen med vaccinet fortsätta till personer 65 år och äldre. Dessutom
förlängdes intervallet mellan dos 1 och 2 från 4 till 6 veckor för att kunna frigöra doser.
Målet att alla som vill ska vara vaccinerade till midsommar kommer inte att uppnås, främst
med anledning av att vaccin inte levererats enligt förväntan, men även att vaccination ska
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ske under sommarmånaderna av en redan högt arbetsbelastad sjukvård parallellt med den
ordinarie verksamheten.
Hemtagandet av 1177 Vårdguiden
Sjukvårdsrådgivning, 1177 vårdguiden via telefon, har under många år bedrivits på
entreprenad. Då nuvarande avtal löpte ut 2021-01-31 genomfördes under hösten 2020 en
ny upphandling, men inget anbud inkom till förvaltningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden
gav därför förvaltningen i uppdrag att etablera verksamheten i egen regi. Genom en direktupphandling av tjänsten förlängdes avtalet med Previa till och med sista maj, för att därefter bedrivas i egenregi.
Paviljongslösningen för tillfälligt utökade lokaler senarelagd
Då projektet kallat "Nya akuten" fick avbrytas under 2020, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att gå vidare med en tillfällig lösning med ”havspaviljonger”. En lösning som
bland annat skulle möta akutmottagningens stora lokalbehov, samt skapa förutsättningar
för att flytta hem PCI-verksamheten till Gotland.
På nämndsammanträdet i mars beslutades dock att inte gå vidare med det enda anbud som
inkommit vid upphandlingen av paviljonger. Anbudet tillgodoser endast cirka 65% av
behovet som finns för att kunna utöka akutmottagningens lokaler och för att kunna
inrymma PCI-verksamheten på lasarettet och dessutom till en mycket hög kostnad.
Nämnden ser fortsatt ett mycket stort behov och planen är att hitta en bra lösning så snart
som möjligt för såväl akutmottagningen som andra berörda verksamheter.
Investering i nytt patientövervakningssystem
Under 2019 påbörjades upphandlingen av ett nytt patientövervakningssystem. Det
befintliga systemet var då så gammalt att det varken fanns reservdelar att tillgå eller att
leverantören kunde garantera att hålla systemet igång.
Projektet involverade verksamheterna akutmottagningen, intensivvårdsavdelningen,
uppvakningsavdelningen, operationsavdelningen, dagkirurgin, anestesimottagningen,
barnmottagningen, barnavdelningen, fyslab och C4 hjärtavdelningen.
De olika avdelningarna har sin egen fast monterad övervakningsutrustning. Gemensamt för
alla involverade avdelningar är att en del av utrustningen följer patienten genom flödet
mellan avdelningarna utan att patienten behöver kopplas om.
Projektet har varit mycket omfattande och komplicerat och krävt resurser från såväl kärnverksamheterna som IT-avdelningen, samt upphandlingsresurser. Philips, som blev den
upphandlade leverantören har också varit mycket delaktig under hela implementeringen.
Projektet implementerades till största delen under hösten 2020 och har nu avslutats. Den
totala investeringskostnaden blev cirka 14 miljoner kronor.
Omställningen mot God och Nära vård fortsätter
För att medborgarna ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att samhället
även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet behövs en
omställning av hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningsarbetet pågår i hela landet,
primärvården är i fokus och ska utgöra navet för hälso- och sjukvården. Målbild och färdplan för det lokala arbetet har tagits fram genom dialoger och workshops med en rad
inblandade; medarbetare inom verksamheterna, medborgare och politiker. Målbilden går i
linje med den nationella inriktning som fastslogs av riksdagen i november och visar
riktningen för omställningsarbetet. Färdplanen pekar ut övergripande utvecklingssteg som
behöver tas. Dokumenten är framtagna i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, samt
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regionstyrelseförvaltningen. Dokumenten presenteras för berörda nämnder/styrelse under
april och ska presenteras för beslut av regionfullmäktige i juni.
Utvärdering av Första linjen
1 april 2019 startade Första linjen, en mottagning för barn och unga i åldern 6-17 år med
lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen är en samverkanspilot mellan barn- och
ungdomspsykiatri och socialtjänstens öppna insatsnivå och pilottiden sattes till två år. En
utvärdering och slutrapport presenterades i mars 2021.
Första linjen har under de två pilotåren tagit emot nästan 1000 barn och unga, och deras
familjer, vilket är över all förväntan. Verksamheten har varit ett viktigt stöd till en utsatt
målgrupp. Dock har förhoppningen att Första linjen skulle avlasta de ordinarie verksamheterna inte blivit verklighet. Det har även, under försöksperioden, blivit tydligt att
samverkan inom ramen för två lagrum, som detta innebär, lett till att man tvingats frångå
den ursprungliga verksamhetsidén att erbjuda ett helintegrerat stöd i samverkan, till ett
arbetssätt där man istället arbetar parallellt. De båda förvaltningarna har därför föreslagit att
Första linjen-mottagningen fortsättningsvis drivs helt inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men fortsatt gärna samlokalisering med socialförvaltningen för att bibehålla
ett gott samarbete. Beslut i frågan tas i de bägge nämnderna i april, där den fortsatta
finansieringen är en nyckelfråga.
Förnyelsepriset
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade sju nomineringar till Region Gotlands förnyelsepris 2021. Förvaltningen vann ett av priserna, C4 kardiologen tog hem kvalitetspriset med
motiveringen "på kort tid har ett systematiskt utvecklingsarbete med befintliga resurser
möjliggjort att hjärtpatienter kan erbjudas rätt vård på rätt nivå med rätt kompetens på
Gotland."
3 Väsentliga personalförhållanden
2021 började som 2020 slutade, med väldigt högt tryck på vården på grund av pandemin.
Förutom att bemanna för covid-vården så startade även arbetet med att vaccinera mot
covid-19.
Strax innan nyår anlände de första doserna vaccin och ett intensivt arbete med att
annonsera, rekrytera och koordinera personal för att utföra de första vaccinationerna drog
igång. Förutsättningarna för logistik och bemanning har ständigt förändrats vilket ställt
stora krav på flexibilitet och snabba beslut.
Under januari var trycket högt i vården och det syns även på antalet övertidstimmar som
ökade rejält i förhållande till 2020.
Löneöversynsarbetet för 2020 och 2021 har avlöst varandra och det har skapat ett extra
tryck på chefer som ska hantera processen med lönesamtal och lönesättning för två år mer
eller mindre parallellt.
Under årets första månader har det skett en del förändringar i hälso- och sjukvårdsledningen. En ny primärvårdschef och en ny ekonomichef har börjat, samt att tidigare
ekonomichef övergått till rollen som beställarchef. Beslut har även fattats om att
verksamhetsområdeschef för psykiatrin kommer att ingå i förvaltningsledningen från och
med den 1 juli 2021.
Covid har medfört att flera yrkesroller har fått förändrade arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Ett exempel på en roll som påverkats är fysioterapeuterna som fått ställa om.
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Omställningen har bl.a. inneburit schemaändringar och arbete även på söndagar. För att
klara bemanningen på lasarettet har även personal distribuerats om från andra
verksamheter.
Andra verksamheter t.ex. service/diagnostik och internmedicin har flaggat för ett ansträngt
bemanningsläge med både kortidssjukfrånvaro samt svårighet att rekrytera och tillsätta
vakanser.
3.1 Personalvolym

Antal tillsvidareanställda ökar under årets första månader medan antalet visstidsanställda
minskar något. Ökningen av antalet tillsvidareanställda, jämfört med i fjol, har bland annat
skett inom verksamheterna öppen-/slutenvården, service/diagnostik, psykiatrin samt
obstetrik/gyn. Yrkesroller som ökat är sjuksköterskor, medicinska sekreterare, tandläkare,
undersköterskor, ST- och specialistläkare. Roller som förvaltningen har fortsatt brist inom.
Hälso- och sjukvårdsledningen utökar under den här perioden, bland annat så har en ny
primärvårdschef anställts och organisatoriskt lagts i förvaltningsledningen, dessutom har
två ekonomichefer gått parallellt under en period. Till det har nya medarbetare anställts för
att förstärka det omfattande arbetet kring lokalprojekt och upphandlingar.
Totalt antal anställda (månadsavlönade)
2021-02-28

Motsvarande period
föregående år

Antal årsarbetare
enl. anst. avtal

1 385

1 345

1 343.52

208

185

191.72

1 591

1 528

1 535.24

Heltidsarbetare*
Jan - Feb 2021

Heltidsarbetare*
Jan - Feb 2020

1 250.3

1 227.5

820 Förvaltningsledning

49.7

43.0

822 HSF Övergripande

5.8

Tillsvidare
Tidsbegränsad
Alla anställningsformer

Antal anställda (trend) 2020-02-01 - 2021-02-28

Faktiskt arbetad tid (timmar)

82 Hälso- och sjukvårdsnämnd

823 Sjukvård

994.6

1 109.2

824 Tandvård

74.2

75.3

825 Primärvård

126.0

*Siffrorna visar ett genomsnitt av den faktiskt arbetade tiden under januari och februari, omvandlat till
heltidsarbetare.
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Det har skett en del förändringar i organisationen sedan 2020, vilket gör att vissa siffor är
svåra att jämföra. En förändring är att primärvården, rent organisatoriskt, lyfts ur
sjukvården, vilket innebär att i totalen (för 2020) 1109,2 heltidsårsbetare inom sjukvården
ingår även primärvården.
Antalet anställda ökar i förvaltningen 2021 i jämförelse med i fjol. Totalt handlar det om
motsvarande 23 heltidsarbetare i faktiskt arbetade timmar. En del av ökningen beror på
tillfälliga förstärkningar på grund av pandemin, bland annat har vi en ökning inom
bemanningsenheten. En annan orsak är att under januari har vi ett högre övertidsuttag än
2020. I februari minskar övertidsuttaget till en nivå som motsvarar 2020. Januari var en
månad med hög belastning och extra behov av bemanning på grund av pandemin, samt
uppstart av arbetet med vaccinationer.
3.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är högre i år i januari och februari än föregående år. 2021 är total sjukfrånvaro 6,23 % jämfört med 5,63 % 2020. Det beror på att pandemin ännu inte kommit
till Sverige i fjol vid den tidpunkten. Jämförelse och analys av mars månads sjukfrånvaro
för 2021 går ej att göra då underlaget ännu ej är sammanställt.
Flera verksamheter lyfter fram en ökad korttidsfrånvaro relaterat till covid-19 eller andra
förkylningssymtom.
Kvinnors sjukfrånvaro är i nivå med 2020 men när det gäller männens sjukfrånvaro ses en
ökning från en låg nivå på 2,79% 2020 till 4,94 % 2021. En ökning ses inom öppen-och
slutenvården men eftersom andelen män inom den verksamheten är relativt liten så ger
enstaka fall stort utslag vilket gör att det inte går att dra några slutsatser utifrån det.
Sjuktal, %
Jan - Feb 2021

Motsvarande period
föregående år

Kvinna

6.50%

6.22%

Man

4.94%

2.79%

6.23%

5.63%

Totalt

Sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)
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4 Ekonomisk uppföljning
4.1 Periodens resultat
4.1.1 Sammanfattning

Periodens resultat för hälso- och sjukvården är 23,8 miljoner varav 26,9 miljoner på
intäkter och -3,1 miljoner på kostnader.
Av resultatet är cirka 14,5 miljoner hänförbart till pågående pandemi i form av ersättningar
för prover, vaccinationer m.m. Dessa intäkter har kommit under perioden men ska täcka
kostnader framåt, vilket gör att de får en för perioden tillfälligt positiv effekt på resultatet.
Budget för helikopter är felperiodiserad vilket påverkar resultatet positivt med cirka 5
miljoner på kostnadssidan.
I övrigt finns negativa avvikelser bland annat för vårdintäkter, egen och inhyrd arbetskraft
samt laboratoriekostnader. Positiva avvikelser finns inom utomlänsvård, konkurrensutsatta
tjänster, resor m.m.
4.1.2 Budgetavvikelser, externa kostnader

Totalt avviker kostnaderna mot budget med cirka -3,5 miljoner eller cirka -0,7%. Här har
pandemin stor betydelse på resultatet. Exklusive kostnader för covid har vi en positiv
avvikelse på kostnadssidan med 15,3 miljoner eller 3%.
De större negativa kostnadsbudgetavvikelserna finns inom specialistsjukvården, där den
största avvikelsen är relaterad till inhyrd personal, 12,9 miljoner. Kostnaden för inhyrd
personal ska i första hand balanseras av lägre personalkostnader och merkostnader för
inhyrd personal budgeteras centralt i förvaltningen. Specialistvårdens personalkostnader
visar dock för perioden på ett negativt resultat med 3,3 miljoner jämfört mot budget, vilket
till viss del förklaras av ökat personalbehov till pågående pandemi.
Andra negativa avvikelser för specialistsjukvården är sjukvårdsmaterial, 3,3 miljoner. Övriga
kostnadsslag ligger rätt väl mot budget.
Exkluderat kostnader hänförbara till covid halveras nästan budgetavvikelsen för specialistvården till 8,3 miljoner eller 2,7%.
Övriga verksamheter ligger rätt väl i nivå med budget även om det finns avvikelser. Det
som framträder som större avvikelser för perioden, och även framåt, är behovet av inhyrd
personal inom primärvården vilket skapar en negativ avvikelse med 3,5 miljoner för
perioden. Den avvikelsen uppvägs till viss del av något lägre personalkostnader med 1,1
miljoner.
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Siffror:
Utfall
Utfall jmf. Budget (kan vara fg. år i andra bilder)
Avvikelse i %
Linje = budget (kan vara fg. år i andra bilder)

Externa kostnader jmf. budget per verksamhet.

Externa kostnader jmf. budget per kontoslag.

4.1.3 Budgetavvikelser, externa intäkter

De totala intäkterna för perioden är cirka 81 miljoner, vilket är cirka 31 miljoner bättre än
budget.
Mindre avvikelser i första kvartalet finns för vårdintäkter. Hälso- och sjukvården har stora
positiva avvikelser mot budget relaterat till övriga intäkter och bidrag. Här återfinns
ersättningar för pandemin i form av ersättning för provtagningar, vaccinationer samt ökade
kostnader relaterat till covid, i vissa fall ersättningar för kostnader hänförbara till 2020.
Exkluderat intäkter och bidrag relaterat till covid har vi externa intäkter som är lägre än
budget, cirka 2,1 miljoner eller 4,3%.
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Externa intäkter jmf. budget per kontoslag.
Kontostruktur

Budget
Jan - Mar 2021

Utfall
Jan - Mar 2021

Avvikelse
Jan - Mar 2021

Utfall
Jan- Mar 2020

Ekonomirapport

-462 335

-438 499

23 836

-444 327

106 348

133 283

26 936

99 235

Taxor och Avgifter

19 162

18 044

-1 117

17 728

Statsbidrag

17 326

53 222

35 896

20 191

Försäljning vara/tjänst

30 066

27 030

-3 035

27 709

Intern resursfördelning

34 511

30 393

-4 119

31 355

5 283

4 594

-689

2 252

Kostnader

-568 683

-571 782

-3 100

-543 562

Personal

-266 588

-269 607

-3 019

-255 880

Köp av tjänst

-50 544

-59 678

-9 134

-45 941

Köp huvudverksamhet

-63 983

-59 609

4 374

-61 341

Förbrukningsmaterial

-76 230

-82 090

-5 860

-80 574

Lokaler

-34 172

-34 104

68

-30 114

Avskrivning internränta

-6 095

-6 312

-217

-5 721

Intern resursfördelning

-41 332

-36 482

4 849

-37 498

Övriga kostnader

-29 739

-23 900

5 839

-26 494

Intäkter

Övriga intäkter
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4.2 Nettokostnadsutveckling
4.2.1 Extern kostnadsutveckling

Jämfört mot samma period föregående år är kostnadsutvecklingen 26,3 miljoner eller 5,3%
vilket kan betraktas som högt men förväntat med hänsyn till rådande pandemi. Exkluderat
kostnader hänförbara till pandemin hamnar kostnadsutvecklingen på 1,5% för perioden,
vilket kan betraktas som lågt med hänsyn till löne- och prisökningar och i jämförelse med
tidigare år.
För perioden ses en större ökning inom personalkostnader. Ökningen är förutom lönerevision bl.a. hänförbar till fler anställda och extra resurser kopplat till pandemin. I övrigt är
förändringar relativt små sett till pengar bortsett från laboratoriekostnader vilket även det är
kopplat till pandemin. Noterbart är att kostnader som vanligtvis ökar, utomlänsvård och
läkemedel, inte har ökat under årets första kvartal jämfört mot första kvartalet 2020.
Avseende läkemedel är det framförallt läkemedel inom förmånen som har lägre kostnader
än föregående år.
Den totala kostnaden för arbetskraft, d.v.s. egen personal samt inhyrd personal, har jämfört
mot föregående år ökat med 17,3 miljoner eller 6%. Andelen inhyrd vårdpersonal i förhållande till egen personal är för första kvartalet 7%. Vi har en fortsatt hög kostnad för
inhyrd personal där trenden är att dessa kostnader ökar och då framförallt för
sjuksköterskor medan läkare har ett relativt lika utfall under de senast åren.

Utfall per kostnadsslag samt utveckling i förhållande till Q1 2020.
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Kostnader för egen personal = röd linje. Staplar avser kostnad för inhyrd personal och vårdkonsulter, värde
och andel i relation till egen personal.

4.2.2 Extern intäktsutveckling

Jämfört mot samma period föregående år är intäktsökningen 32 miljoner eller 65,5%. Höga
ersättningar och bidrag relaterat till pandemin finns för vaccinering och förberedelse av
vaccinering med cirka 10 miljoner. Ersättningar för laboratoriekostnader på cirka 15
miljoner. Ersättningar för covid-relaterade kostnader tillhörande 2020 med cirka 7 miljoner
m.m. Exkluderat dessa pandemirelaterade ersättningar har hälso- och sjukvården istället en
minskning av intäkter på 2,2% eller cirka 1 miljon.
Noterbart är intäktsökningen inom tandvården vilket är en effekt av tandvårdstaxans
prisjustering med 10% samt något fler tandläkare.

Utfall per intäktsslag samt utveckling i förhållande till Q1 2020.
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Utfall
Jan - Mar 2021

Utfall
Jan- Mar 2020

Förändring

Förändring %

-438 499

-444 327

5 828

-1%

133 283

99 235

34 048

34%

Taxor och Avgifter

18 044

17 728

316

2%

Statsbidrag

53 222

20 191

33 032

164%

Försäljning vara/tjänst

27 030

27 709

-679

-2%

Intern resursfördelning

30 393

31 355

-963

-3%

Ekonomirapport
Intäkter

Övriga intäkter

4 594

2 252

2 342

104%

Kostnader

-571 782

-543 562

-28 220

5%

Personal

-269 607

-255 880

-13 727

5%

Köp av tjänst

-59 678

-45 941

-13 737

30%

Köp huvudverksamhet

-59 609

-61 341

1 733

-3%

Förbrukningsmaterial

-82 090

-80 574

-1 516

2%

Lokaler

-34 104

-30 114

-3 990

13%

Avskrivning internränta

-6 312

-5 721

-591

10%

Intern resursfördelning

-36 482

-37 498

1 016

-3%

Övriga kostnader

-23 900

-26 494

2 594

-10%

4.3 Årsprognos
4.3.1 Prognos

Helårsprognosen för hälso- och sjukvården ligger i nivå med budget. Sett till kostnader har
vi en nivå som är högre än budget, mycket relaterat till pandemin då den driver kostnader
inom flera olika områden som personal, provtagning, material m.m. Samtidigt bedöms
intäktssidan, även den mycket relaterat till pandemin, bli mycket högre än budget p.g.a.
diverse extra statliga bidrag, och som därmed balanserar upp de högre kostnaderna.
De statliga bidrag hälso- och sjukvården får för kostnader relaterat till pandemin är
ersättningar för prover, vaccinationer, hantering av vårdskuld, samt diverse andra covidrelaterade kostnader som pandemin innebär för sjukvården.
Prognosen är självklart osäker med anledning av att flera parametrar kan förändras,
framförallt pandemins utveckling, leveransplaner av vaccin, nya beslut kring bidrag, samt
förmåga att upprätthålla vårdproduktionen.
4.3.2 Kostnader

Jämfört mot innevarande års budget finns de största negativa kostnadsavvikelsen i
prognosen för arbetskraft, såväl för egen arbetskraft som inhyrd i form av hyrläkare och
hyrsköterskor. Hälso- och sjukvården har under lång tid haft svårighet att rekrytera läkare
inom både specialistvård och primärvård, vilket innebär att verksamheten har ett behov av
att täcka dessa med inhyrd arbetskraft. Detsamma gäller för sjuksköterskor, där flertalet
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vakanser också måste ersättas med hyrpersonal. Problemet finns året runt men behovet är
större på sommaren. Normala år är det enklare att rekrytera ”vanliga” vikarier men under
pandemin har den möjligheten varit mer begränsad då få har sökt sig till andra regioner.
Kostnaderna för den egna personalen bedöms gå över budget trots vakanser, vilket till stor
del kan relateras till ökat behov av extra personal för att hantera pandemin och
vaccinationer.
Utomlänsvården prognosticeras i nivå med budget 2021. Antalet remisser har minskat
något från 2020 jämfört mot tidigare år, men om de kommer ligga kvar på samma nivå är i
dagsläget osäkert.
Noterbart är att mängden av de digitala vårdkontakterna ökar, både i antal men även antal
enskilda individer som nyttjar tjänsten.
Övrigt relaterat till pandemin som påverkar prognosen negativt är kostnader för material,
höga kostnader för PCR-tester m.m. Vaccinationsuppdraget påverkar framförallt personalkostnaderna negativt. Men som tidigare nämnts är det pandemins varaktighet i längd som
kommer att påverka ekonomin avsevärt.
4.3.3 Intäkter

Bidragen för hälso- och sjukvården kommer enligt prognos att öka jämfört mot årets
budget. Det är ersättningar relaterade till pandemin i form av vaccinationer, PCR-tester,
hantering av vårdskuld och andra covid-relaterade kostnader.
Patientavgifterna bedöms enligt prognos bli lägre än budget för 2021, där har pandemin,
likt föregående år påverkan på antal besök. Prognosen pekar framförallt på lägre utomlänsintäkter för vård av besökare, knappt 8 miljoner jämfört mot budget. Även en del andra
öppen- och slutenvårdsavgifter bedöms minska i förhållande till budget.
Kontostruktur
Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Resultat

-1 821 038

-1 821 038

0

-1 758 727

Intäkter

678 971

759 250

80 279

731 207

Taxor och Avgifter

76 646

75 581

-1 065

65 779

Statsbidrag

282 047

371 884

89 837

374 628

Försäljning vara/tjänst

161 103

157 860

-3 243

148 453

Intern resursfördelning

138 044

133 065

-4 979

130 169

21 131

20 860

-271

12 179

Kostnader

-2 500 009

-2 580 288

-80 279

-2 489 935

Personal

-1 127 548

-1 133 444

-5 896

-1 064 077

Köp av tjänst

-202 173

-281 113

-78 940

-277 197

Köp huvudverksamhet

-342 988

-342 911

77

-331 438

Förbrukningsmaterial

-377 907

-377 623

284

-382 509

Lokaler

-136 689

-135 801

888

-129 407

Avskrivning internränta

-24 369

-24 369

0

-23 678

Intern resursfördelning

-165 326

-166 111

-785

-154 575

Övriga kostnader

-123 008

-118 916

4 092

-127 052

Övriga intäkter
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4.4 Investeringar
4.4.1 Investeringsuppföljning och prognos

Av den tilldelade investeringsbudgeten så är prognosen för 2021 att förvaltningen kommer
att nyttja hela den beslutade potten som ökades upp inför 2021 till att omfatta 32 miljoner.
Däremot kommer flera av de investeringar som är budgeterade som egna projekt inte att
hinna slutföras under 2021 och investeringsmedlen kommer därför att behöva flyttas över
till 2022. Det som inte hinner slutföras under 2022 är framförallt de investeringsmedel som
är kopplade till utökade lokaler och ombyggnation för akutmottagningen.
En mer säker prognos vad gäller investeringarna kommer att kunna lämnas i delårsrapport
2.
4.4.2 Pott för medicinteknisk utrustning, inventarier i lokaler och mindre ombyggnationer

Maskiner och inventarier
För närvarande pågår ett tjugotal investeringar i olika faser. Några större investeringar som
pågår är olika varianter av ultraljud, utrustning till ambulanshelikoptern, CTG-utrustning
med övervakning till förlossningen och operationsstaplar till kirurgi, gynekologi och
ortopedi.
Ett antal ramavtalsupphandlingar pågår tillsammans med Region Stockholm vilket medför
en bättre investeringsplanering då färdiga ramavtal finns, samtidigt som det sparar upphandlingsresurser såväl inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och inom regionstyrelseförvaltningens centrala upphandlingsenhet. I dagsläget kommer stor del av upphandlarkompetensen från upphandlade upphandlingskonsulter, vilket ökar kostnaden för
förvaltningen.
Inventarier i lokaler
Löpande utbyte enligt plan och anskaffning av inventarier som hör samman med lokaler.
2021 kommer en stor del av investeringsmedlen att användas till inventarier till etapp 1,
inom projektet Korpen 1,2,3, vilket främst avser barnavårdscentralen och centrala barnhälsovården. Utöver detta har pandemin också uppmärksammat behov av utbyte av
inventarier såsom besöksstolar m.m. utifrån ett hygienperspektiv.
Investering i lokaler
Potten används löpande för mindre anpassningar utifrån förändrade lagkrav eller
verksamhetsförändringar. Exempel på åtgärder under början av 2021 är ombyggnation av
sjukhusapotekets förråd, ombyggnation av intensivvårdsavdelningens central som en
arbetsmiljöåtgärd samt återställande av lokaler efter reservkraften tillika förberedelser för
utökade lokaler för den medicinsktekniska avdelningen som under lång tid varit mycket
trångbodda.
4.4.3 Investeringar budgeterade som egna projekt

Skelettundersökningsutrustning
Upphandlingen är avslutad och beställning är gjord. Inväntar leveransbesked och
installationsunderlag från leverantören för att kunna påbörja planering av ombyggnation
och installationer.
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Ombyggnation Bårhuset
Ombyggnationen beräknas starta till hösten när pågående projekt med redundant system
för gas är klar eftersom båda installationerna påverkar bårhusverksamheten.
Patientkallelsesystem
Upphandling av nytt patientkallelsesystem beräknas starta innan sommaren.
Tillfälliga lokaler för mottagning och expeditioner
Förvaltningen har genomfört en förnyad konkurrensupphandling på ett Kommentus-avtal
på paviljong för att flytta både mottagningsverksamhet och administrativa funktioner i syfte
att skapa utökade lokaler för akutmottagningen, samt lokaler för ny PCI verksamhet.
Anbudet som inkom var både betydligt mer kostsamt än beräknat och dessutom med
endast cirka 65 procent av behovet uppfyllt. Hälso- och sjukvårdsnämnden avslog därmed
det inkomna anbudet. Uppdraget gavs att fortsätta arbetet med upphandling utifrån ett mer
konkret underlag tillsammans med en delvis annorlunda strategi inför upphandling med
förhoppning och målsättning att få fler anbudsgivare. Målbilden är större måluppfyllnad för
vården (kvalitet) och lägre kostnader än det förkastade anbudet.
Ombyggnad för utökade lokaler akutmottagning
Programhandling är klart och fördjupat arbete med akutrummen samt arbetssätt och
expeditioner pågår fram till sommaren. Ombyggnation kan ske tidigast efter att lokaler
frigjorts för utökningsmöjligheter. Om ombyggnationen kan påbörjas under 2021 eller inte
är beroende av om det kommer fram lösningar som kan frigöra lokaler möjliga för
expansion, i väntan på att paviljongerna kommer på plats. Införande av vaccum-postsystem
för transport av blodprover till LMCG är planerat att genomföras under 2021.
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier är förknippat med genomförande av ombyggnationen och omfattar också
inventarier till tillfälliga lokaler för mottagning och expeditioner och genomförs troligtvis
till största delen under 2022 då beroende på eventuell lösning för akutmottagningens
expansion i väntan på paviljongerna.
4.4.4 Projekt överförda till teknikförvaltningen

Gasanläggning
Installationen av redundant system för medicinska gaser pågår och beräknas vara klart och i
drift till sommaren.
Korpen 1,2,3
Projekt Korpen 1,2,3 är ett lokalanpassnings- och underhållsprojekt i 3 etapper på Korpen.
Projektet ska lösa flera verksamheters trångboddhet och lokalproblem genom lokalanpassningar och delvis flytt till nya lokaler. Lokalanpassningarna och planeringen ska bidra
till ökat samarbete och förbättra patientflöden.
Kostnadsfördelning mellan förvaltningarna är 60% för hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och 40% för teknikförvaltningen. Etapp1 pågår och genomförs med pottmedel, och gäller
mindre ombyggnationer. Etappen omfattar lokaler för barnavårdscentralen,
barnhälsovården, centrala barnhälsovården och gemensamhetslokaler. Inflyttning är
planerad till 2021-07-01.
Etapp 2 och 3 består av delar av VC Wisby Söder, samt flytt av den friska mödravården
från lasarettet till Korpen. Budget, för hälso- och sjukvårdsförvaltningens del är 7 miljoner
exklusive inventarier och är beslutat till år 2022.
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Förslag finns att ändra genomförandeplanen och att under 2021 genomföra flytten av den
friska mödravården från lasarettet till Korpen. Flytten är positiv både ur
verksamhetssynpunkt men också för att vara en del i det pussel som det nu arbetas med för
att skapa utrymme på sjukhuset. För att detta ska vara möjligt krävs dock att en viss del av
budgeten som är beviljad för 2022 flyttas till 2021. En sådan diskussion är i dagsläget
endast initierad.
År

2021

Investeringsgrupp

Benämning

Pott

Övrig med teknisk
utrustning

24 000 000

Mindre ombyggnad
Inventarier i lokaler
Totalt

Övriga
projekt

Budget

Utfall

Prognos

Status

2 396 693

24 000 000

Löpande

3 933 000

763 544

3 933 000

Löpande

4 000 000

413 336

4 000 000

Löpande

31 933 000

3 573 573

31 933 000

Skelett röntgen

10 000 000

10 000 000

Pågår

Ombyggnation
bårhus

3 000 000

3 000 000

Pågår

Patientkallelsesystem

2 000 000

2 000 000

Påbörjad

15 000 000

2 000 000

Osäker

Ombyggnad för
utökade lokaler
akutmottagning

8 000 000

3 000 000

Osäker

Inventarier för
enheten för akut
mottagande

7 000 000

2 000 000

Osäker

Lokaler Totalt

45 000 000

22 000 000

Totalt HSF

76 933 000

3 573 573

53 933 000

Korpen 1,2,3

4 066 500

2 632 057

4 066 500

Pågår

Gasredundans

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Pågår

7 066 500

5 632 057

7 066 500

Tillfälliga lokaler för
mottagning och
expeditioner

Överförda
projekt till TKF

Totalt TKF
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Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1.

Sammanfattning

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den
ekonomiska prognosen för helåret är viktig då den utgör grund för beredningen av
budget för 2022. Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga
händelser för perioden.
Pandemin är fortfarande i fokus under årets tre första månader. Smittspridningen
som minskade efter årsskiftet har återigen börjat vända uppåt mot slutet av perioden.
Vaccineringen är igång men ställer stora krav på flexibilitet då tillgången på vaccin
har varit lägre än förväntat. Trots det ligger Gotland bra till vad gäller täckningsgrad.
Under perioden har nämnden beslutat att återta driften av 1177 Vårdguiden med
anledning av att inga anbud kom in på upphandlingen, en utvärdering har gjorts av
Första linjen och paviljongslösningen för tillfälligt utökade lokaler vid lasarettet har
tyvärr behövts senareläggas.
Pandemin har präglat förvaltningen mycket på personalsidan. En ökad
korttidsfrånvaro syns i jämförelse med samma period förra året. Antalet
heltidsarbetare ökar jämfört med samma period föregående år, vilket bland annat kan
härledas till förstärkningar med anledning av pandemin, men även tillsättning av
tidigare vakanta tjänster.
Periodens resultat för hälso- och sjukvården är 23,8 miljoner varav 26,9 miljoner på
intäkter och -3,1 miljoner på kostnader.
Jämfört mot samma period föregående år är kostnadsutvecklingen 26,3 miljoner eller
5,3% vilket kan betraktas som högt men förväntat med hänsyn till rådande pandemi.
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1. Sammanfattning
Pandemin har stor påverkan på socialförvaltningens verksamheter och kommer troligen att
ge effekt en lång tid framåt. I Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård och omsorg för
äldre konstaterar de att pandemin har drabbat omsorgen för de äldre i Sverige hårt. Förra
året flyttade betydligt färre in på särskilda boenden för äldre än tidigare år. Även andelen
äldre som sökt och fått hemtjänst för första gången minskade betydligt, vilket kan innebära
ett uppdämt behov när pandemin avtar.
Medarbetare
Pandemin har präglat även vårens arbete och fortsatt bidra till en ökad digitalisering och
hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På omvårdnadssidan har verksamheterna
arbetat med att hitta flexibla lösningar på bemanningsfrågan som fungerar både för verksamheten och medarbetarna. Vaccinationerna av brukare inom äldreomsorgen tycks ha bidragit till att hålla smittan borta från verksamheterna. Medarbetare och chefer har fått utstå
en tung arbetsbelastning och det finns ett stort behov av återhämtning i många av förvaltningens verksamheter. Bemanningen inom omvårdnadsområdet har påverkats negativt av
en hög sjukfrånvaro kopplad till pandemin och dess restriktioner. I de avdelningar där
hemarbete varit möjligt har sjukfrånvaron inte alls påverkats på samma sätt. Under första
kvartalet har förvaltningen, trots pandemin, genomfört en rad väsentliga aktiviteter som påverkat personalförhållandena.
Socialförvaltningen har minskat antalet anställda mellan 2020 och 2021 men samtidigt fortsatt att öka andelen tillsvidareanställda. Under inledningen av 2021 ligger förvaltningens
sjuktal ackumulerade sjuktal över nivån för 2020 vilket förklaras med utvecklingen i pandemin. Enheterna arbetar intensivt med att trygga arbetsmiljön för medarbetarna genom satsning på information, utbildning och användning av skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Restriktioner om att stanna hemma vid minsta symtom, biverkningar från vaccinationer och uppskjutna medicinska åtgärder har bidragit till en ökad sjukfrånvaro.

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Ekonomi
För perioden redovisas ett överskott mot budget på 9,5 mnkr. Överskottet avser äldreomsorgen och beror till stor del på effekter av pandemin. Behovet av äldreomsorg är lägre än
budgeterat. För LSS-verksamheten redovisas underskott trots låga kostnader nationellt sett,
vilket tyder på att verksamheten är underfinansierad. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården fortsätter att minska vilket är en effekt av arbetet med att minska placeringarna.
Däremot ökar kostnaderna för försörjningsstödet, vilket kan kopplas till pandemin då det
är främst en ökning hos gruppen arbetslösa.
Personalkostnaderna ökar i nivå med löneökningarna totalt sett. Det är dock ökade kostnader för sjuklöner på grund av pandemin och hittills har förvaltningen fått statlig ersättning
med 5 mnkr. Det är en stor utmaning framåt att sänka sjuktalen. Omställningen till heltid
ökar kostnaderna, framför allt inom särskilt boende för äldre.
För helåret är prognosen en ekonomi i balans men det är svårt att bedöma med hänsyn till
pandemin och att det bara gått tre månader av året. Det finns inga klara besked om de
ökade kostnaderna pandemin medför kommer att ersättas från staten. Under året får socialförvaltningen betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen är riktade till äldreomsorgen
och avser kompetensutveckling samt kvalitetshöjning.
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2. Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin - vaccination
Under de första månaderna av 2021 erbjöds vaccin till brukare på särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vaccinationsviljan har varit hög. Parallellt har medarbetare i dessa verksamheter erbjudits vaccin.
Många av regionens anställda i fas 1 i prioriteringsordningen hann vaccinera sig innan vaccinationen av medarbetare tillfälligt pausades på grund av brist på vaccin. Under våren står
personal i fas 2 på tur att fortsätta vaccineras.
Pandemin – smittspridning
Det har inte varit någon smittspridning i våra verksamheter under årets första månader.
Även smittan bland personalen har varit låg.
Pandemin - övrigt
Medarbetare inom omvårdnadsyrken och sjukvård har arbetat under speciella förhållande
med skyddsutrustning i ett år nu. De av förvaltningens medarbetare som arbetar hemifrån
har också en annorlunda arbetssituation och arbetsmiljö. Arbetsmiljön för alla medarbetare
är en viktig fråga under pandemin.
Sjukfrånvaron i vissa enheter är fortsatt högre än normalt. Detta har flera orsaker. Bland
annat stannar medarbetare enligt gällande rekommendationer hemma vid minsta symtom.
En del har också blivit sjuka av vaccinationen och tvingats stanna hemma en kortare tid.
Flera verksamheter har ställt om till delvis digitalt för att kunna fortsätta möta brukare, klienter, patienter och anhöriga. Några exempel är MiniMarias föräldragrupper, familjehemssekreterares möten med familjehem, ickevåldsgrupp för män och hälsofrämjande enhetens
digitala träffar för personer 65+. Även samordnade individuella utvecklingsplaner, så kallade SIP, görs i allt högre utsträckning via videosamtal.
Förvaltningens ledningsgrupp, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och hygiensjuksköterska har ett tätt samarbete med huvudskyddsombudet. Detta ger en bred bild av läget
och ger handlingsberedskap.
Inför sommaren finns en oro för hur medarbetarna ska kunna klara av att arbeta i skyddsutrustning vid en värmebölja. En handlingsplan måste tas fram som klargör riskerna.
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Pandemin - daglig verksamhet
Daglig verksamhet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har gjort stora
anpassningar för att erbjuda trygg och säker sysselsättning även under rådande pandemi.
En del brukare har trots det valt att stanna hemma under perioder. Det är en balans mellan
att brukare ska känna sig isolerade kontra öppet med anpassning.
Övriga händelser
Äldreomsorgslyftet
Inom ramen för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet genomför Region Gotland ytterligare satsningar för att stärka och höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare. Hösten 2020 erbjöds visstidsanställda utbildning till vårdbiträde och sedan fast anställning. Under våren 2021 erbjuds tillsvidareanställda möjlighet att utbilda sig till undersköterskor. Undersköterskor erbjuds att studera vidare till specialistundersköterskor inom exempelvis de4 (29)
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mensvård. Dessutom erbjuds chefer att studera för att utveckla sitt ledarskap. Erbjudandet
vänder sig till anställda både i regionen och hos externa utförare.
Familjefrid förändras
Individ- och familjeomsorgens Familjefrid har tidigare haft i uppgift att möta vuxna våldsutsatta i stödsamtal och i kvinnogrupp samt att möta vuxna våldsutövare i stödsamtal och i
ickevåldsgrupp för män. Nu utökas uppdraget. Verksamheten kommer nu även hantera
myndighetsutövning gällande vuxna våldsutsatta. Dessa arbetsuppgifter har tidigare hanterats av socialsekreterare inom stöd- och försörjningsenheten. Familjefrid har tidigare tillhört familjestödsenheten men blir nu en egen enhet inom individ- och familjeomsorgen.
Jobbar från fastlandet
Barn- och familjeenheten inom individ- och familjeomsorgen har prövat att rekrytera socialsekreterare med placering på fastlandet och som arbetar till största del digitalt.
Nytt LOV-avtal
Från den 1 mars gäller ett nytt LOV-avtal för hemtjänst. Det nya avtalet mellan regionen
och hemtjänstutförarna har ökat valfriheten för den som är i behov av hemtjänst. Nu kan
brukare välja mellan minst två utförare oavsett var på Gotland denne bor. I det nya avtalet
är resursfördelningen differentierad. Det innebär att det är högre ersättning för utförare på
landsbygden än i tätorter. Nyhet i avtalet är också att alla hemtjänstleverantörer ansvarar
för trygghetslarm.
Digital akt
Region Gotland inför under 2021 ett e-arkiv. Under året kommer verksamhetssystemen
Treserva och Lifecare kopplas ihop med e-arkivet och göras redo för digitala leveranser av
personakter/patientjournaler. De akter som finns på papper skannas in.
Socialförvaltningen vann Förnyelsepriset
Medarbetare inom socialförvaltningen var med och vann Förnyelsepriset. Bidraget hette
De äldres ögon och handlar om att elever spelar in filmer till särskilda boenden på Gotland.
Projektet är ett samarbete mellan Film på Gotland, Södervärnsskolan, Romaskolan och
ESF-projektet Digital äldreomsorg.
Socialförvaltningen vann också årets temapris Medskapande genom Brukardelaktighet
Daglig verksamhet. Det som började med att deltagare i daglig verksamhet strejkade för att
få högre ersättning mynnade ut i ett arbete som i sin tur ledde fram till att socialförvaltningen sökte statliga medel för att höja habiliteringsersättningen.
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Digital äldreomsorg
Fortsatt arbete pågår med att öka den digitala kompetensen för medarbetare inom särskilda
boenden genom ESF-projektet Digital äldreomsorg (finansiering Europeiska Socialfonden).
Lediga platser på särskilda boenden
Det finns fortsatt lediga platser på särskilda boenden. Myndighetsavdelningens boråd fördelar platser enligt prioriteringsordning. Socialnämnden har fattat beslut om ny riktlinje för
möjligheten att tacka nej till erbjuden plats på särskilt boende. Rutinen följer nu gällande
lagstiftning och rättspraxis.
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Heltidsresan
Arbetet med att få fler anställda på heltid inom förvaltningen pågår. I februari 2021 arbetade 1 097 medarbetare i socialförvaltningen heltid, att jämföra med februari 2020 då 964
personer i förvaltningen arbetade heltid.
Planering inför sommaren
Runt 400 vikarier ska rekryteras för att socialförvaltningens verksamheter ska fungera på ett
bra sätt och medarbetare få sin välbehövliga semester under sommaren. Under våren hålls
digitala arbetsintervjuer kvällstid för att underlätta rekryteringen. Annonser och information går också ut i media, sociala medier, på Gotland.se och på intranätet. Förvaltningen
fungerar i princip som en arbetsförmedling.
KoB
KoB, den nya kompetens- och bemanningsenheten inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning, har ökat antalet anställda i avdelningen. Från och med 1 februari
2021 har KoB 20 tillsvidareanställda medarbetare samt cirka 85 timvikarier.
Hygiensjuksköterska
Socialförvaltningen har anställt en hygiensjuksköterska som är placerad på kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Hygiensjuksköterskans roll är att utveckla och skapa förutsättningar
för en god vårdhygien i den enskildes hem och vid varje möte mellan brukare/patient och
personal.
Teamledare i hemtjänsten
Förra året provade hemtjänsten i södra Visby att ha teamledare anställda, istället för uppdragen som planerare och administrativa assistenter. Teamledarna leder det dagliga arbetet i
arbetsgruppen. Det här gav många positiva effekter och nu inför hemtjänsten teamledare i
samtliga enheter. Den nya organisationen ska ge enhetscheferna en bättre möjlighet till nära
ledarskap och stöd till medarbetarna samt skapa utrymme för kvalitetsarbete och mer strategisk planering av verksamheten.
Mobila appar
Pilot kring mobila appar för verksamhetssystemet Treserva pågår inom hemtjänst och hemsjukvård. Delegeringsbeslut och dokumentation kan nu administreras i mobiltelefoner.
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Hemsjukvården får fina betyg
Brukarundersökningen som genomfördes förra året visar att 97 procent av de som svarat är
nöjda eller mycket nöjda med hemsjukvården på Gotland. Drygt 200 personer som var i
behov av hemsjukvård vid ett eller upprepade tillfällen under 2020 svarade på enkäten. Av
de som svarade känner sig 85 procent respektfullt bemötta.
Låna en surfplatta
Nu kan gotlänningar över 65 år låna en surfplatta via sitt bibliotek. Lånetiden är på tre månader. Satsningen görs för att minska det digitala utanförskapet bland äldre. Hälsofrämjande enheten samarbetar med biblioteken i satsningen. Efterfrågan på surfplattorna har
varit stor.
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3. Väsentliga personalförhållanden
Pandemin har präglat även vårens arbete och fortsatt bidra till en ökad digitalisering och
hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På omvårdnadssidan har verksamheterna
arbetat med att hitta flexibla lösningar på bemanningsfrågan som funkar både för verksamheten och medarbetarna. Vaccinationerna av brukare inom äldreomsorgen tycks ha bidragit
till att hålla smittan borta från verksamheterna. Medarbetare och chefer har fått utstå en
tung arbetsbelastning och det finns ett stort behov av återhämtning i många av förvaltningens verksamheter. Bemanningen inom omvårdnadsområdet har påverkats negativt av en
hög sjukfrånvaro kopplad till pandemin och dess restriktioner. I de avdelningar där hemarbete varit möjligt har sjukfrånvaron inte alls påverkats på samma sätt.
Under första kvartalet har förvaltningen, trots pandemin, genomfört en rad väsentliga aktiviteter som påverkat personalförhållandena, så som exempelvis:










flera avdelningar har bedrivit arbete från hemmet, det vill säga hemarbete
belastningsattackerna har försvårat medarbetarnas arbete, skapat stress och påverkat arbetsmiljön negativt
förvaltningen erhöll i februari 24,8 mnkr i stimulansmedel inom statsbidraget "Äldreomsorgslyftet" i syfte att höja kompetensen inom privat och egen regi. satsningen innebär att de medarbetare som för närvarande studerar till vårdbiträde kommer kunna
fortsätta studera till undersköterska samt att ytterligare ett hundratal medarbetare kan
utbilda sig till undersköterska eller specialistundersköterska och att första linjens chefer
inom äldreomsorgen kan kompetensutveckla sig inom ledarskap.
medarbetare berörda av verksamhetsövergången i Hemse har valt vilken arbetsgivare
de vill ha efter övergången. omställningsarbetet fortsätter med individuella samtal i april
och matchning av nya placeringar.
Individ- och familjeomsorgen och myndighetsavdelningen har anställt totalt 7 studentmedarbetare från socionomprogrammet
barn- och familjeenheten har rekryterat socialsekreterare med placering på fastlandet
som huvudsakligen kommer arbeta digitalt
2020 års löneöversyn har avslutats och 2021 års löneöversyn påbörjats.

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

3.1. Personalvolym

Socialförvaltningen har minskat antalet anställda mellan 2020 och 2021 men samtidigt fortsatt att öka andelen tillsvidareanställda. Hemtjänstens personalvolym följer beviljad brukartid och har därför minskat antalet anställda men ökat antalet heltidare. Särskilda boenden
har ökat antalet medarbetare så väl som andelen tillsvidareanställda och heltidare. ökningen
förklaras av överanställning på grund av pandemin samt det medvetna arbetat med att öka
sysselsättningsgraderna genom heltidsresan. Inom hemsjukvården har antalet medarbetare
minskat då det varit fortsatt svårt att bemanna inom kväll- och nattorganisationen. Även
omsorgen om personer med funktionsnedsättning har minskat antalet anställda (-13) genom att kompetens- och bemanningsenheten anställt 20 tillsvidareanställda medarbetare
och 85 timvikarier som arbetar flexibelt inom avdelningen. Individ- och familjeomsorgen
har minskat antalet anställda samtidigt som andelen tillsvidareanställda ökat. Avdelningen
har tillsammans med myndighetsavdelningen för anställt studentmedarbetare och barn- och
familjeenheten har testat att rekrytera socialsekreterare med placering på fastlandet. Inom
förvaltningen har sysselsättningsgraderna ökat från 91,9 procent mars 2020 till 93,4 procent
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i mars 2021, vilket ligger i linje med arbetet med att erbjuda högre sysselsättningsgrader
inom Kommunals avtalsområde.
Inom förvaltningen har, på grund av pandemin, antalet övertidstimmar har ökat under perioden januari till februari 2021 (4 011 timmar) jämfört med samma period 2020 (3 231 timmar) medan mertiden tack vare heltidsresan minskat under samma period från 3 431 timmar 2020 till 2 463 timmar 2021. Inom särskilda boenden kan skönjas en ökning i övertid
(+386 timmar) medan mertiden minskat (-603 timmar). Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning har både övertidstimmarna och mertidstimmarna minskat (-147 timmar respektive -239 timmar) medan hemtjänsten uppvisar en ökning i övertidstimmar
(+ 412 timmar) men ingen förändring i mertidstimmar. Även hemsjukvården uppvisar en
ökning i övertidstimmar (+156 timmar) medan individ- och familjeomsorgen uppvisar en
minskning i både övertid (-87 timmar) och mertid (-122 timmar).
Förändringen speglar förändringar på grund av pandemin såväl som efterfrågan men visar
också på avdelningarnas medvetna arbete med att genom en stabilare ordinarie bemanning
med högre sysselsättningsgrader sträva efter att minska antalet övertids- och mertidstimmar.
Genom förvaltningens medvetna arbete med att minska beroendet av tillfällig personal har
den faktiskt arbetade tiden för timanställda under januari till februari minskat med 7 403
timmar mellan 2020 (41 008 timmar) och 2021 (33 605 timmar).
Andelen män ökade från 17,7 procent i mars 2020 till 19,1 procent i mars 2021. I mars
2021 hade socialförvaltningen 34 anställda med en ålder av 66 år eller mer jämfört med 27
medarbetare i mars 2020.
Organisation: 52 Socialnämnd Period: Februari Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal årsarbetare enl. anst.
avtal

Alla anställningsformer

1 697

1 713

1 584.73

Tillsvidare

1 513

1 510

1 411.58

185

205

173.15

Tidsbegränsad

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Organisation: 52 Socialnämnd Vilande: Ej vilande Organisation: 52 Socialnämnd Datum: 2020-02-01 - 2021-02-28
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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 - Feb 2021 Jan - Feb 2020
52 Socialnämnd
52001 SOF, gemensamt
52002 Myndighetsavdelning

1 275.9

1 323.6

15.5

14.3

39.0

40.2

52003 SÄBO

388.0

383.8

52004 Hemtjänst

259.6

265.1

52005 OoF

276.2

283.4

59.9

65.0

146.2

153.3

52008 Kvalitetsavdelning

13.3

14.7

52010 HR-Avdelning

78.2

103.8

52006 Hemsjukvård
52007 IFO

3.2. Sjukfrånvaro

Under inledningen av 2021 ligger förvaltningens sjuktal ackumulerade sjuktal över nivån
för 2020 (9,54 procent jämfört med 8,18 procent) vilket förklaras med utvecklingen i pandemin. Enheterna arbetar intensivt med att trygga arbetsmiljön för medarbetarna genom
satsning på information, utbildning och användning av skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Det går inte att urskilja pandemins exakta del i sjuktalet men vid jämförelse med tidigare år kan slutsats dras att den har en stark påverkan på sjuktalet. Restriktioner om att
stanna hemma vid minsta symtom, biverkningar från vaccinationer och uppskjutna medicinska åtgärder har bidragit till en ökad sjukfrånvaro. Samtidigt visar de avdelningar som
möjliggjort för hemarbetare en lägre sjukfrånvaro, troligtvis för att hemarbetet gjort det
möjligt att kvarstanna i arbete trots lindriga sjukdomsutbrott. Detta blir tydligt vid jämförelse mellan de olika avdelningarna där särskilda boenden, hemtjänsten och hemsjukvården
uppvisar högre sjuktal jämfört med inledningen av 2020, medan myndighetsavdelningen
och individ- och familjeomsorgen uppvisar lägre. Effekterna av hemarbete följs hela tiden
upp inom respektive avdelning och hanteras genom bland annat åtgärder och uppdateringar av riskanalyser.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Feb 2021
år
Alla kön

9.54%

8.18%

Kvinna

10.10%

8.73%

7.37%

5.84%

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15
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sjuktal för 2021 (orange linje) sjuktal för 2020 (blå linje)

4. Ekonomisk uppföljning
4.1. Budget 2020

Inför 2021 ökades budgetramen med 3,5 procent. Det tillfördes medel för LSS-verksamheten med 10 mnkr då verksamheten är underfinansierad. Medel tillfördes också med 29,6
mnkr för resursfördelningsmodellen kopplat till ökat antal äldre invånare. I övrigt har medel tillskjutits för ökade personalkostnader med 19,2 mnkr, satsning på prioriterade grupper
3,8 mnkr samt prisökningar på externa avtal 8,9 mnkr. En besparing på 14,6 mnkr sänkte
budgetramen. Besparingen togs mot tillskottet från resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen.
Budgetram socialnämnden 2021, tkr
Justerad driftbudgetram 2020
Personalkostnadsuppräkning
Löner prioriterade grupper
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
Besparing
Indexuppräkning
Förändring lokalkostnader
Förändring interna kostnader
Förändring finansiering förstudier
Tillskott LSS
Skolfam omdisponering till UAF
Budgetram 2021

1 411 502
19 200
3 750
29 563
-14 625
8 900
710
223
800
10 000
-1 563
1 468 460

4.2. Periodens resultat (januari till mars)

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

4.2.1. Periodens resultat konto

För perioden är resultatet ett överskott mot budget med 9,5 mnkr och största avvikelserna
är intäkter från statsbidrag, personalkostnader och köp av verksamhet.
Intäkterna, exklusive interna poster, uppgår till 39,7 mnkr för perioden. Detta är mer än 11
mnkr än vad som är budgeterat. Det är svårt att budgetera för statsbidrag så som ersättning
för ökade kostnader kopplat till pandemin. Hittills har det bokförts sådan ersättning med
över 9 mnkr varav hälften avser föregående år.
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De stora kostnadsposterna är personal, köp av tjänster, lokaler samt bidrag. Personalkostnaderna är 8 mnkr över budgeterad nivå men är alltid kopplade till köp av verksamhet där
det istället är ett överskott mot budget med drygt 10 mnkr. Inför varje budgetår är det svårt
att veta om verksamheten kommer att utföras i egen eller privat regi. Inom de flesta verksamheter köper socialförvaltningen tjänster av flera olika privata utförare. Övriga kostnader
är i nivå med eller lägre än budgeterat.
Ekonomirapport utfall januari-mars, tkr
Organisation: 52 Socialnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

Resultat

-358 316

-348 804

9 512

-349 551

Intäkter

204 730

206 993

2 263

207 654

13 956

13 985

29

13 891

3 881

15 139

11 257

3 078

Försäljning vara/tjänst

11 521

3 604

-7 917

3 542

Intern resursfördelning

164 900

163 701

-1 198

176 402

10 472

10 564

92

10 740

-563 046

-555 798

7 248

-557 205

-210 100

-218 364

-8 264

-212 581

-11 403

-12 654

-1 251

-11 679

-100 980

-90 234

10 746

-88 629

-8 052

-10 364

-2 312

-8 450

-23 333

-24 063

-730

-24 282

-771

-810

-38

-839

-171 397

-164 719

6 678

-177 647

-37 009

-34 589

2 420

-33 099

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Av intäkter och kostnader är cirka 170 mnkr interna poster (intern resursfördelning samt delar av köp av tjänst).

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

4.2.2. Periodens resultat verksamhet

Sett till verksamheten är det ett överskott på 9,9 mnkr för insatser enligt SoL, som främst
avser äldreomsorg. Överskottet kan relateras till att köp av platser på särskilt boende inte
når budgeterad nivå, detta är en effekt av pandemin. För LSS-insatser är det ett underskott
på 1,8 mnkr mot budget, trots att verksamheten bedrivs med låga kostnader så är det ett
underskott sedan flera år. För individ- och familjeomsorg redovisas ett nollresultat vilket är
en stor förbättring mot tidigare år och beror på aktiviteter som minskat kostnaderna för
barn- och ungdomsvården. Dock ökar behovet av försörjningsstöd vilket inte finns budgetmedel för. Socialförvaltningen har begränsade möjligheter att vidta åtgärder för att minska
behovet av försörjningsstöd. Detta arbete är beroende av flera aktörer, både inom regionen
och med statliga myndigheter. För flyktingmottagningen är det i princip ett nollresultat.
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4.3. Nettokostnadsutveckling
4.3.1. Nettokostnadsutveckling kostnadsslag

Nettokostnaden, alltså intäkter minus bruttokostnader, uppgår till 349 mnkr och är oförändrad för perioden jämfört med föregående år, motsvarande period. De stora kostnadsposterna är personalkostnaderna som ökar med 3 procent och köp av verksamhet från privata utförare som ökar med 2 procent.
Ekonomirapport nettokostnad januari-mars, tkr
Organisation: 52 Socialnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Mar
2021

Utfall Jan- Mar
2020

Förändring

Förändring %

Resultat

-348 804

-349 551

746

0%

Intäkter

206 993

207 654

-661

0%

Taxor och Avgifter

13 985

13 891

94

1%

Statsbidrag

15 139

3 078

12 060

392%

Försäljning vara/tjänst

3 604

3 542

62

2%

Intern resursfördelning

163 701

176 402

-12 701

-7%

10 564

10 740

-175

-2%

-555 798

-557 205

1 407

0%

-218 364

-212 581

-5 783

3%

Köp av tjänst

-12 654

-11 679

-975

8%

Köp huvudverksamhet

-90 234

-88 629

-1 605

2%

Förbrukn. mtrl

-10 364

-8 450

-1 914

23%

Lokaler

-24 063

-24 282

219

-1%

-810

-839

29

-3%

-164 719

-177 647

12 927

-7%

-34 589

-33 099

-1 490

5%

Övriga intäkter
Kostnader
Personal

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Av intäkter och kostnader är cirka 170 mnkr interna poster (intern resursfördelning samt delar av köp av tjänst).

4.3.2. Intäkter

Externa intäkterna för perioden januari till mars är 39,7 mnkr vilket är högre än 2020 då de
uppgick till 27,8 mnkr för perioden. Detta beror främst på statliga ersättningar med över
9 mnkr för ökade kostnader kopplat till pandemin, se vidare avsnitt nedan om statsbidrag.

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Avgifter inom äldreomsorgen och hemsjukvård, samt hyresintäkter och måltidsavgifter är i
nivå med motsvarande period 2020, totalt 24 mnkr. Ersättningarna från Migrationsverket,
som främst avser ensamkommande ungdomar, varierar efter antalet brukare. För perioden
uppgår ersättningen till 1,8 mnkr vilket i princip täcker kostnaderna.
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Intäkter externa, tkr
Omvårdnadsavgift
Hemsjukvårdsavgift
Måltidsavgift
Bostadshyror
Ersättning covid sjuklöner
Ersättning covid kostnader
Ersättning Migrationsverket
Återbet försörjnstöd
Övriga bidrag och intäkter
Summa

Utfall 2021
Utfall 2020
-7 551
-7 543
-401
-286
-5 879
-5 903
-10 564
-10 740
-4 909
0
-4 610
0
-1 849
-1 552
-738
-922
-3 228
-830
-39 728
-27 775

4.3.3. Statsbidrag

Hittills har det kommit in ersättning för ökade kostnader kopplat till pandemin med 9
mnkr. Av detta avser 4,9 mnkr sjuklönekostnader för januari och februari. I intäkterna ingår också pandemiersättning för december 2020 med 2,5 mnkr samt för tidigare perioder
2020 med drygt 2 mnkr. Däremot ingår inte någon ersättning januari till mars och det är
ännu oklart om det kommer att gå att ansöka om detta, men bedömningen är att någon typ
av ersättning kommer. Frågan är om det kommer någon ersättning för mars då sjuklönekostnaderna förra året var så höga.
För 2021 har socialförvaltningen hittills ansökt om över 70 mnkr i statsbidrag. För att
stärka äldreomsorgen finns nu ett nytt statsbidrag på 29 mnkr. Förslag på hur detta ska användas kommer att presenteras för socialnämnden i april. För att satsa på utbildning enligt
äldreomsorgslyftet finns statsbidrag på 24,9 mnkr och bidraget avser ersättning för lönekostnader.

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Övriga statsbidrag avser bland annat 2,9 mnkr för habiliteringsersättning som betalas ut direkt till brukare som deltagit i daglig verksamhet inom LSS. Det finns också statsbidrag för
att motverka ensamhet hos äldre och höja kvaliteten inom demensvården, 4,5 mnkr; statsbidrag för att arbeta med god och nära vård, 5,4 mnkr samt statsbidrag för psykisk hälsa
med 1,7 mnkr. I delårsbokslutet är endast 2,3 mnkr bokfört som intäkt då det finns motsvarande kostnad. Resterande del av det som beviljats och betalats ut till regionen finns på
ett balanskonto och kommer att bokföras som intäkt när motsvarande kostnad uppkommer. Bedömningen är att större delen av statsbidragen kommer att användas under året.
Ansökta statsbidrag 2021, tkr
God och nära vård
Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet
Motverka ensamhet äldre, öka kvalitet demenssjukdom
Äldrelyftet
Psykisk hälsa
Habiliteringsersättning daglig verksamhet
Stärkt äldreomsorg
Subventioner av familjehemsplaceringar
Summa statsbidrag

5 400
1 129
4 458
24 852
1 736
2 861
29 291
924
70 650
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4.3.4. Kostnader sammanfattning

Bruttokostnaden för perioden januari till mars är i princip oförändrad mot föregående år
och uppgår till 555,8 mnkr. De stora kostnadsposterna är personalkostnaderna som ökar
med 2,7 procent och kostnad för köp av tjänster som ökar med 1,8 procent vilket främst
avser fler placeringar på särskilt boende för äldre. Kostnaden för försörjningsstöd ökar med
4 procent. Övriga kostnader minskar eller är i nivå med föregående år.
4.3.5. Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 218 mnkr för perioden vilket är en ökning med 2,7 procent
mot motsvarande period 2020. Kostnaderna har ökat med 2,3 procent för arbetad tid och
5,2 procent för ej arbetad tid. Kostnaderna för övertid har mer än fördubblats och uppgår
för perioden till 2,3 mnkr. Kostnaderna för timlöner har däremot minskat med 15 procent
vilket främst beror på att fler fått en högre sysselsättningsgrad. I personalkostnaderna ingår
kostnad för retroaktiva löneökningar med 2,6 mnkr för Kommunals avtalsområde.
Ej arbetad tid avser främst sjuklönerna som har ökat med över 37 procent för förvaltningen (för motsvarande period förra året fanns inte samma påverkan av pandemin). För
avdelningen särskilt boende är ökningen 43 procent och för hemtjänsten 71 procent. Socialförvaltningen har fått statlig ersättning för kostnadsökningen med 4,9 mnkr för januari
och februari. Det är inte klart att det blir mer ersättning för sjuklöner.
Det är framför allt inom avdelningen särskilt boende och hemtjänst som personalkostnaderna ökar, runt 7 procent i båda fallen. Däremot minskar personalkostnaderna för avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning med 3 procent.
4.3.6. Hyrpersonal

Kostnaderna för hyrpersonal är 1 mnkr för perioden januari till mars jämfört med
0,6 mnkr föregående år, motsvarande period. Det är fortfarande brist på socionomer inom
barn- och ungdomsvården vilket gör att socionomkonsulter måste användas för att upprätthålla en kvalitetssäker verksamhet. Under sommaren kommer det att anlitas hyrsjuksköterskor inom äldreomsorgen.

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

4.3.7. Köp av verksamhet från privata utförare

Köp av verksamhet från privata utförare har för perioden ökat med 1,8 procent.
För perioden januari till mars är kostnadsökningen 7,1 procent inom vård och omsorg enligt SoL. Köp av platser inom särskilt boende för äldre har ökat med 15 procent då det
finns ett nyetablerat äldreboende i Visby och det tidigare varit platsbrist. Köp av hemtjänst
har minskat med 8 procent vilket beror på pandemin samt ändrad resursfördelning. Med
anledning av pandemin syns en minskning av behovet, jämfört med budget, av både särskilt
boende och hemtjänst. Detta bedöms dock vara tillfälligt. Inom LSS-verksamhet ökar
också kostnaderna med 17 procent för köp av verksamhet under perioden och det avser
bostad med särskild service, personlig assistans samt daglig verksamhet. Inom individ- och
familjeomsorgen minskar kostnaderna för köp av verksamhet från privata utförare med 23
procent och det avser placeringar inom barn- och ungdomsvården.
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4.3.8. Övriga kostnader

Periodens kostnader för lokaler är i nivå med föregående år och uppgår 24 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med 4 procent till 18 mnkr. Ersättningen till försäkringskassan för personlig assistans har ökat med 19 procent medan bostadsanpassningsbidraget minskat med 25 procent, vilket torde vara en effekt av pandemin. Däremot har kostnaderna för förbrukningsmaterial ökat med 23 procent till över 10 mnkr vilket också bedöms vara en effekt av pandemin. Kostnaderna för måltider och livsmedel är i nivå med
föregående år och uppgår till drygt 6 mnkr.
Kostnaden till hälso- och sjukvården för hemgångsklara patienter uppgår till drygt 0,4 mnkr
vilket är i nivå med föregående år.
4.3.9. Nettokostnadsutveckling verksamhet

För perioden är ökningen av insatser inom vård och omsorg enligt SoL 2,9 procent och det
avser främst äldreomsorg. Pandemins effekt är tydlig då behovet av äldreomsorg är mindre
än volymprognoserna förvaltningen tar fram utifrån demografin.
Nettokostnadsökningen inom LSS-området är i princip oförändrad vilket bedöms bero på
pandemin. Inom individ- och familjeomsorgen sjunker nettokostnaden vilket beror på
minskade kostnader för placeringar inom barn- och ungdomsvården. Samtidigt ökar kostnaderna för försörjningsstödet, vilket delvis kan kopplas till pandemin.
Verksamhet, tkr
Vård och omsorg SoL
Insatser LSS
Individ och familjeomsorg
Övrig verksamhet
Totalt socialförvaltningen

Utfall 2021
200 182
65 120
66 351
17 152
348 805

Utfall 2020
194 620
65 321
69 015
20 595
349 551

Förändring
2,9%
-0,3%
-3,9%
-16,7%
-0,2%

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Övrig verksamhet: bostadsanpassning, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder mm

4.4. Årsprognos

Prognosen för helåret 2021 visar på en ekonomi i balans för socialförvaltningen. Men det
råder stor osäkerhet beroende på hur pandemin utvecklas, vilket ekonomiska effekter det
ger och vilka ersättningar socialförvaltningen kan få från staten för ökade kostnader. Effek-
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terna av pandemin hittills är främst ökat behov av försörjningsstöd och lägre efterfrågan på
äldreomsorg än budgeterat.
4.4.1. Årsprognos kostnadsslag

Nettokostnadsökningen är bedömd till 5,2 procent och det beror främst på lägre intäkter i
den interna resursfördelningen kopplat till tomma platser inom särskilt boende och nytt
hemtjänstavtal. I och med nytt avtal för LOV hemtjänst med ny resursfördelningsmodell
har antalet beviljade hemtjänsttimmar minskat. Samtidigt gjordes ersättningsmodellen om
vilket lett till överskott hos myndighetsavdelningen och ett stort underskott för avdelningen
hemtjänst. Förvaltningen arbetar nu med att se över och justera i ersättningsmodellen.
I förvaltningens totala prognos har hänsyn tagits till vissa intäkter från statsbidrag, där det
finns motsvarande kostnader. Avdelningarnas prognoser är i stort sett utan denna intäkt då
användningsområden och fördelning av statsbidragen ännu inte är klart.
Prognosen för personalkostnaderna visar på en relativt låg ökning på 1,7 procent till 894
mnkr. Kostnaden för köp av verksamhet väntas öka med nästan 7 procent till 403 mnkr
och ökningen avser särskilt boende för äldre samt bostad med särskild service enligt LSS.
Kostnaden för förbrukningsmaterial väntas minska liksom övriga kostnader.
Ekonomirapport prognos helår, tkr
Organisation: 52 Socialnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Resultat

-1 468 455

-1 468 460

-5

-1 395 380

Intäkter

818 919

823 648

4 729

896 651

Taxor och Avgifter

55 823

55 480

-343

56 538

Statsbidrag

15 526

56 727

41 201

78 609

Försäljning vara/tjänst

46 085

89 263

43 178

22 123

Intern resursfördelning

659 599

579 076

-80 523

695 949

41 887

43 102

1 215

43 432

-2 287 374

-2 292 108

-4 734

-2 292 031

-875 560

-894 371

-18 811

-879 837

-45 603

-51 222

-5 619

-54 376

-403 922

-403 391

531

-378 108

Förbrukn. mtrl

-32 210

-33 029

-819

-40 091

Lokaler

-93 330

-96 628

-3 298

-95 025

-3 125

-2 885

240

-3 410

Intern resursfördelning

-685 590

-677 163

8 427

-702 146

Övriga kostnader

-148 035

-133 419

14 616

-139 038

Övriga intäkter
Kostnader
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Avskrivn. internränta

Av intäkter och kostnader är cirka 700 mnkr interna poster (intern resursfördelning samt delar av köp av tjänst).
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4.4.2. Årsprognos verksamhet

Nettokostnadsökningen är bedömd till 5,2 procent och det som ökar är främst äldreomsorg och bostad med särskild service enligt LSS.
Det prognostiseras liksom tidigare år ett stort överskott för insatser enligt SoL, som främst
avser äldreomsorg. Nettokostnadsökningen är bedömd till nästan 8 procent vilket beror på
den demografiska utvecklingen med fler äldre personer och ökat behov av insatser. Ökningen finansieras av tillskott från regionens resursfördelningsmodell. I och med pandemin
är dock prognosen osäker och för närvarande finns det tomma platser på särskilt boende
för äldre. För LSS-insatser är bedömningen ett fortsatt underskott, verksamheten har förvisso fått budgettillskott men inte riktigt i nivå med senaste årens volymökningar. Nettokostnadsökningen är bedömd till 7 procent. För individ- och familjeomsorg prognostiseras
ett underskott men bedömningen är att det inte blir någon direkt nettokostnadsökning.
Kostnadsläget för barn- och ungdomsvården ser betydligt bättre ut vilket är en effekt av
aktiviteter i syfte att minska placeringarna. Bedömningen är dock att behovet av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2021. För flyktingmottagningen befaras ett underskott kopplat till höga kostnader för boende i egen regi.
För att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen arbetar avdelningarna med ett flertal olika aktiviteter. Många av aktiviteterna rör bemanning, till exempel omställning av schema efter förändrade behov och användning av gröna turer samt minskning av timanställningar och
övertid. Detta ska också kopplas till att heltid som norm gäller vilket i sig kan öka kostnaderna. En annan aktivitet är ökad flexibilitet genom mer samarbete mellan olika arbetsgrupper. För att minska kostnaderna för särskilt boende kommer två boenden att lägga ut på
privat utförare under hösten.
Ekonomirapport prognos helår verksamhet, tkr
Verksamhetsrapport, tkr
Summa

Budget 2021

Prognos 2021

Årsavvikelse

Utfall 2020

1 468 460

1 468 460

0

1 395 380

11 Nämnd- och styrelseverksamhet

2 267

2 267

0

2 166

14 Nämndadministration

1 443

1 443

0

1 498

35 779

18 168

-17 611

28 028

52 Vård och omsorg enl SoL

865 978

850 303

-15 675

788 759

53 Insatser enligt LSS

259 327

280 104

20 777

261 708

54 Individ och familjeomsorg

266 857

277 267

10 410

276 080

25 889

25 976

88

23 706

9 481

8 457

-1 024

8 746

0

3 021

3 021

1 856

1 438

1 454

16

2 832

51 Gemensamt SOF*

55 Handläggning
59 Bostadspolitiska frågor
61 Flyktingmottagning
62 Arbetsmarknadsåtgärder

* här ingår justeringspost ersättningsmodell hemtjänst i prognosen

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

För övriga ekonomirapporter se avsnitt 4.7.
4.5. Ekonomiskt läge verksamhet och utförare i egen regi
4.5.1. Beställar- och utförarorganisation

Socialförvaltningen har en beställar- och utförarorganisation för stora delar av insatserna
enligt socialtjänstlagen, SoL (äldreomsorg och psykisk funktionsnedsättning) och för LSSinsatser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatserna ersätts i regel
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enligt ersättningsmodeller. Hemtjänst dag/kväll, mellan klockan 7 till 22 och daglig verksamhet LSS bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV. Särskilt boende och bostad med särskild service drivs i både egen och privat regi medan hemtjänst natt bedrivs i egen regi.
Hemsjukvården bedrivs i egen regi med anslagsbudget. Inom individ- och familjeomsorgen
som har anslagsbudget finns viss uppdelning i beställare och utförare inom avdelningen.
Uppdelningen nedan följer den ekonomiska rapporteringen till statliga myndigheter och innebär uppdelning i fyra delar, insatser enligt SoL, insatser enligt LSS, individ- och familjeomsorg (SoL, LVU och LVM) samt flyktingverksamhet.
4.5.2. Vård och omsorg enligt SoL: Äldreomsorg och personer med psykisk funktionsnedsättning

I vård och omsorg enligt socialtjänstlagen ingår vård och omsorg i ordinärt boende, särskilt
boende, omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning och hemsjukvård. Medborgare blir allt äldre och behöver insatser samtidigt ser förvaltningen nu under pandemin
att volymerna inte ökar i den takt som bedömts tidigare. När effekten av pandemin avtar är
det svårt att veta om volymerna ökar i samma takt som den äldre befolkningen ökar eller
om det skett någon form av beteendeförändring. På sikt kommer det i alla fall att krävas
mer insatser i form av bland annat hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.
Överskottet för verksamheten under perioden januari till mars uppgår till 10 mnkr. För helåret är prognosen ett överskott på drygt 15 mnkr och en nettokostnadsökning på nästan 8
procent. Dock kommer troligen mer kompensation från staten för de överkostnader som
pandemin orsakar.
Kostnaderna till hälso- och sjukvården för utskrivningsklara brukare har minskat rejält mot
tidigare år och kostnaden är 0,5 mnkr för de första tre månaderna. Detta beror på pandemin och fler platser på särskilt boende.
Vård och omsorg i ordinärt boende

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Vård och omsorg i ordinärt boende avser hemtjänst, korttidsenhet och trygghetslarm.
Hemtjänst dag/kväll inom Region Gotland bedrivs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV
och det finns sex privata utförare samt egen regi. Sett till antalet timmar bedrivs en tredjedel av hemtjänst dag/kväll i privat regi. I mars infördes ett nytt LOV-avtal med en ny resursfördelningsmodell och en ny ersättningsmodell med differentierad ersättning utifrån
om brukarna bor i tätort eller landsbygd. Effekterna av det nya avtalet kommer att följas
upp under april.
Nettokostnaden för hemtjänsten totalt för perioden uppgår till 62 mnkr vilket är i nivå med
föregående år. Prognosen för helåret visar på en nettokostnad på 273 mnkr vilket är en ökning på cirka 6 procent. Detta är dock osäkert på grund av pandemin samt nytt LOV-avtal
med en ny resursfördelningsmodell, här har förvaltningen tagit höjd för justerad ersättningsmodell inom budgetram.
Hemtjänst LOV dag/kväll (egen regi) - Avdelningen hemtjänst

Den egna regin bedrivs enligt LOV med ersättning per timme för beviljad tid.
För perioden januari till mars redovisas ett underskott på 1,9 mnkr. För helåret prognostiseras ett stort underskott på över 20 mnkr, dels på grund av ny ersättningsmodell, del på
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grund av överanställning kopplat till pandemin. En ny resursfördelningsmodell minskar antalet beviljade hemtjänsttimmar men en översyn kommer att ske av ersättningsmodellen.
Avdelningen arbetar fortfarande med överbemanning för att kunna hantera pandemin, det
avser cirka 20 medarbetare. Del av denna kostnad kommer troligen att kompenseras av ersättning från staten. Cirka 50 medarbetare har under 2020 gått upp till heltid, och flera av
enheterna kämpar med att kunna använda de ökade timmarna, särskilt på eftermiddagarna.
För att minska underskottet arbetar avdelningen med följande åtgärder:
 Enskilda enheter följs upp extra noga av ekonom och avdelningschef, för att få stöd i
svåra personalbeslut.
 Hemtjänsten deltar i projekt kring bemanningsekonomi som leds av Regionsstyrelseförvaltningen, för att i högre utsträckning nyttja resurserna där de bäst behövs.
 Hemtjänst natt startar på försök ett projekt där rekryterings- och bemanningsenheten i
högre utsträckning handhar bemanningen för natten och kan genom att ha kontroll
över helheten förhoppningsvis bemanna mer effektivt. Om försöket blir lyckat så kan
det utvidgas att gälla fler enheter.
 Flera enheter har påbörjat en process med att se över bemanningen.
 Avdelningen tillsätter en ny organisation där teamledare får ett större ansvar och mandat än planerarna haft tidigare för att få kontroll över den dagliga ekonomin. I den enhet de försökte detta gav det väldigt gott utslag på ekonomin.
 Externt behöver avdelningen se på möjligheter att samarbeta med andra förvaltningar,
som har ett behov av personal när hemtjänsten har ett överskott.
Hemtjänst natt

Verksamheten är anslagsfinansierad och bedrivs inom avdelningen hemtjänst. För verksamheten prognostiseras ett litet underskott mot budget.
Korttidsenhet

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Korttidsenheten bedrivs i egen regi inom avdelningen särskilt boende. I och med pandemin
har antalet platser fått minskats då det till stor del är dubbelrum som nu med pandemin och
smittorisk blivit enkelrum. Köläget till korttidsenheten har under första kvartalet inte sett
lika bra ut som under 2020. Vissa veckor har det varit svårare med att erbjuda medicinskt
färdigbehandlade brukare plats på korttids. Förvaltningen har deltagit i ett arbete med att
kartlägga brukarprocessen mellan slutenvården och korttidsenheten. Rapporten visar tydligt
på att brukare som idag skrivs ut till korttidsplatser kräver mer hälso- och sjukvårdsinsatser
än vad som ingår i uppdraget för korttidsplats. Fortsatt arbete kommer krävas kring detta.
Arbetet med att minska kostnaden för utskrivningsklara brukare på lasarettet sker kontinuerligt genom att aktivt arbeta så att flödena från korttids, hem och till särskilda boenden
fungerar optimalt
Vård och omsorg i särskilt boende

För närvarande finns det 654 platser i särskilt boende för äldre och för närvarande finns det
lediga platser vilket helt anses bero på pandemin. I egen regi finns cirka 400 platser, upphandlat som entreprenadavtal finns 120 platser och upphandlat som ramavtal finns 134
platser.
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Avdelningen särskilt boende (egen regi)

För perioden redovisas ett underskott på 3 mnkr vilket beror på att ökade kostnader och
tomma platser på grund av pandemin. Kostnaderna för bemanningen kvarstår samtidigt arbetar avdelningen med att hantera och förebygga runt pandemin. Avdelningen har haft en
överanställning på cirka 20 procent för att hantera extra insatser gällande pandemin. Troligen kommer någon form av statlig kompensation för ökade kostnader. För helåret prognostiseras ett underskott på 11 mnkr. En av orsakerna är minskade intäkter på grund av
tomma platser, en uppskattning är uteblivna intäkter på 5,7 mnkr.
Heltid som norm ger möjlighet för alla anställda att arbeta heltid. Dock har behovet av timanställda minskat i motsvarighet till ökade sysselsättningsgrader. Ett arbete som kräver
mycket planering och logistik samt motivation för flexibilitet hos medarbetare. Heltid som
norm har generat utökade tjänster motsvarar 10 mnkr i utökade lönekostnader jämfört med
föregående år. Uppskattad kostnadsökning är 5,3 mnkr.
Processen med verksamhetsövergång av två boenden till privat aktör i höst, har påverkat
medarbetare och verksamhet under våren som även visar sig i kostnader i form av sjuktal
och extra möten. Det blir också ökade kostnader då flera medarbetare valt att avsluta sina
tjänster. 3 av 5 sjuksköterskor måste ersättas genom bemanningsföretag mellan 1 till 4 månader.
Avdelningen har även mer behov av bemanningssjuksköterskor i sommar i större utsträckning än tidigare år. Det har varit extra svårt att rekrytera vikarier så konkurrensen är stor på
grund av pandemin och behov av vaccinatörer runt om i landet.
Det finns några små boenden med under 30 platser och där är det mycket att få optimal bemanning ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Kostnaderna för måltider är höga och svåra att
påverka då de ingår i en gemensam måltidsorganisation inom Region Gotland.
För att minska kostnaderna har verksamheten fokus på att få en mer kostnadseffektiv verksamhet och arbetar med ledarskap samt översyn av bemanning vilket ger effekt i form av
bättre ekonomi. Exempel är schemaändringar, optimerande av gröna turer, handlingsplan
utifrån kostnadsminskningar med aktiviteter och ständig uppföljning med kostnadskalkyler
samt mall för bemanningsekonomi och en bemanningsnyckel.

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Hemsjukvård

Verksamheten bedrivs som en egen avdelningen med budgetanslag. För perioden redovisas
ett underskott mot budget med 1 mnkr vilket också är prognosen för helåret. Nettokostnaden för perioden har minskat med drygt en halv procent i jämförelse med föregående år.
Hjälpmedelskostnaderna fortsätter att öka relaterat till demografin, kostnadsökningen täcks
av statsbidrag. Antal inskrivna patienter samt antal enstaka hembesök ökar stadigt på södra
Gotland. Kväll och nattorganisationen har endast 5 av 12 tjänster tillsatta, vilket genererar
höga timvikariekostnader, fyllnad- samt övertidskostnader.
Det som kan förbättra prognosen ytterligare är om fler statsbidrag kommer att erhållas för
till exempel insatser som stärker äldreomsorg eller insatser gällande God och nära vård. Vid
arbetet med budgeten kunde det förutses att budget för hjälpmedel är svår att beräkna med
tanke på en allt mer åldrad befolkning och ett stadigt ökande behov av hjälpmedel. Arbetskraftskostnaderna är också svåra att beräkna eftersom främst enstaka insatser fortsätter att
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öka relaterad till en allt mer åldrad befolkning samt ett ökat antal beställningar från framför
allt specialistvården på allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.
Handlingsplan för att nå en budget i balans
 ingen vikarie för föräldraledig fysioterapeut under 1 år till och med september 2021
 kortare vikariat samt korttidsfrånvaro ersätts ej
 minskat antal sommarvikarier 2021 samt färre bostäder till personal
 inför varje vikariat och tjänst som blir vakant, se över aktuellt bemanningsbehov samt
föra dialog med kollegor och avdelningschef om nödvändigt att tillsätta.
 kväll och natt schema ses över
 se över strukturen för att skapa en jämlik vård och utföra rätt sjukvårdsinsatser
 test att rekrytera dag/kväll sjuksköterska för att täcka behovet av insatser jämnare över
dygnet
 antal bilar och användandet av dessa ses över, ambition att minska antal leasingbilar
 öka användningen av elcyklar i Visby, Slite och Hemse
 anställt assistent med lönebidrag: genom att ha köpt in tvättmaskiner och torktumlare
minska kostnaderna för arbetskläder samt arbetstid för personal att tvätta. Assistenten
sköter även biltvätt, vilket blir billigare än tidigare avtal
 in/utskrivningskriterier kommer att granskas, gör vi rätt
 genomlysning av hemsjukvården under sommar/ höst 2021.
Den finansieringsmodell som finns i dag för hemsjukvården är statisk, och har inte tagit
höjd för förändringar i demografin och utökade behov. För att få en ekonomi i balans
krävs antingen en minskad bemanning och anpassade arbetssätt eller tillskott av medel. Ett
aktivt arbete på går för att sänka lönekostnaderna för hemsjukvården. Åtgärder gäller i förstahand att inte ersätta vakanser, ej heller rekrytera för tjänstledigheter och avsluta de förstärkningsåtgärder som har gjorts på grund av låg bemanning i vissa team. Parallellt ser
hemsjukvården över de beställningar som kommer till hemsjukvården i förhållandet till det
uppdrag hemsjukvården har. Tillskott av medel utifrån ökade behovet bör ses i ett större
sammanhang med primärvården då uppdragen till hemsjukvårdens kommer därifrån.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL

Verksamheten omfattar bostad med särskild service SoL, boendestöd, sysselsättning och
träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Antalet personer med boendestöd har ökat under året till drygt 190 personer. Ett fyrtiotal brukare har bostad med särskild service och antalet är i princip oförändrat. Övervägande del av insatsen bostad med
särskild service köps ifrån privata utförare. det finns endast sex platser i egen regi.

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL, egen regi

Verksamheten bedrivs av avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning
som i övrigt arbetar med LSS-insatser. Verksamheten bedrivs som resultatenhet.
4.5.3. Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig
verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Volymökningen som pågått de senaste åren har stannat av, dock har denna volymökning inte kunnat finansieras
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inom befintlig budgetram varför det är ett stort underskott för verksamheten. Volymerna
är i nivå med föregående år. Det är svårt att göra en prognos för helåret då volymerna kan
både öka och minska över året samt att det finns brukare med omfattande insatser.
För perioden är det ett underskott mot budget för LSS-verksamheten på 1,7 mnkr och
ingen nettokostnadsökning. För helåret prognostiseras ett underskott på 21 mnkr och en
nettokostnadsökning på 7 procent. Det är fortfarande låga kostnader nationellt sett. Kostnadsökningarna avser främst daglig verksamhet och bostad med särskild service. Det är fler
brukare med stora behov där verksamheten måste köpa dyra placeringar på bostad med
särskild service externt. Dessutom är det brist på gruppbostadsplatser på Gotland.
Egen regi LSS-insatser samt socialpsykiatri – avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning

Avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar alla insatser inom
LSS förutom personlig assistans samt socialpsykiatrin. Avdelningen har ett underskott på
1,9 mnkr för både perioden. Helårsprognosen visar på ett underskott på 6,6 mnkr vilket
främst avser boendena och korttidsvistelse. Avdelningen har från 1 september 2020 hand
om hela sin vikarietillsättning av korttidsfrånvaro (upp till cirka tre månader) via Kompetens och bemanningsenheten.
För att fokusera på ekonomi och minska kostnaderna arbetar avdelningen med följande åtgärder:
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Några enheter har valt att ha en övergripande planerare vilket ger en överblick och
möjlighet att effektivisera användandet av gröna turer. När överblicken och kännedom
om verksamheter finns blir det också möjligt att kunna bredda användandet av gröna
turer i hela enheten, inte bara i den egna verksamheten. Arbete har även gjorts för att få
fler hela dagar med grön tid så den blir möjlig att använda för ”skarpa” pass.
Två enheter arbetar föredömligt med schemaplanering då känd frånvaro samt ändrade
behov i verksamheten planeras in och ersätts i den befintliga verksamheten.
Ett stort arbete kring att minska övertidskostnaderna görs. Några enheter har ett särskilt uppdrag att minska sin över- och mertid.
Uppdrag för alla enheter att se över sina över- och mertidskostnader.
Arbete för att få in rätt antal vikarie i de olika verksamheterna. En del i att minska överoch mertidsarbete.
Avtal för ökad flexibilitet hos medarbetare i kompetens och bemanningsenheten.
Arbeta med scheman som hela tiden anpassas till verksamhetens behov.
Fortsatt schemaoptimering.
Mer aktivt arbete med gröna turer.
Leasingbil har ersatts av elcyklar och cyklar. Tidsvinst i kortare transporttider och upplevd friskare känsla hos personal.

Daglig verksamhet

Verksamheten bedrivs till största del i egen regi och det finns tre privata utförare. Kostnaderna under perioden minskade något men prognosen för helåret är en ökning på 7 procent, dock är utfallet beroende på hur pandemin utvecklas.
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Daglig verksamhet egen regi, LOV

För verksamheten i egen regi är det ett underskott på 0,5 mnkr för perioden och för helåret
prognostiseras ett underskott på 2,2 mnkr. Verksamheten har tidigare haft överskott men
effekter av pandemin är att brukare inte i samma utsträckning tar del av daglig verksamhet
och då uteblir också ersättningen vilket ger underskott. Ändå måste verksamheten ha en
viss nivå av medarbetare ifall den enskilde önskar återgå. En del av avdelningens underskott beror på ny resursfördelningsmodell som ibland sänker ersättningsnivåer vid omprövning.
Personlig assistans

Verksamheten omfattar personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och enligt
LSS. Antalet timmar inom personlig assistans är i princip oförändrat jämfört med föregående år. Dock kan detta ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov. Prognosen för
2021 är en årskostnad på 62 mnkr vilket är i nivå med förgående år. Verksamheten sker
helt i privat regi.
4.5.4. Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen omfattar främst barn- och ungdomsvård, beroendevård och
försörjningsstöd. För individ- och familjeomsorgen är periodens ekonomi i balans mot
budget, vilket är en stor förbättring mot tidigare år. Nettokostnaden minskar med 4 procent. För helåret befaras dock ett underskott på 10 mnkr och ingen ökning av nettokostnaden. Detta är stor förbättring mot de senaste åren där nettokostnaderna ökat stadigt.
Minskningen sker inom barn- och ungdomsvården efter åtgärder som syftar till att minska
placeringarna, dock befaras att kostnaderna för placeringar kommer att öka under året. Tyvärr ökar kostnaderna försörjningsstödet vilket delvis beror på pandemin som bland annat
för med sig ökad arbetslöshet.
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För att fokusera på ekonomi och minska kostnaderna arbetar avdelningen med följande åtgärder:


Införa månadsrapporter som redovisar ekonomin kopplat till verksamhetens statistik. Ekonomin redovisas både på enhetsnivå och på aggregerad nivå. Materialet redovisas av controller på ledningsgruppen efter varje avslutad månad för att sedan
föras vidare till enheternas APT.



Varje enhet har tagit fram två mål kopplat till målet budget i balans.



Efter varje delår sker avstämning med respektive enhetschef i syfte att lyfta eventuella åtgärder som behöver vidtas.



Månadsbrev som skickas till samtliga medarbetare inom avdelningen rapporterar
kring det ekonomiska läget i syfte att involvera hela avdelningen.

Barn- och ungdomsvården

Verksamheten har ett stort underskott mot budget sedan ett flertal år och orsaken till underskottet är främst höga kostnader för placering av barn och unga. För att minska dessa
kostnader pågår ett antal aktiviteter och samarbeten med andra aktörer och trots stor inströmning av orosanmälningar har de senaste årens kostnadsökningar avtagit och nu minskar kostnaderna.
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Verksamhetsområdet barn- och ungdomsvård redovisar ett överskott mot budget med 0,7
mnkr. Nettokostnaden har minskat med 9 procent vilket motsvarar 3,0 mnkr. Det beror
främst på att placeringsfakturor periodiserats och hamnat på fel år vid årsskiftet. Utfallet är
därmed lägre än det borde vara. Kostnaderna för familjehemsplaceringar är 1,2 mnkr lägre
än föregående år vilket är en effekt av att avdelningen minskat antalet externa familjehemsplaceringar. Kostnaderna för utredningshem i egen regi, Ängsvillan, är 0,4 mnkr lägre än
föregående år vilket är en effekt av att enheten arbetat med schemaläggningen.
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Behovet av konsulter kvarstår inom barn- och ungdomsvården. Kostnaden är dock för
första kvartalet något lägre än föregående år. Rekrytering pågår med anledning av ett flertal
föräldraledigheter. Då det varit svårigheter att rekrytera till kortare visstidsanställningar beräknas behovet av konsulter kvarstå året ut. Avdelningen har en förhoppning till att rekryteringsläget kommer lätta när socionomutbildningen avslutas.
Prognosen för verksamheten barn- och ungdomsvård är ett budgetunderskott på 4,4 mnkr.
Kostnaderna för externa institutionsplaceringar förväntas öka kommande månader samtidigt som kostnaderna för familjehemsvården förväntas minska. Totalt prognostiseras att
externa placeringskostnader kommer vara högre än budget.
Beroendevård

Verksamhetsområdet för beroendeproblematik redovisar ett resultat i nivå med budget,
både för perioden och för helåret. Nettokostnaden för perioden har minskat 2 procent vilket motsvarar 0,1 mnkr. Resultatet för perioden påverkas av att verksamheten under första
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kvartalet skrivit av fodringar. Kostnaden för placeringar ligger i nivå med samma period föregående år. I prognosen förväntas kostnaderna för andrahandslägenheter samt kostnaden
för dygn vid härbärget bli högre än budget.
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott mot budget på 4 mnkr.
Nettokostnaden har ökat 4 procent vilket motsvarar 0,8 mnkr. Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd har ökat 0,4 mnkr. Fler har fått försörjningsstöd på grund av arbetslöshet
samtidigt som färre har ansökt om försörjningsstöd på grund av sjukskrivning. Antalet
unika hushåll som varit aktuella under första kvartalet är något färre jämfört med föregående år. En ökning har dock skett av hushåll som är yngre än 25 år. Eftersom kostnaden
ökat men hushållet varit något färre har den genomsnittliga utbetalningen per hushåll ökat
från 20 tkr till 20,8 tkr per hushåll under första kvartalet. Kostnaden för placering i skyddat
boende har minskat något jämfört med föregående år.
Prognosen för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd är ett budgetunderskott på 11
mnkr med anledning av att kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd förväntas bli högre än
budgeterat. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har ökat de senaste åren och fortsätter även i år. Det är främst en ökning hos gruppen som söker med anledning av arbetslöshet. Då det är en lågkonjunktur som förväntas kvarstå till år 2023 är bedömningen att kostnaderna kommer vara fortsatt höga även detta år.
4.5.5. Flyktingmottagning

Flyktingverksamheten bedrivs inom avdelningen individ- och familjeomsorg och har för
perioden januari till mars ett budgetunderskott på 0,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett
budgetunderskott på 3,0 mnkr. Detta beror på att beläggningen minskar på det egna boendet och att dygnskostnaden därmed blir högre än ersättningen från Migrationsverket. De
höga kostnaderna för boendet gör att avdelningen ser på andra möjligheter att nytta boendet och sänka kostnaderna.
4.6. Investeringar

Under året kommer en om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården med 26 platser att starta, för närvarande pågår en förstudie. Investeringsmedel med 58 mnkr för lokalen samt 1 mnkr för utrustning är beviljat. I årets investeringsbudget är 17 mnkr överfört
till teknikförvaltningen. Lokalerna beräknas vara klara 2023.
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En ny gruppbostad enligt LSS kommer också att börja byggas under året. Investeringsmedel med totalt 30 mnkr har beviljats varav 7,5 mnkr i år, vilket förts över till teknikförvaltningen. Gruppbostaden ska byggas på Terra Nova i Visby och beräknas vara klar 2022.
För närvarande byggs en ny korttidsenhet på Korpen i Visby och den beräknas vara klar
kvartal 2 2022. Investeringsmedel har beviljats med 71,3 mnkr varav 69,3 avser lokaler och
2 mnkr avser utrustning. Under 2020 överfördes också 2 mnkr från förvaltningens investeringspott till teknikförvaltningen för att komplettera byggnaden med väldfärdsteknik. I året
investeringsbudget finns 59,3 mnkr som ska flyttas över till teknikförvaltningen, samt 2
mnkr för utrustning.
Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgens lokaler på Polhemsgatan har ännu inte startat men beräknas starta under 2021. Investeringsbudgeten på drygt
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12 mnkr är överflyttad till teknikförvaltningen. De 0,2 mnkr som finns hos socialförvaltningen kommer att användas till inventarier.
I övrigt finns det en investeringspott med 5 mnkr för anpassning och ombyggnad av lokaler och inköp av utrustning. Det finns också en pott för investering i IT och välfärdsteknik
med 3 mnkr. Bedömningen är att större delen av investeringspotten kommer att användas.
Investeringsrapport, tkr
Organisation: Socialnämnd Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Mar

Investeringsprojekt

-69 500

-140.4

-69 359.6

-69 500

26006 Utrustning,
mask, inv

-8 000

-140.4

-7 859.6

-8 000

26009 IFO reception

-200

-200.0

-200

26010 Tillbyggnad
Tingsbrogården

0

0.0

26011 Gruppbostad
TerraNova

0

0.0

-61 300

-61 300.0

26293 Korttidsboende Visby

Avvikelse bud- Aktuell prognos Aktuell prognos
get 2021
2021 Inmat2022 Inmatning
ning

-61 300

4.7. Ekonomiska rapporter

Ekonomirapport utfall verksamhet period januari-mars, tkr
Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021
Verksamhetsstruktur

Utfall Jan- Mar
2020

-358 318

-348 804

9 513

-349 551

11 Nämnd- och styrelseverksa

-567

-550

17

-537

14 Nämndadministration

-355

-337

18

-292

-8 840

-8 502

338

-8 179

-210 105

-200 182

9 924

-194 620

53 Insatser enligt LSS

-63 450

-65 120

-1 670

-65 321

54 Individ och familjeomsorg

-66 100

-66 351

-251

-69 014

55 Handläggning

-6 143

-5 964

179

-5 616

59 Bostadspolitiska frågor

-2 363

-1 460

902

-1 768

-40

-335

-295

-3 394

-355

-2

353

-809

-1

-1

51 Gemensamt SOF
52 Vård och omsorg enl SOL
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Avvikelse Jan Mar 2021

61 Flyktingmottagning
62 Arbetsmarknadsåtgärder
74 Vatten och avlopp
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Ekonomirapport prognos helår verksamhet, tkr
Budget 2021

Senaste prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-1 468 460

-1 468 460

0

-1 395 380

11 Nämnd- och styrelseverksa

-2 267

-2 267

0

-2 166

14 Nämndadministration

-1 443

-1 443

0

-1 498

-35 779

-18 168

17 611

-28 028

52 Vård och omsorg enl SOL

-865 978

-850 303

15 675

-788 759

53 Insatser enligt LSS

-259 327

-280 104

-20 777

-261 708

54 Individ och familjeomsorg

-266 857

-277 267

-10 410

-276 080

-25 889

-25 976

-87

-23 706

-9 481

-8 457

1 024

-8 746

0

-3 021

-3 021

-1 856

-1 438

-1 454

-16

-2 832

Avvikelse Jan Mar 2021

Utfall Jan- Mar
2020

Verksamhetsstruktur

51 Gemensamt SOF

55 Handläggning
59 Bostadspolitiska frågor
61 Flyktingmottagning
62 Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomirapport utfall organisation period januari-mars, tkr
Budget Jan - Utfall Jan - Mar
Mar 2021
2021
52 Socialnämnd

-358 318

-348 804

9 513

-349 551

-6 710

-5 790

920

-6 368

-252 313

-235 230

17 083

-243 355

52003 SÄBO

-6 435

-9 457

-3 022

1 602

52004 Hemtjänst

-6 452

-8 321

-1 869

-5 821

52005 OoF

-2 545

-4 406

-1 861

-4 613

52006 Hemsjukvård

-14 054

-15 019

-965

-15 111

52007 IFO

-66 496

-66 715

-219

-72 454

-2 330

-3 563

-1 233

-2 631

-981

-303

679

-800

Budget 2021

Senaste prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-1 468 460

-1 468 460

0

-1 395 380

-27 076

-10 000

17 076

-23 776

-1 010 714

-972 015

38 699

-985 297

52003 SÄBO

-38 000

-49 386

-11 386

3 048

52004 Hemtjänst

-34 277

-57 555

-23 278

-30 678

52005 OoF

-16 089

-22 723

-6 634

-11 341

52006 Hemsjukvård

-60 109

-61 106

-997

-59 595

-268 279

-281 710

-13 431

-279 437

52008 Kvalitetsavdelning

-9 890

-9 920

-30

-6 879

52010 HR-Avdelning

-4 026

-4 045

-19

-1 424

52001 SOF, gemensamt
52002 Myndighetsavdelning

52008 Kvalitetsavdelning
52010 HR-Avdelning

Ekonomirapport prognos helår organisation, tkr

52 Socialnämnd
52001 SOF, gemensamt
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52002 Myndighetsavdelning

52007 IFO

27 (29)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2021

4.8. Statistik

STATISTIK
SoL
Totalt antal brukare med SoL-insatser
varav ≥ 65 år
varav < 65 år

2019
kvartal 1

2020
kvartal 1

2021
kvartal 1

2 503
2 160
343

2 592
2 256
336

2 598
2 236
361

1 176
1 070
107
149 851
127
144 644
1 174
123
5 208
156
33
55
2
28

1 173
1 086
87
161 264
137
154 283
1 175
131
6 981
162
43
87
2
44

1 136
1 041
95
146 576
129
140 693
1 134
124
5 883
152
39
2
1
2

1 465

1 523

1 533

597
59

633
97

651
97

49
50

49
51

52
51

184
6 766

180
6 873

197
7 233

317
1 533
1 031
1 421

332
1 570
1 079
1 573

325
1 620
1 015
1 599

2019

2020

2021

831

811

787

183

184

183

311

319

305

129

126

120

26
7 904

22
7 306

21
6 948

103
8 940

104
8 998

99
8 593

Hemtjänst inkl. dag, natt, avgiftsfri avlösning
Totalt antal brukare
varav ≥ 65 år
varav < 65 år
Totalt antal timmar, (ej tillfällig vistelse)
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav daginsatser antal timmar
Antal brukare med daginsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav nattinsatser antal timmar
Antal brukare med nattinsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Tillfällig vistelse antal timmar
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt per brukare

Trygghetslarm
Antal personer genomsnitt/månad

Särskilt boende
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal individbeslut som har verkställts

Korttidsboende/-platser
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal beslut i genomsnitt/månad

Boendestöd EPF
Antal brukare
Antal timmar

Hemsjukvård
Antal patienter inskrivna i hemsjukvården
Antal hembesök genomsnitt/månad
Antal patienter enstaka hembesök hemsjukvården
Antal enstaka hembesök genomsnitt/månad

LSS
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Totalt antal aktiva ärenden LSS samt SFB
Bostad med särskild service, BMSS
Antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mån
Daglig verksamhet
Antal brukare med verkställda beslut
Personlig assistans
Totalt antal brukare med beslut om assistans
Enligt LSS
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
Enligt SFB
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
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STATISTIK
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Placerade barn-ungdomar familjehem 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

2019
kvartal 1

2020
kvartal 1

2021
kvartal 1

83
53
30

77
48
29

71
43
28

6 831
4 221
2 610

6 096
3 904
2 192

5 750
3 523
2 227

11
9
2

25
16
9

22
11
11

645
501
144

1 251
722
529

1 120
647
473

30
21
9

27
16
11

29
18
11

2 439
1 685
754

2 147
1 239
908

2 079
1 302
777

Placerade barn & föräldrar HVB 1) 3)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

26
24
2

26
24
2

27
18
9

Placerade dygn barn & föräldrar HVB
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU

1 064
884
180

1 203
1 147
56

885
732
153

Anmälningar barn-ungdomar 2)
varav barn 0-12 år
varav ungdomar 13-17 år

520
317
203

581
351
230

585
376
209

Utredning BOU SoL 11:1 0-20 år
Pågående utredningar vid kvartalets utgång
Inledda utredningar under kvartalet

244
135

237
188

213
182

14
6
6
2

11
7
3
1

13
9
4
0

729
236
354
139

726
446
273
7

602
382
220
0

851
232
2,3
19 435

844
164
2,3
20 035

831
190
2,40
20 837

Placerade dygn ungdomar familjehem
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar familjehem tillfällig placering 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn ungdomar familjehem, tillfällig placering
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar HVB/stödboende 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn barn-ungdomar HVB/stödboende
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU

Placerade vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU
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Antal placerade dygn, vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU
Försörjningsstöd antal hushåll
varav unga vuxna 18-24
genomsnittlig tid per hushåll, månader
genomsnittligt utbetalning per hushåll, kr
1) Brukare kan ha både SoL- och LVU-placering under samma år
2) Antal anmälningar under perioden
3) Inkl föräldrar
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Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Socialförvaltningen delårsrapport 1 2021
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens delårsrapport 1 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Pandemin har stor påverkan på socialförvaltningens verksamheter och kommer
troligen att ge effekt en lång tid framåt. I Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård
och omsorg för äldre konstaterar de att pandemin har drabbat omsorgen för de äldre
i Sverige hårt. Förra året flyttade betydligt färre in på särskilda boenden för äldre än
tidigare år. Även andelen äldre som sökt och fått hemtjänst för första gången
minskade betydligt, vilket kan innebära ett uppdämt behov när pandemin avtar.
Medarbetare
Pandemin har präglat även vårens arbete och fortsatt bidra till en ökad digitalisering
och hemarbete för ett flertal medarbetare och chefer. På omvårdnadssidan har
verksamheterna arbetat med att hitta flexibla lösningar på bemanningsfrågan som
fungerar både för verksamheten och medarbetarna. Vaccinationerna av brukare inom
äldreomsorgen tycks ha bidragit till att hålla smittan borta från verksamheterna.
Medarbetare och chefer har fått utstå en tung arbetsbelastning och det finns ett stort
behov av återhämtning i många av förvaltningens verksamheter. Bemanningen inom
omvårdnadsområdet har påverkats negativt av en hög sjukfrånvaro kopplad till
pandemin och dess restriktioner. I de avdelningar där hemarbete varit möjligt har
sjukfrånvaron inte alls påverkats på samma sätt. Under första kvartalet har
förvaltningen, trots pandemin, genomfört en rad väsentliga aktiviteter som påverkat
personalförhållandena.
Socialförvaltningen har minskat antalet anställda mellan 2020 och 2021 men
samtidigt fortsatt att öka andelen tillsvidareanställda. Under inledningen av 2021
ligger förvaltningens sjuktal ackumulerade sjuktal över nivån för 2020 vilket förklaras
med utvecklingen i pandemin. Enheterna arbetar intensivt med att trygga
arbetsmiljön för medarbetarna genom satsning på information, utbildning och
användning av skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Restriktioner om att
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stanna hemma vid minsta symtom, biverkningar från vaccinationer och uppskjutna
medicinska åtgärder har bidragit till en ökad sjukfrånvaro.
Ekonomi
För perioden redovisas ett överskott mot budget på 9,5 mnkr. Överskottet avser
äldreomsorgen och beror till stor del på effekter av pandemin. Behovet av
äldreomsorg är lägre än budgeterat. För LSS-verksamheten redovisas underskott trots
låga kostnader nationellt sett, vilket tyder på att verksamheten är underfinansierad.
Kostnaderna för barn- och ungdomsvården fortsätter att minska vilket är en effekt
av arbetet med att minska placeringarna. Däremot ökar kostnaderna för
försörjningsstödet, vilket kan kopplas till pandemin då det är främst en ökning hos
gruppen arbetslösa.
Personalkostnaderna ökar i nivå med löneökningarna totalt sett. Det är dock ökade
kostnader för sjuklöner på grund av pandemin och hittills har förvaltningen fått
statlig ersättning med 5 mnkr. Det är en stor utmaning framåt att sänka sjuktalen.
Omställningen till heltid ökar kostnaderna, framför allt inom särskilt boende för
äldre.
För helåret är prognosen en ekonomi i balans men det är svårt att bedöma med
hänsyn till pandemin. Det finns inga klara besked om de ökade kostnaderna
pandemin medför kommer att ersättas från staten. Under året får socialförvaltningen
betydligt mer statsbidrag än tidigare år, bidragen är riktade till äldreomsorgen och
avser kompetensutveckling samt kvalitetshöjning.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det ekonomiska läget är svårt att bedöma, dels för
att det är i början av året, dels för att det pågår en pandemi som har stor effekt på
verksamheterna. Dock visar periodens överskott tillsammans med bedömningar av
volymutveckling och tillskott av statsbidrag att det är möjligt att nå en ekonomi i
balans för helåret.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen delårsrapport 1 2021 daterad 2021-04-12.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/412
15 april 2021

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Uppdrag. Synliggöra driftskonsekvenser i exploateringsprojekt
Förslag till beslut

•
•
•

Informationen tas emot och godkänns.
Regionstyrelsen får i uppdrag att revidera dokumentet ”Anvisningar för
redovisning och budgetering av markexploatering”
Ett anslag i driftbudgeten under finansförvaltningen reserveras årligen för
infrastruktur i exploateringsområden.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till
budgetberedningen 2021 om hur driftskonsekvenser utifrån exploateringsprojekt kan
synliggöras i budgetarbetet eftersom nya åtaganden också medför ökade årliga
kostnader.
Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel,
kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och
cykelvägar, grönområden, parker, vatten- och avloppsanläggningar m.m.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de
kommande fyra åren. Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att ta fram
exploateringsplan och exploateringsbudget i samarbete med teknikförvaltningen.
Exploateringsbudgeten avser både investeringar i infrastruktur och
exploateringsutgifter för den tomtmark som ska avyttras. Huvuddelen av
exploateringsbudgeten utgörs av infrastrukturinvesteringar.
Exploateringsplanen innehåller både utgifter och inkomster för varje
exploateringsområde men på en övergripande nivå. Exploateringsplanen visar om
inkomster från försäljningarna bedöms överstiga utgifterna. Men den visar inte de
driftkostnadskonsekvenser som uppstår genom investeringarna. Det har saknats en
tydlig och siffersatt beskrivning av hur utgifter och inkomster påverkar regionens
driftbudget.
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Utgifterna i exploateringsbudgeten utgörs till största del av infrastrukturinvesteringar
som kommer att behållas av regionen och därmed kommer att generera
kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll. Det får därmed en direkt
påverkan på driftbudgeten i framtiden. Eftersom det är nya områden som exploateras
så betyder det att blir ett utökat uppdrag för nya gator, vägar, belysning och parker
m.m. som ska skötas och som därmed kräver resurser.
För vatten- och avloppsanläggningar så finns en modell för finansiering av kostnader
genom VA-taxan enligt självkostnadsprincip med både fasta och rörliga avgifter.
För gata- och parkanläggningar m.fl. finns ingen automatisk resursfördelningsmodell.
Det är teknikförvaltningens verksamheter som berörs och därmed tekniska nämnden
som behöver kompenseras för nya uppdrag i exploaterade områden. Ramtillskott
begärs årligen i samband med upprättandet av strategisk plan och budget.
Inkomster från fastighetsförsäljningarna ska redovisas i sin helhet när köparen får
tillträde till fastigheten. Det innebär ofta att investeringsutgifter som leder till
driftkostnadskonsekvenser längre fram inte kan matchas av årliga intäkter utan
intäkterna kommer oregelbundet och med stora belopp som måste redovisas det år
försäljningen genomförts. Det innebär att driftkostnaderna fortsätter att komma
årligen men motsvaras inte av några externa intäkter förutom för VA.
Driftkostnadskonsekvenserna kan vara svåra att bedöma både vad gäller hur stora
kostnaderna kommer att bli och när de kommer att uppkomma. Det är ändå viktigt
att information om driftkostnader för exploateringsområden finns med i
exploateringsplanen och är siffersatta när beslut om exploateringsprojekt fattas.
Ett sätt att beskriva framtida driftkostnader i ett tidigt skede är att använda sig av
schabloner vid beräkningarna. Schabloner för driftkostnader för de olika
anläggningarna behöver tas fram och användas som underlag till exploateringsplanen.
Det finns anvisningar för hur exploateringsverksamheten ska redovisas och
budgeteras. Anvisningarna är antagna av regionstyrelsen 2014. Anvisningarna har
tyngdpunkt på redovisning av exploateringsutgifter men även hur budgeten ska
utformas beskrivs. I de årliga anvisningarna för strategisk plan och budget finns
också kompletterande instruktioner för vad exploateringsplan och -budget ska
innehålla. I båda anvisningarna framgår att driftkostnadskonsekvenser av beslutade
exploateringar ska belysas.
Bedömning
Regionstyrelseförvaltningen anser att anvisningar för redovisning och budgetering av
markexploatering ska revideras under 2021 och då kommer instruktionerna att ses
över och förtydligas. I samband med detta ska avsnittet om budgetering utvecklas,
bland annat hur beskrivningen av exploateringsprojekts påverkan på driftbudgetens
intäkter och kostnader ska utformas. Vidare behöver anvisningarna kommuniceras
till berörda chefer och medarbetare så att efterlevnaden ökar.
Regionstyrelseförvaltningen menar att exploateringsplan och –budget behöver bli en
mer integrerad del av berörda nämnders process för strategisk plan- och budget och
inte behandlas som ett separat ärende. Exploateringsbudgeten bör omfatta fem år
såsom investeringsbudgeten.
Ett anslag/pott för framtida driftkostnader i exploateringsområden bör reserveras i
driftbudgeten samtidigt som beslut om exploateringsplan och –budget fattas.
Förslagsvis budgeteras anslaget under finansförvaltningen, regionstyrelsen. I
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samband med att anläggningstillgångarna tas i bruk fördelas sedan anslag till tekniska
nämnden i samband men den årliga behandlingen av strategisk plan och budget.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ovannämnda åtgärder är tillräckliga för att
driftkonsekvenser ska bli bra beskrivna i exploateringsplanen och ge ett bättre
underlag för beslut om framtida exploatering.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Avdelning Ekonomi, Avdelning Regional utveckling, staben
Tekniska nämnden
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Budget för Almedalsveckan
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

En gemensam budget för Almedalsveckan upprättas inom regionstyrelsen där
samtliga intäkter och kostnader för Almedalsveckan ingår.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i samband med översynen av Almedalsveckans
styrning och roller fått i uppdrag att ta fram förslag till samlad och gemensam budget
för Almedalsveckan.
I den utredning som presenterades av Public Partner i december 2020 föreslogs att
det nuvarande arbetet i projektform upplöses och att Almedalsveckan istället blir en
egen resultatenhet. Intäktsbasen föreslogs bestå av de intäkter som uppstår i form av
markupplåtelser.
Ett arbete har genomförts för att kartlägga samtliga intäkter och kostnader kopplade
till Almedalsveckan och förslag till gemensam budget har tagits fram. En
grundförutsättning har varit att det är just kopplingen till Almedalsveckan som har
belysts. Den gemensamma budgeten utgår från kostnader och intäkter för 2019 vilket
var det senaste året som en ”normal” Almedalsvecka genomfördes. Justeringar i 2022
års budget har gjorts för nya beslut som exempelvis ny konstruktion av marktaxan
samt längden på veckan. I budgeten ingår inte någon förändring av kansliets personal
eller medel för andra utvecklingsinsatser.
Slutsatsen är att en gemensam budget går att upprätta och att det är fördelaktigt att
samla alla intäkter och kostnader inom en förvaltning för att på ett tydligare sätt, i
samband med utveckling av veckan, arbeta för att intäkterna blir lika stora som
kostnaderna.
För 2022 beräknas de totala kostnaderna överstiga intäkterna med cirka 700 tkr. Det
finns dock ett anslag inom regionstyrelsen för Almedalsveckan som uppgår till 1 400
tkr. Det innebär ett överskott i budgeten på 700 tkr.
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En konsekvens av att renodla Almedalsveckans intäkter och kostnader är att
teknikförvaltningens överskott inte längre kan användas för att finansiera övrig
verksamhet inom mark- och stadsmiljö. Tekniska nämnden bör kompenseras för
detta för att inte konsekvenserna för verksamheten ska bli för stora.
Ärendebeskrivning

Uppdraget och budgeten för Almedalsveckan är idag delat mellan
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Ett anslag på 1,4 mnkr finns
avsatt på regionstyrelsen medan det på tekniska nämnden inte finns något anslag utan
enbart intäktsfinansiering. Regionstyrelseförvaltningen har intäkter som kommer från
programmet i form av sena ansökningar och försäljning av programinformation. De
totala intäkterna för regionstyrelseförvaltningen beräknas 2022 till 1,6 mnkr.
Teknikförvaltningens intäkter består främst av intäkter från markupplåtelse samt
parkering och beräknas uppgå till 3,8 mnkr. De totala intäkterna för veckan beräknas
uppgå till 5,4 mnkr år 2022.
De totala kostnaderna för Almedalsveckan 2022 beräknas uppgå till 6,1 mnkr.
Teknikförvaltningens kostnader beräknas uppgå till totalt 3,0 mnkr. I den summan
ingår även tid som inte debiterats direkt till Almedalsveckan. Exempel på det är
handläggning av markupplåtelse, säkerhet, toaletter och parkeringsvakter. Av
kostnaderna är 900 tkr den typen av indirekta kostnader.
Kostnaderna på regionstyrelseförvaltningen uppgår till 3 mnkr 2022 och består av
dels de direkta kostnaderna för kansliet och tryck men även av indirekta kostnader
som träffpunkten, presstältet och projektledning av beredskap och säkerhet.
En detaljerad gemensam budget redovisas som bilaga till den här tjänsteskrivelsen.
En sammanfattande budget redovisas nedan.
Budget 2022
Intäkter

5 400

Hyror och
arrenden

3 800

Försäljning av
verksamhet

1 600

Kostnader

-6 070

Personalkostnader

1 950

Köp av tjänster
både externt och
internt

1 000

Indirekta
kostnader

1 200

Övriga kostnader

1 920

Nettobudget

-670

Kostnaderna överstiger intäkterna med 670 tkr. Det finns en budgetram på 1,4 mnkr
som avsatts för Almedalsveckan på regionstyrelseförvaltningen. Det anslaget kan
även i fortsättningen användas för att finansiera Almdelsveckan. Det finns därmed
ett utrymme på cirka 700 tkr att använda för att utveckla veckan eller att använda till
annan verksamhet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en gemensam budget för Almedalsveckan
är möjlig och att det är gynnsamt för veckans utveckling att samla resurserna.
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Det finns vissa redovisningstekniska hinder för att enkelt förändra bokföringen av
intäkter och kostnader och om beslutet blir att samla alla intäkter och kostnader
inom en förvaltning behöver ett jobb göras för att lösa detta.
Konsekvenserna för tekniska nämndens budget av att använda intäkter som uppstår
till följd av Almedalsveckan till enbart kostnader för Almedalsveckan är att det
överskott som redovisats inte längre kan användas till annan verksamhet. Ett
alternativ är att tekniska nämnden kompenseras med motsvarande anslag som i så fall
skulle uppgå till cirka 1,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Gemensam budget Almedalsveckan 2022

Kontostruktur

Resultaträkning
INTÄKTER
3 Intäkter/ Inkomster
34 Hyror och arrenden
36 Försäljning av verksamhet
39 Kommunbidrag
KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
40 Inköp av anläggningstillg
49 Diverse kostnader
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övriga verksamhetskostnad
60 Lokal- och markhyror mm
61 Fastighetskostnader
63 Hyra/Leasing anl.tillgång
64 Förbrukningsmaterial
65 Kontorsmaterial o trycksa
68 Tele, data och post
7 Övriga verksamhetskostnad
70 Transporter och resor
71 Representation
72 Annonser, reklam, info
73 Försäkr.premier o riskkos
74 Övriga köpta tjänster
75 Kostnader som ej fakturerats
76 Diverse kostnader
8 Resultaträkningens övr in
85 Finansiella kostnader

Förslag budget 2022

734
6 804
6 804
3 800
1 600
1 404
-6 070
-400
-400
0
-1 950
-735
-120
-560
-10
-5
-15
-25
-2 985
-200
-20
-145
-400
-1 000
-1 200
-20
0
0

Underlag

Kontostruktur

Resultaträkning
INTÄKTER
3 Intäkter/ Inkomster
34 Hyror och arrenden
36 Försäljning av verksamhet
39 Kommunbidrag
KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
40 Inköp av anläggningstillg
49 Diverse kostnader
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övriga verksamhetskostnad
60 Lokal- och markhyror mm
61 Fastighetskostnader
63 Hyra/Leasing anl.tillgång
64 Förbrukningsmaterial
65 Kontorsmaterial o trycksa
68 Tele, data och post
7 Övriga verksamhetskostnad
70 Transporter och resor
71 Representation
72 Annonser, reklam, info
73 Försäkr.premier o riskkos
74 Övriga köpta tjänster
75 Kostnader som ej fakturerats
76 Diverse kostnader
8 Resultaträkningens övr in
85 Finansiella kostnader

2021-04-21

TKF Utfall 2019

1732
4224
4224
4224
0
0
-2492
0
0
0
0
-428
-119
-296
-9
0
0
-3
-2064
-167
0
-6
-420
-568
-900
-2
-1
-1

RSF Utfall 2019

-412
2837
2837
146
1294
1397
-3249
-135
-135
0
-1911
-276
-243
0
-1
-4
-9
-19
-927
-45
-23
-140
0
-406
-300
-14
0
0

Summering båda
förvaltningarna Utfall
2019

1320
7061
7061
4370
1294
1397
-5741
-135
-135
0
-1911
-704
-362
-296
-10
-4
-9
-23
-2991
-212
-23
-145
-420
-974
-1200
-16
-1
-1

Kontostruktur

Resultaträkning
INTÄKTER
3 Intäkter/ Inkomster
34 Hyror och arrenden
36 Försäljning av verksamhet
39 Kommunbidrag
KOSTNADER
4 Kostnader/Utgifter
40 Inköp av anläggningstillg
49 Diverse kostnader
5 Kostnader för arbetskraft
6 Övriga verksamhetskostnad
60 Lokal- och markhyror mm
61 Fastighetskostnader
63 Hyra/Leasing anl.tillgång
64 Förbrukningsmaterial
65 Kontorsmaterial o trycksa
68 Tele, data och post
7 Övriga verksamhetskostnad
70 Transporter och resor
71 Representation
72 Annonser, reklam, info
73 Försäkr.premier o riskkos
74 Övriga köpta tjänster
75 Kostnader som ej fakturerats
76 Diverse kostnader
8 Resultaträkningens övr in
85 Finansiella kostnader

TKF Budget
2019

3713
5100
5100
5100
0
0
-1387
0
0
0
0
-382
-146
-230
0
0
-3
-3
-1005
-4
0
-10
-500
-488
0
-4
0
0

RSF Budget
2019

0
2942
2942
0
1545
1397
-2942
-170
-170
0
-1917
-325
-280
0
-10
-5
-10
-20
-530
-10
-5
-163
0
-335
0
-17
0
0

Summering båda
förvaltningarna
Budget 2019

3713
8042
8042
5100
1545
1397
-4329
-170
-170
0
-1917
-707
-426
-230
-10
-5
-13
-23
-1535
-14
-5
-173
-500
-823
0
-21
0
0
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Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Etablering av Blått Centrum Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige



Godkänna informationen.



Föreslå regionfullmäktige besluta att Region Gotland från och med 1 januari
2022 medverkar i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” och att
regionstyrelseförvaltningen, i syfte att finansiera denna medverkan, får ett
ramtillskott på 500 tkr per år från och med 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade i oktober 2016 (RS § 256) beslut kring medverkan i
samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland”, vars yttersta syfte är att stimulera
regional utveckling genom forskningsanknutet utvecklingsarbete på vattenområdet.
Projektet har varit en försöksverksamhet och ska enligt avtalet avslutas i och med
utgången av 2021.
Verksamheten har följt beslutat projektplan och årsvisa verksamhetsplaner. Alla tre
organisationerna har fullföljt sin medverkan med den insats som avtalet föreskrev.
Arbetet har inriktats på sex prioriterade områden: vattenbruk, hållbar
vattenhushållning, miljöfrågor knutna till kustmiljön och grunda havsvikar,
fiskeresurser i perspektiv av förvaltning, besöksnäring och ekonomiskt värde,
tekniska innovationer samt Östersjöns miljö.
På uppdrag av Planeringsrådet för Campus Gotland utvärderade Uppsala universitet
Blått centrums verksamhet i maj 2020. Sammanfattningsvis anser utvärderaren att de
tre rollerna som regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik” och
vägledning/stöttning av projektidéer hos exempelvis entreprenörer eller utvecklare,
har hanterats framgångsrikt. Verksamheten har på ett påtagligt sätt bidragit till
regional utveckling.
Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet för närvarande äskar medel
för en fortsättning av Blått centrum i samma omfattning som under försöksperioden.
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Regionstyrelseförvaltningen förslår därför regionstyrelsen att även Region Gotland
fortsätter sin medverkan i projektet på samma sätt som idag genom ett ramtillskott
om 500 tkr från och med 2022.
Ärendebeskrivning

Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland identifierade
tillsammans under 2015-2016 ett behov av att fördjupa samarbetet när det gällde det
strukturerade utvecklingsarbetet på vattenområdet för att stärka samarbetet både
inom regionen såväl som med andra regioner.
I en förstudie som togs fram våren 2016 utvecklades tankarna mer i detalj hur ett
samarbete skulle kunna gå till rent praktiskt under en försöksperiod. Uppsala
universitet förklarade sig villig att stå som projektägare. Med inspiration från Grönt
centrum fick försöksverksamheten namnet Blått centrum Gotland.
Regionstyrelsen fattade i oktober 2016 (RS § 256) beslut kring medverkan i projektet.
Till slut valdes en finansieringslösning där dåvarande ledningskontoret fick disponera
500 tkr årligen i tre år från anslaget för verksamhetsutveckling, för att finansiera den
40-procentiga tjänsten som skulle ingå i projektet (RS § 68, 2017). Detta utnyttjades
endast en gång, se ”bedömning” nedan.
Samverkansavtalet skrevs under 12 juni 2017 och i oktober samma år startade
verksamheten, när rekryteringen av en verksamhetsledare var klar.
Verksamheten har sedan dess följt dels den projektplan som togs fram inledningsvis,
dels de årsvisa verksamhetsplanerna. En arbetsgrupp bestående av deltagare från alla
tre organisationerna har arbetat kontinuerligt och haft veckovisa avstämningsmöten.
Verksamheten har redovisats löpande till en styrgrupp bestående av Campus
Gotlands rektorsråd, landshövding samt regionstyrelsens ordförande, som också tagit
del av årsberättelserna. Projektet har också haft ett vetenskapligt råd inom Uppsala
universitet. Internt inom Uppsala universitet har projektet varit förlagt till
institutionen för Geovetenskaper, inom forskningsprogrammet Naturresurser och
hållbar utveckling.
Alla tre organisationerna har fullföljt sin medverkan med den insats som avtalet
föreskrev (Uppsala universitet ökade sin insats från 1,0 till 1,2 tjänster genom att
tillföra 0,2 tjänst som föreståndare för Forskningsstationen Ar). Arbetsgruppen har
haft en mer eller mindre fast kärna av samma medarbetare för kontinuitetens skull,
men har också haft flexibilitet att inom sin ram engagera andra medarbetare från de
tre organisationerna beroende på vilka aktuella projekt som bedrivits.
Verksamheten har haft sex prioriterade områden: vattenbruk, hållbar
vattenhushållning, miljöfrågor knutna till kustmiljön och grunda havsvikar,
fiskeresurser i perspektiv av förvaltning, besöksnäring och ekonomiskt värde,
tekniska innovationer samt Östersjöns miljö. Genom att växla mellan tre
huvudsakliga arbetssätt har Blått centrum haft ambition att fungera både som regionalt
kunskapscentrum, ”projektfabrik”, som ser till att Gotland finns med i
forskningsansökningar samt kunnat ge vägledning och stöttat projektidéer hos exempelvis
entreprenörer eller utvecklare.
Bedömning

Uppsala universitets utvärdering

Redan i avtalet om samverkansprojektet Blått centrum bestämdes att verksamhetens
skulle utvärderas under det fjärde året av fem. Om verksamheten då bedömdes som
bra, var tanken att man under det sista året skulle hinna planera för en fortsättning.
2 (5)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/459

Och omvänt; om verksamheten inte bedömdes som bra kunde parterna ta ett beslut
om att lägga ned projektet i förtid.
På uppdrag av Planeringsrådet för Campus Gotland utvärderades Blått centrums
verksamhet i maj 2020. Utvärderingen utfördes internt av Uppsala universitet av en
person utan koppling till Blått centrum men med goda kunskaper om Campus
Gotland (Peter Lindblad, professor i molekylär biomimetik vid institutionen för kemi
på Uppsala universitet).
Utvärderingen hade i uppdrag att genomlysa Blått centrums verksamhet under
perioden 2017 till 2019, men kom även att inkludera väsentliga händelser våren 2020.
Utvärderingen skulle också komma med rekommendationer kring hur verksamheten
skulle kunna utvecklas för att stärka universitetets forskning och samverkan i
vattenrelaterade frågor.
Utvärderingen gick igenom rapporter, förstudie, avtal, årsrapporter och protokoll
från styrgruppsmöten samt gjorde intervjuer med verksamhetsledaren för Blått
centrum, dess styrgrupp, företrädare för Region Gotland och Länsstyrelsen, Blått
centrums vetenskapliga råd samt andra, för Blått centrums verksamhet relevanta,
forskare på Uppsala universitet
Utvärderingen konstaterade att
”Genom Blått centrums verksamhet finns idag (2020) en strukturerad
samverkan mellan de tre aktörerna i utvecklingsfrågor avseende vattenfrågor i
stort. Från första året (2017) har den årliga planering och genomförandet av
aktiviteter inom Blått centrum följt förstudiens handlingsplan om en verksamhet
uppdelad i de tre områdena regionalt kunskapscentrum, projektfabrik och
inkubatorverksamhet. Från Blått centrums sida har ambitionen varit hög att
genomföra förstudiens identifierade aktiviteter inom de tre områdena på allra
bästa sätt.”
Utvärderingen går sedan igenom i vilken grad Blått centrum har lyckats i sina tre
roller som regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik” samt vägledning och stöttning
av projektidéer. Eftersom utvärderingen bifogas i sin helhet återges inte dessa partier,
men sammanfattningsvis anser utvärderaren att de tre rollerna hanterats framgångsrikt. Blått centrum har lyckats etablera sig som ett regionalt kunskapscentrum för
vattenfrågor i stort på Gotland. När det gäller projektverksamheten nämns att ett
flertal ansökningar beviljats och fått finansiering, exempelvis inom vattenbruk
(demonstrationsanläggning, kurser och nätverksuppbyggnad), inom forskningsprojekten kring näringsämnen från hav till land, interregprojektet GRASS (kring
kommersiell algodling) samt ålgräsängar.
Blått centrum har vidare lyckats få det stora externfinansierade torskprojektet ReCod
att fysiskt lokalisera sig till forskningsstationen Ar, vilket kommer generera nya
arbetstillfällen på norra Gotland och en redan genomförd utbyggnad av stationen.
Uppsala universitet är vetenskaplig partner i projektet och kommer stå för omkring
10 mnkr av projektets totalt 50 mnkr. ReCod har beskrivits tidigare, se RS 2020/823
och RS 2020/1192.
Blått centrum har också blivit partner i ett annat stort forskningsprojekt, det
Formasfinansierade Blå Mat. Blå Mat är en av fyra centrumbildningarna för hållbara
livsmedelssystem ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och ta
hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sammantaget har Formas
avsatt 192 miljoner kronor varav Blå Mat disponerar 48 miljoner. Blå Mat handlar
om att inte överutnyttja de akvatiska resurserna och att odla nya fisk- och algarter
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och få konsumenterna att pröva dem. En del av forskningen inom Blå Mat kommer
utföras på Gotland av för ändamålet skapade forskartjänster.
Internationellt har Blått centrum medverkat till att havsområdena runt Gotland, som
enda representant för Östersjön, blivit upptagna på den amerikanska stiftelsen
Mission Blue’s Hope Spot-lista över globala havsområden som är speciellt
skyddsvärda och viktiga för att öka medvetenheten kring havens miljösituation.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning

Det finns naturligtvis mycket erfarenheter i stort och smått som kan diskuteras när
man ska göra en bedömning av en försöksverksamhet som Blått centrum Gotland.
En strukturerad samverkan mellan tre sinsemellan mycket olika organisationer med
tre helt olika uppdrag, löpande under fyra-fem års tid med små resurser och mycket
höga målsättningar är i grunden en utmaning.
Regionstyrelseförvaltningen anser utvärderingen i stort ger en rättvisande bild av
verksamheten. Det strukturerade samarbetet mellan de tre ingående organisationerna
har fungerat bra och gett många positiva synergieffekter. Det får anses stå klart att
Blått centrum har bidragit till regional utveckling och skapat nya arbetstillfällen. Blått
centrum har också nått ut nationellt och därmed nått målet att uppfattas som ”en
dörr in” på Gotland när det gäller vattenrelaterade forskningssamarbeten.
En del verksamhet syns dock inte i utvärderingen, eftersom den av naturliga skäl
främst har projektägarens perspektiv. Exempelvis nämns inte de projekt där Region
Gotland samarbetat med forskare inom områdena vattenbrist1 eller projekt för
digitala lösningar (Blått centrum ingår i ERDA-projektet (Effektiv Regional Digital
Agenda), som bland annat byggt upp ett lokalt trådlöst nät på forskningsstationen Ar
för exempelvis sensorer i yttre miljön för forskning och miljöövervakning).
De två heltidstjänster som projektet sammantaget disponerat bedömer förvaltningen
egentligen är i minsta laget, speciellt i dagsläget när mycket projekt och samarbeten
pågår och administration och kommunikation ökar. Samtidigt finns en fördel i att
behålla modellen att expansion ska ske genom att projekt med egen finansiering
knyts till Blått centrum. De flesta med erfarenhet av projektdriven utveckling vet
dock att denna balansgång inte är helt enkel och att tillkommande projekt sällan vill
finansiera en basverksamhet.
Det är därför viktigt att Blått centrum har tillgång till vissa egna medel för att bekosta
exempelvis förstudier eller publika verksamheter som konferenser/seminarier.
Förutom den startpott på 3 x 500 tkr som de tre organisationerna kom överens om i
avtalet har Uppsala universitet under projektets gång löpande också finansierat lokal,
infrastruktur, konferenser, resor med mera med kontanta medel.
När det gäller organisationsmodell föreslår ingen av parterna något annat upplägg än
dagens, eftersom fördelarna upplevs uppväga nackdelarna. Att Blått centrum är en
integrerad del av Campus Gotland är viktigt för den akademiska förankringen.
Länsstyrelsen kan inte ingå i andra, mer fasta organisationsstrukturer som bolag,
stiftelser och liknande.
Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet för närvarande äskar medel
för en fortsättning av Blått centrum i samma omfattning som under försöksperioden;

Exempelvis projekten Beslutsstödsystem för vattenbesparande åtgärder (Chalmers/RISE) samt
SCARCE, Sustainable Choice of Action for a Recovered water access. (SGU, RISE, SMHI). Genom att både Region Gotland och
Uppsala universitet medverkar i Testbädd Storsudret finns också kopplingar mellan detta projekt och Blått centrum.
1
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1,2 tjänst plus drygt 500 tkr för övriga kostnader årligen. Länsstyrelsen förväntas göra
likaledes.
Regionstyrelseförvaltningen förslår därför regionstyrelsen att Region Gotland
fortsätter sin medverkan i projektet på samma sätt som idag, men med den stora
skillnaden att verksamheten stadigvarande finansieras genom ett ramtillskott om 500
tkr från och med 2022, vilket täcker 40% av en heltidstjänst plus omkostnader.
Beslutsunderlag








Regionstyrelsen § 68, Finansiering av Region Gotlands åtagande inom projekt Blått
centrum Gotland, 2017-03-30.
Avtal om samverkansprojektet Blått Centrum, Uppsala universitet UFV 2017/859,
2017-06-12
RS 2017/1069, Blått centrum Gotland – Projektmedverkan. Beslutad projektplan,
2017-12-15
RS 2017/1069, Blått centrum Gotland – Projektmedverkan. Beslutad
verksamhetsplan, 2017-12-15
Utvärdering Blått centrum Gotland, Uppsala universitet, 2020-05-31
RS 2021/459. Etablering av Blått centrum Gotland, regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-04-22

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Utvärdering Blått Centrum Gotland
(Blått centrum)

På uppdrag av Planeringsrådet för Campus Gotland (Direktiv, 2020-02-13, UFV
2016/1450) har jag utvärderat Blått centrums verksamhet. Enligt uppdraget ska
verksamheten under perioden 2017 till 2019 utvärderas. Jag har tagit friheten att
inkludera väsentliga händelser under 2020 i utvärderingen. Förutom
utvärderingen, enligt direktivet, ska jag komma med rekommendationer kring
hur verksamheten skulle kunna utvecklas för att bringa största möjliga nytta för
universitetets verksamhet i allmänhet och universitetets verksamhet på Campus
Gotland i synnerhet.

Uppsala 31 maj 2020,

/Peter Lindblad
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1. Bakgrund
Inför samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland uppmärksammades
frågan om huruvida universitetet skulle göra en strategisk satsning kopplad till
Östersjöregional samverkan. En utredning gjordes inför samgåendet och under perioden 2014
till 2015 anställdes en projektledare för området med uppgift att ta fram förslag till möjliga
aktiviteter och inriktningar.
Ett av förslagen från projektledaren som formulerades i en slutrapport i november 2015
handlade om att se på möjligheterna att skapa ett formaliserat samarbete mellan universitet,
Länsstyrelse och Region kring vattenrelaterade frågor i bred bemärkelse. Projektledaren
förslog att en förstudie skulle genomföras.
Förstudien genomfördes i samarbete mellan de tre parterna under våren 2016 och den
föreslog:
att ett Blått Centrum Gotland ska bildas som ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i
Gotlands län, Region Gotland och Uppsala universitet. Projektet bör pågå i fem år med en
utvärdering under det fjärde året som underlag för beslut om framtida verksamhet. Den första
delen av perioden kan betecknas som en uppbyggnadsfas för att därefter övergå i en driftsfas.
Basverksamheten kräver en årlig budget och ambitionen är att verksamheten kan utvecklas
och medel tillföras genom självfinansierande uppdrag.
I juni 2017 tecknades ett avtal mellan de tre parterna om att bilda ett Blått centrum med
avtalsperioden 2017 till 2021.
1.1. Resurser
Under periodens första år (2017) bidrog alla tre parterna med 500 000 kronor vardera. Från
universitetets sida delades den kostnaden mellan rektor och Teknisk Naturvetenskaplig
fakultet.
Under perioden 2018 till 2020 bidrar Länsstyrelsen och Region med motsvarande 40 %
vardera av en heltidstjänst per år och universitetet med sammanlagt 2 miljoner kronor per år.
Universitetets resurser består av 250 000 kronor vardera från rektor och Teknisk
Naturvetenskaplig fakultet och 1.5 miljoner kronor för de av regeringen öronmärkta medlen
för forskning vid Campus Gotland.
Under avtalsperiodens sista år (2021) är hittills beslutat att Region och Länsstyrelsen bidrar
med 40 % vardera av en heltid och universitetet med 500 000 (250 000 vardera från rektor
och Teknisk Naturvetenskaplig fakultet).
1.2. Organisation
Blått centrum organiseras av Uppsala universitet och är placerat vid institutionen för
Geovetenskaper, inom forskningsprogrammet NRHU. En föreståndare för Blått Centrum
rekryterades och började sitt arbete hösten 2017. Blått centrum har en styrgrupp bestående av
rektorsrådet för Campus Gotland, Regionstyrelsens ordförande samt landshövdingen för
Gotlands län. Likaså tillsattes ett vetenskapligt råd bestående av tre professorer från Uppsala
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universitet. Blått Centrum fick också ansvaret för driften av forskningsstationen Ar som
finansieras av Teknisk Naturvetenskapliga fakulteten (ägs av Region Gotland).
1.3. Syfte, Uppdrag och Handlingsplan
Utvärderingen hur Blått centrums verksamhet har utvecklats under perioden 2017 till 2020
har gjorts i relation till de syften, mål och uppdrag som formulerades i parternas gemensamma
förstudie 2016:
Syfte:
Genom att bilda ett Blått Centrum Gotland skapas en strukturerad samverkan mellan
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland samt Uppsala Universitet med
utvecklingsfrågor avseende vatten på land, vid kusten och i havet. Kontakter med lokala
aktörer för dialog om behov och åtgärder är väsentliga för att identifiera vilka insatser som
bör prioriteras. Internationella samarbeten ska eftersträvas, bl. a genom att ansöka om
projekt med EU-finansiering. Myndigheterna kan tillsammans medverka till långsiktigt
hållbar utveckling och regional tillväxt där forskningsinsatser har central betydelse.
Uppdrag:
- främja en hållbar blå tillväxt, dvs. hela tiden försöka finna synergier mellan miljöåtgärder
och tillväxtfrågor viktiga för Gotlands utveckling
- Initiera projekt för utarbetande av ny teknik i vattenfrågor
- Vara partner och även projektägare i internationella och nationella samarbetsprojekt
- Vara länken mellan forskning och tillämpning inom hela vattenområdet, från grundvatten,
sjöar och våtmarker till kust och hav, med fokus på förhållandena och förutsättningarna på
Gotland
- Vara rådgivande gentemot ideella projekt i administrativa (bland annat kring
projektansökningar), ekonomiska, vetenskapliga och juridiska frågor
- Koordinera arbetet kring större övergripande gotländska insatser för havsmiljön eller
andra större vattenprojekt
- Vara ett regionalt kunskapscentrum, som dels kan presentera en helhetsbild för olika
målgrupper, dels informera om planerade och genomförda projekt samt även medverka till
folkbildande evenemang
- Samverka och i vissa fall koordinera med medborgarstyrda initiativ, entreprenörer och
föreningar
- Utnyttja forskningsstationen Ar för forskning, undervisning och publik verksamhet
- Bidra till utveckling av vattenbruk på Gotland där forskningsstationen Ar är en viktig resurs
som bl. a. kan bidra till utveckling av ny teknik och utgöra inkubatorverksamhet för blivande
företag
- Vara arrangör av en återkommande mötesplats för seminarier och debatter, i form av
Östersjökonferens/Östersjövecka/Vattendialog
Förstudien från 2016 presenterade dessutom en Handlingsplan för verksamheten indelad i tre
områden:
1. Regionalt kunskapscentrum
a. Årligen genomföra Östersjödagar i samarbete med andra institutioner, universitet och
näringar under Almedalsveckan
b. Årligen genomföra Vattendialogen riktad till den gotländska allmänheten med intresse för
vattenfrågor med aktuellt tema
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c. Återkommande anordna en internationell Östersjökonferens riktad till forskare & experter
d. Samla kunskap om frågeställningar där åtgärder behöver göras
e. Vara en aktiv part i kontakter med organisationer och näringsliv
f. Upprätta och underhålla utbildnings- och forskningskontakter
g. Kontakter med vetenskapligt råd och referensgrupp för dialog och förankring
2. Projektfabrik
a. Utveckla och ansöka om projektmedel
b. Strategiskt arbete
c. Näringslivsutveckling
d. Partnerskap i andras projekt
3. Inkubatorverksamhet
a. Vägledning och stöd av produktidéer
2. Utvärdering
Utvärderingen ska genomlysa Blått centrums verksamhet under perioden 2017 till 2019
(inkluderar även väsentliga händelser under 2020) samt komma med rekommendationer kring
hur verksamheten skulle kunna utvecklas för att stärka universitetets forskning och samverkan
i vattenrelaterade frågor. Särskilt fokus ska var på hur Blått centrum i högre utsträckning ska
kunna integrera forskare från såväl Uppsala som Gotland och därigenom öka
forskningsaktiviteten inom Blått centrum samt på hur den externa finansieringen ska kunna
öka.
2.1. Underlag
Som underlag har jag tagit del av:
- Rapport – Östersjöregional samverkan 2015
- Förstudie Blått centrum 2016
- Avtalet mellan Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala universitet
- Årsrapporter från Blått centrum 2017 till 2019
- Protokoll styrgruppsmöten Blått centrum 2017 till 2019
Dessutom har jag intervjuat:
- Föreståndaren för Blått centrum
- Styrgruppen för Blått centrum
- Företrädare för Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län
- Blått centrums vetenskapliga råd
- Andra, för Blått centrums verksamhet relevanta, forskare på Uppsala universitet
2.2. Blått centrums verksamhet 2017 till 2020 med kommentarer
Ett grundläggande syfte med att bilda Blått centrum var att etablera en strukturerad samverkan
mellan Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland samt Uppsala universitet i
utvecklingsfrågor avseende vatten på land, vid kusten och i havet. Allt material som jag har
tagit del av, skriftligt och muntligt, visar sammantaget att denna grundläggande målsättning är
väl uppfylld.
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Genom Blått centrums verksamhet finns idag (2020) en strukturerad samverkan mellan de tre
aktörerna i utvecklingsfrågor avseende vattenfrågor i stort. Från första året (2017) har den
årliga planering och genomförandet av aktiviteter inom Blått centrum följt förstudiens
handlingsplan om en verksamhet uppdelad i de tre områdena regionalt kunskapscentrum,
projektfabrik och inkubatorverksamhet. Från Blått centrums sida har ambitionen varit hög att
genomföra förstudiens identifierade aktiviteter inom de tre områdena på allra bästa sätt.
Årsrapporterna från 2017 till 2019 tillsammans med aktuella uppdateringar av aktiviteter
under 2020 visar, enligt min mening, att Blått centrum har etablerats som ett regionalt
kunskapscentrum på Gotland med avseende på vattenfrågor i stort. Varje år har en mångfald
olika aktiviteter genomförts vilket, vilket sammantaget har gjort att Blått centrum som
organisation blivit känd på Gotland. Aktiviteterna spänner från årliga Östersjöveckor under
Almedalensveckan, återkommande vattendialoger med den lokala allmänheten kring aktuella
vattenfrågor, återkommande internationell Östersjökonferens, vara en aktiv part i kontakter
med lokala organisationer och näringsliv samt etablerandet av goda utbildnings- och
forskningskontakter. Min uppfattning är att alla dessa aktiviteter tillsammans har varit
nödvändiga för etablerandet av Blått centrum som ett regionalt kunskapscentrum för
vattenfrågor i stort på Gotland. De har även varit en förutsättning för de positiva nationella
och internationella nyheterna under början av 2020:
i. Positivt besked om ett större femårigt externfinansierat nationellt forskningsprojekt kring
torsken i Östersjön fysiskt lokaliserat till forskningsstationen Ar, och
ii. Gotland har blivit godkänd som Hope Spot Gotland av Mission Blue (https://missionblue.org/hope-spots-council/). Mission Blue inspires action to explore and protect the ocean.
Led by legendary oceanographer Dr. Sylvia Earle, Mission Blue is uniting a global coalition
to inspire an upwelling of public awareness, access and support for a worldwide network of
marine protected areas – Hope Spots.
Blått centrum är etablerat som ett regionalt kunskapscentrum för vattenfrågor i stort på
Gotland. Den mångfald av olika aktiviteter som har varit så viktiga under
”uppbyggnadsfasen” och en förutsättning för att bli ett regionalt kunskapscentrum bör dock
ses över inför framtiden. Vilka aktiviteter är prioriterade och vem ska driva och genomföra
dem? Diskussionen bör ske inom Blått centrums tre olika parter, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Region Gotland och Uppsala universitet, för ett gemensamt årligt beslut (som med fördel kan
tas av styrgruppen efter beredning av Blått centrum). Ambitionsnivån bör återspeglas i
resurssättningen.
Tyvärr har det vetenskapliga rådet med tre professorer från Uppsala universitet inte träffats så
ofta och inte heller haft någon större inverkan på Blått centrums verksamheter. Samtidigt ser
de två andra parterna, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland, att ett av de viktigare
bidragen från Uppsala universitet är forskningsanknytningen. Jag anser att det vetenskapliga
rådet bör vara kvar men sammansättning bör ändras till förslagsvis två (eller tre) ledande
forskare inom för Blått centrum relevanta områden samt en representant från vardera
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. För att i högre utsträckning integrera
forskare i Blått centrums olika projekt och aktiviteter från såväl Uppsala som Gotland bör det
finnas forskare i det vetenskapliga rådet från både Gotland och Uppsala. Det ”nya
vetenskapliga rådet” bör träffas regelbundet (oftare än tidigare) för att diskutera gemensamma
forskningsprojekt och forskningsdelar/innehåll i större gemensamma ansökningar. Här finns
en stor potential.
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En tydlig målsättning med bildandet av Blått centrum var att skapa förutsättningar för nya
projektmedel, nya ansökningar (nationellt och inom Europa). Ett flertal ansökningar har
lämnats in och några projekt har blivit beviljade, bland annat: Nätverksuppbyggnad inom
vattenbruk på Gotland, Näringsämnen från hav till land, Algodling och Ålgräsängar. Jag tror
att förväntningarna/ambitionerna kanske var högre men är personligen medveten om att när
tre så olika organisationer som Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala
universitet gemensamt ska göra nya saker tar det tid. Dessutom kan det finnas utmaningar
kring med- och mot-finansieringar när tre så olika myndigheter söker gemensamma
projektmedel. Min förhoppning är att det bredare vetenskapliga rådet kommer att bidraga till
att fler gemensamma forskningsansökningar, och andra breda ansökningar, lämnas in och
därmed både forskningsaktiviteten och den externa finansieringen ökar.
Att Blått centrum, under 2020, lyckats få det större externfinansierade torskprojektet att
fysiskt lokalisera sig till forskningsstationen Ar ser jag som en positiv början på förnyade
diskussioner, bland annat inom det nya vetenskapliga rådet (ovan), och på nytt strategiskt
arbete för nya projektmedel och partnerskap i andra projekt. Att Gotland 2020 blev godkänd
som Hope Spot Gotland av Mission Blue kan bara öka den internationella attraktionskraften.
Inkubatorverksamheten inom Blått centrum har haft en mer informerade och uppsökande
karaktär med en kunskaps och kompetensuppbyggnad inom Blått centrum. Jag kan bara
instämma i målsättningen i tex slutrapporten för projekt Vattenbruk på Ar att ”… på sikt förse
boende och besöksnäring med nyttiga, hållbara och närproducerade livsmedelsprodukter med
hög kvalitet samtidigt som det skapar sysselsättningar på landsbygd.” Redan nu är det
imponerande att landbaserad akvakultur/fiskodling har etablerats på Gotland och min
bedömning är att intresset för ytterligare liknande etableringar kommer att öka i och med
bland annat Blått centrums fortsatta aktiviteter och torskprojektet på forskningsstationen Ar.

------
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Sammanfattande utvärdering Blått centrum
Blått centrum, ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland
och Uppsala universitet, har genom en mångfald olika aktiviteter under perioden 2017 till
2020 etablerat sig som ett regionalt kunskapscentrum för vattenfrågor i stort på Gotland.
Under mina intervjuer har jag ställt frågan: Ska Blått centrum fortsätta i någon form eller ska
vi avsluta? Det samstämmiga svaret har varit att självklart ska Blått centrum fortsätta, och jag
delar den uppfattningen. Blått centrum, samverkansprojektet mellan Länsstyrelsen i Gotlands
län, Region Gotland och Uppsala universitet, har redan tillfört mycket positivt till regionen.
Under 2019/2020 har Blått centrum genom kontakter lyckats få ett större femårigt
externfinansierat forskningsprojekt kring torsken i Östersjön fysiskt lokaliserat till
forskningsstationen Ar. Dessutom har Blått centrum, efter ansökan, fått Gotland godkänd som
Hope Spot Gotland av Mission Blue. Båda beskeden kan ses som positiva katalysatorer för
ytterligare projekt inom Blått centrum och på forskningsstationen Ar.
Organisatoriskt kan man fundera på om både Blått centrum och forskningsstationen Ar kan
knytas närmare Campus Gotland (i det senare fallet med någon form av ägarbyte, något som
bör undersökas) samtidigt som man fortsätter att vara en tydlig del av Uppsala universitet.
Blått centrums organisation med en föreståndare, en styrgrupp med ansvariga chefer från de
tre ingående parterna, och en kärnverksamhet med medarbetare från de ingående parterna
fungerar bra. Det vetenskapliga rådet bör breddas till att bestå av ledamöter från alla ingående
parter samt forskare från både Gotland och Uppsala. Dessutom bör det träffas oftare.
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Regionstyrelsen

Utredning kring innehållet i rollen som världsarvssamordnare,
tjänstgöringsgrad och förslag till organisatorisk tillhörighet
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Ett anslag på 800 tkr beviljas från och med år 2022 till miljö- och byggnämnden
för samordning av det lokala och regionala världsarvsarbetet samt att
världsarvssamordnarens organisatoriska hemvist är miljö- och byggnämnden.
 Ett anslag på 200 tkr överförs från regionstyrelsen till miljö- och byggnämnden
från 2022 för världsarvsarbetet.


Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att uppdrag att tillsammans med
övriga representanter i världsarvsstudion och externa samarbetspartners utreda
Region Gotlands samordnande roll och ansvar samt organisatorisk hemvist och
återkomma till regionstyrelsen (RS 2020/80 §209). Uppdraget uppkom då tjänsten
som världsarvssamordnare idag är vakant.
Världsarvet Hansestaden Visby är en resurs för hela Gotland. Världsarvssamordnaren
ska enligt nationell och regional strategi ansvara för samordning av det lokala och
regionala världsarvsarbetet. Samordnande organisation ska utpekas av länsstyrelse
och för Hansestaden Visby är Region Gotland utpekad samordnande organisation.
Riksantikvarieämbetet har under 2019 färdigställt den nationella strategin och Region
Gotland den regionala strategin under juni 2020. Världsarvsarbetet går nu in i en
genomförandefas utifrån den handlingsplan som är under framtagande.
Följande arbetsuppgifter ingår, utifrån nationell och regional strategi, i
världsarvssamordnarrollen:


Förvalta strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby.
Hansestaden Visby – strategi och handlingsplan för världsarvet del 1.



Samordna aktiviteterna i handlingsplanen. Aktörerna som ansvarar för
aktiviteterna finns representerade i Världsarvsrådet.
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Sammankalla till Världsarvsråd som leds av regionstyrelsens ordförande eller
av denne utsedd ersättare. Samordnaren administrerar också rådet som träffas
fyra gånger per år.



Sammankalla och leda världsarvsstudions arbete.



Representera Hansestaden Visby i föreningen Världsarv i Sverige samt i det
prioriterade internationella nätverket Organisation of World Heritage Cities.



Informationsspridning, kunskapsstöd och kommunikation

Den organisatoriska tillhörigheten för världsarvssamordnaren föreslås till
stadsarkitektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, nära de verksamheter inom
samhällsbyggnadsförvaltning och teknikförvaltning som står för störst del av det
dagliga arbetet kopplat till världsarvets utveckling och förvaltning.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade i september 2020 att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med övriga representanter i världsarvsstudion och externa
samarbetspartners utreda Region Gotlands samordnande roll och ansvar samt
organisatorisk hemvist och återkomma till regionstyrelsen (RS 2020/80 §209).
Uppdraget uppkom då tjänsten som världsarvssamordnare idag är vakant. Det
förlängdes över första kvartalet 2021 för att inhämta ett bättre underlag utifrån
interna och externa aktörers syn på roll och samordningsuppdrag.
Bakgrund

2003 antog kommunfullmäktige ett handlingsprogram med åtgärdsplan för
”Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet”, med programperiod 2004-2006.



Visby världsarvskommitté och en referensgrupp till den inrättades.
Från och med 2005 års budget tillfördes kommunstyrelsen ett permanent
anslag till världsarvskommittén på 200 000 kr.

Visby världsarvskommitté lade 2007 fram ett förslag till ny organisation som
godkändes i kommunstyrelsen 2007.03.29.


En världsarvsstudio skulle bedriva det aktiva och löpande arbetet genom att ta
initiativ till förvaltningsövergripande utveckling av världsarvet, koordinera
insatser och följa upp åtgärder i handlingsplan samt utveckla policys för
exempelvis information och skyltning.



Världsarvssamordnaren (då kallad världsarvskoordinator) skulle utgöra
”kanslifunktionen” i världsarvsarbetet. Dåvarande stadsarkitektkontoret
svarade för denna heltidstjänst, enligt beslutet i kommunstyrelsen.



Världsarvskommittén ersattes i beslutet av Visby Världsarvsråd, en rådgivande
referensgrupp där dåvarande Gotlands kommun, Länsstyrelsen och Gotlands
Museum utsåg två representanter vardera. Företrädare för
centrumföreningen, Fastighetsägarna, Innerstadsföreningen och Gotlands
Turistförening inbjöds att delta med vardera en representant. Rådet skulle
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sammanträda två gånger årligen, och ordförande utsågs av Gotlands
kommun.


Till världsarvsrådet kopplades också Visby Världsarvsforum, ett årligen
återkommande samrådsforum dit rådet allt efter frågans art, skulle inbjuda
representanter från olika intressentgrupper.

2015 flyttades mark- och stadsmiljöenheten, som tjänsten fanns på, från
samhällsbyggnadsförvaltningen till teknikförvaltningen. Samordnartjänsten blev dock
kvar på samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter större omorganisation på
samhällsbyggnadsförvaltningen i mars 2016 ingick världsarvssamordnaren i
stadsarkitektenheten.
Enligt beslut i regionfullmäktige 2016-11-21 överfördes tjänsten som
världsarvssamordnare från byggnadsnämnden till regionstyrelsen 2017-01-01.
Världsarvsfrågorna sågs ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och där inom
regional utveckling för att bedriva ett tvärsektoriellt och offensivt arbete kring
världsarvet i samband med framtagande av ny strategi och handlingsplan för
världsarvet.
Rollens beskrivning i den nationella världsarvsstrategin

Vid framtagandet av nationell världsarvsstrategi förtydligades rollen som
världsarvssamordnare. Den nationella världsarvsstrategin (s. 51, RAÄ, Nationell
strategi för världsarsarbetet) beskriver rollen enligt nedan:


Alla världsarv bör ha en samordnare för världsarvet eller motsvarandes arbete
som har titeln världsarvssamordnare. Det bör också finnas en
samordningsansvarig organisation som är ansvarig arbetsgivare för
samordnaren.



Världsarvssamordnarnas främsta roll är att samordna världsarvsarbetet på
regional och lokal nivå och världsarvsrådens eller motsvarandes arbete.



Arbetet kan också innefatta samarbete med det civila samhället och
företagare för att säkerställa dessa aktörers bidrag i världsarvsarvsarbetet tas
till vara.



Även att se till att det finns information och kommunikation om världsarvet i
enlighet med världsarvskonventionens krav på information och
kommunikation ingår i rollen.



Världsarvssamordnaren är kontaktperson för världsarvet i förhållande till
myndigheter och andra aktörer som behöver en ingång till världsarvets
förvaltare och ska representera världsarvsförvaltningen utåt.



Samordnaren kan vidare ha rollen att sammankalla till världsarvsrådens
möten, vara sekreterare vid mötena och ansvara för beredning av ärenden
inom världsarvsrådet.



Därtill är samordnarnas roll att leda och samordna arbetet med att ta fram,
uppdatera och följa upp världsarvets förvaltningsplan eller motsvarande.
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Strategi för Hansestaden Visby, beskrivning av samordnare, studion och rådet

Den 15 juni 2020 (RF § 96) beslutade regionstyrelsen om strategi för Hansestaden
Visby. I strategin beskrivs rollen i följande stycken (s.38, Region Gotland,
Hansestaden Visby, strategi och handlingsplan för världsarvet):


Världsarvssamordnaren har ett övergripande strategiskt och samordnande
ansvar att se till att organiseringen i världsarvsarbetet i sin helhet fungerar på
lokal/regional nivå. Världsarvssamordnaren ansvarar även för att leda och
samordna arbetet med att ta fram, uppdatera och följa upp strategi och
handlingsplan för världsarvet. Världsarvssamordnaren är kontaktperson och
representant för världsarvet och den övergripande världsarvsförvaltningen.



Världsarvssamordnaren sammankallar världsarvsrådet och världsarvsstudion
inom Region Gotland.



För Hansestaden Visby som har sitt främsta skydd genom den antagna
detaljplanen finns fördelar med att tjänsten som samordnare även
fortsättningsvis finns på Region Gotland, som ansvarar för kommunens
uppdrag och därmed planmonopolet.

Världsarvsstudio


Inom Region Gotland bedrivs det aktiva världsarvsarbetet genom en
världsarvsstudio som ska ta initiativ till förvaltningsövergripande utveckling
av världsarvet, koordinera insatserna och följa upp åtgärder i strategi och
handlingsplanen, samt utveckla riktlinjer för exempelvis information och
skyltning.



I världsarvsstudion ingår världsarvssamordnaren, stadsarkitekten,
regionantikvarien, stadsträdgårdsmästaren och en representant från
fastighetsförvaltningen. Dessa utgör viktiga kompetenser för
världsarvsarbetet och för de delar av världsarvsarbetet som Region Gotland
som region och kommun ansvarar för.



Världsarvsstudion kan utökas med flera förvaltningsrepresentanter enligt
behov och olika representanter kan bjudas in utifrån tematiska
arbetsområden.

Världsarvsstudion är inte en del av linjeorganisationen, utan ska ses som ett
samordnande mötesforum. Världsarvsstudions kompetenser deltar utifrån sina
respektive roller, och en viktig framgångsfaktor för studions arbete är att studion
aktivt leds av världsarvssamordnaren utifrån antagen strategi och handlingsplan.
Världsarvsrådet


Världsarvsrådet är ett forum för samarbete mellan olika aktörer som har en
roll och ansvar i världsarvsarbetet på lokal och regional nivå.



Världsarvsrådet för Hansestaden Visby utgörs idag av representanter från
följande organisationer: Region Gotland, Länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Gotlands Museum, Visby
innerstadsförening, Hyresgäst - föreningen, Visby Centrum, Fastighetsägarna,
DBW:s innerstadsråd, Medeltidsveckan, Uppsala universitet Campus Gotland
och Gotlands förenade besöksnäring.
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Enligt praxis sammankallar världsarvssamordnaren världsarvsrådet till fyra
möten om året. Regionstyrelsens ordförande eller motsvarande innehar
ordförandeposten.

Genomförd dialog med Världsarvsrådet

Under februari 2021 genomfördes en digital dialog i form av tre frågor till
världsravsrådets medlemmar. Rådets medlemmar fick svara på följande frågor:


Beskriv värdet av att ha en världsarvssamordnare, dels för er egen
organisation, dels för Visby och Gotland?



Vilka arbetsuppgifter är det viktigast att en världsarvssamordnare ägnar sig åt?



Hur ser era behov av samverkan ut inom världsarvet?

Inom rådet finns medlemmar från Fastighetsägarna, Gotlands förenade
besöksnäring, Gotlands museum, Innerstadsrådet, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Medeltidsveckan, Riksantikvarieämnet, Statens fastighetsverk, Uppsala universitet
Campus Gotland, Visby Centrum, Visby innerstadsförening, Visby stoft och Region
Gotland.
Svaren visar på att rollen har ett tydligt samordningsuppdrag och ett värde i att samla
aktörer i frågor kopplade till världsarvet, både i fråga om förvaltning och om
utveckling. Nedan redovisas sammanställda punkter för varje ställd fråga.
Värdet av en världsarvssamordnare



Samverkan och samordning av aktörer och aktiviteter.



Främja världsarvets betydelse för kulturturism, besöksnäring och regional
utveckling i Visby och på Gotland.



Ambassadörskap; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.



Förstärkning av varumärket Visby och Gotland.



Göra Hansestaden Visby till central plats för forskning om världsarv generellt
och specifikt (exempelvis Agenda 2030) både nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter för en världsarvssamordnare



Verkställande av handlingsplanen i kombination med långsiktigt strategiskt
arbete.



Extern samordning och samverkan med offentliga och privata aktörer
(exempelvis Världsarvsrådet).



Intern samordning av politiken och förvaltningarna inom Region Gotland.



Kommunikation, kunskapsspridning och omvärldsanalys, internt och externt.



Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande nationellt och internationellt.



Tydliggöra och samla arbetet med t ex en hållbar besöksmålsutveckling i
UNESCOs anda.
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Behov av samverkan inom världsarvet



Implementering och förvaltning av världsarvsstrategin.



Samordning av information om och aktiviteter rörande världsarvet.



Lyfta fram världsarvets utvecklingspotential utifrån ett
destinationsperspektiv.



Länk mellan privata och offentliga aktörer.



Förvaltning av världsarvet, särskilt för utveckling av skötsel- och
informationsfrågor och även kring upprätthållandet av en
världsarvsorganisation.



Kring beslut som kan komma att påverka världsarvet och riksintresset så att
dialog kan föras i tidigt stadium, exempelvis byggnadsordningen som gäller i
innerstaden.

Arbetsuppgifter och tjänstgöringsgrad

Vid sammanställning av arbetsuppgifterna för världsarvssamordnaren kan de
sammanfattas till följande föreskrivna uppgifter utifrån ansvaret är att organisera
världsarvsarbetet på lokal och regional nivå.


Förvalta strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby.
Hansestaden Visby – strategi och handlingsplan för världsarvet del 1.



Fortlöpande samordning av aktiviteterna i handlingsplanen. Aktörerna som
ansvarar för aktiviteterna finns representerade i världsarvsrådet.



Sammankalla till världsarvsråd som leds av regionstyrelsens ordförande eller
motsvarande. Samordnaren administrera också rådet som träffas fyra gånger
per år.



Sammankalla och leda världsarvsstudions arbete.



Representera Hansestaden Visby i föreningen Världsarv i Sverige samt i det
prioriterade internationella nätverket Organisation of World Heritage Cities.



Informationsspridning, kunskapsstöd och kommunikation

Arbetsuppgifterna varierar självklart i omfattning över tid men bedömningen är att
för att världsarvssamordningen nödvändiga uppgifter ska kunna ges rätt möjligheter
behöver tjänsten omfatta en heltidstjänst.
Organisatorisk tillhörighet

Inför framtagandet av en ny strategi för Hansestaden Visby placerades rollen som
samordnare under regionstyrelseförvaltningen. Utifrån genomförandet av den
antagna strategin behöver rollen nu ges rätt förutsättningar i organisation för att
aktivt kunna leda och samordna världsarvsstudion och handlingsplanens aktiviteter.
Det är därför rimligt att rollen placeras nära de verksamheter inom den regionala
organisationen som har starkast koppling till handlingsplanens genomförande.
Den tidigare placeringen på samhällsbyggnadsförvaltningen var väl fungerande
utifrån det interna verksamhetsperspektivet och arbetet inom världsarvsstudion.
6 (8)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/458

Däremot var världsarvsfrågornas nämndtillhörighet oklar, och återrapporteringen till
regionstyrelsen var allt för fragmentarisk. I samband med framtagande av ny strategi
var det därför lämpligt att lyfta tjänsten närmre regionstyrelsen. Samtidigt påverkades
därefter det interna arbetet av större organisatoriskt avstånd till övriga funktioner i
världsarvsstudion. Inför genomförandet av handlingsplanen finns det en uppenbar
fördel att åter placera tjänsten nära stadsarkitekt, regionantikvarie och
stadsträdgårdsmästare, genom att tjänsten åter får sin organisatoriska tillhörighet
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta förutsätter dock att rutin för regelbunden
återkoppling av världsarvsfrågorna till regionstyrelsen finns på plats.
För fortsatt strategisk hantering av världsarvsfrågor och dess koppling till regional
utveckling och exempelvis besöksnäringsfrågor bör regionstyrelsen även framgent
kunna följa det fortlöpande världsarvsarbetet nära. Regionstyrelsen behöver få en
kontinuerlig rapportering under verksamhetsåret om arbetets fortskridande.
Bedömning

Förvaltningen, i dialog med berörda verksamheter, bedömer det som avgörande för
genomförande av världsarvsstrategin och fortsatt fungerande samordning i
världsarvsarbetet att det även framgent finns en tydlig världsarvssamordnarroll.
Förvaltningen anser också att det är avgörande att rollen finns på Region Gotland då
Region Gotland har en central ansvarsroll i världsarvsarbetet. Förvaltningens
bedömning är att för tjänsten nödvändiga arbetsuppgifter kräver en återinsatt
heltidstjänst, vilket kommer att föranleda äskande av medel för tjänsten.
Efter framtagande av världsarvsstrategin anser regionstyrelseförvaltningen att
tjänsten åter bör kopplas närmare de verksamheter som deltar mest aktivt i
världsarvsförvaltning och hantering av frågor som berör världsarvet på olika sätt.
Regionstyrelseförvaltningen finner det lämpligast att rollen åter placeras inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Placeringen är även ett led i att samla funktioner
inom samhällsbyggnadsprocessen enligt projektet FramSam –
samhällsbyggandsprocess för framtidens slutrapport där strategiska
samhällsbyggnadsfunktioner, likt bland annat världsarv, samlas organisatoriskt för en
effektivare process.
De för världsarvsarbetet årligen avsatta medlen på 200 000 SEK bör inte belasta
budgetering för tjänsten, då medlen bedöms behövas för det fortlöpande utvecklingskommunikations-, informations- och nätverksarbetet. Syftet med dessa medel har
varit att ge förutsättningar för ett aktivt världsarvsarbete, informationsinsatser och
insatser i samband med arrangemang som Visbydagen, möjlighet för internt och
externt deltagande och medlemskap i nätverk, världsarvsforum etc. men även
renodlade förvaltningsinsatser då medel saknats inom andra delar av regionen.
För 2021 har Riksantikvarieämbetet utlyst tillfälligt kulturmiljöbidrag som kan sökas
för världsarvssamordning under året. Region Gotland har sökt dessa medel men
ännu inte fått besked om beslut.
Tidigare beslut kring organisation för regionens världsarvsarbete har beslutats av
regionfullmäktige, därför bör fortsatt regionfullmäktige besluta om ny organisatorisk
tillhörighet. Detta beslut bör fattas innan rekryteringen av världsarvssamordnare
inleds.
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Beslutsunderlag

Riksantikvarieämbetet, Nationell strategi för världsarvsarbetet
Hansestaden Visby, strategi och handlingsplan för världsarvet, del 1
RS 2020/80, Protokoll, §209, Strategisk plan och budget 2021-2023 –
regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknikförvaltningen
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Regionstyrelsen

Framtida former för hantering och finansiering av
subventioner i enlighet med regelverket för trygghetsboende
Förslag till beslut i regionstyrelsen



Regionstyrelsen mottager genomfört utredningsuppdrag och fastställer de
resultat som presenteras i utredningen.



Regionstyrelsen ger i enlighet med beslut 2020-10-22 RS §306
Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan med
Socialförvaltningen utreda frågan kring ansvarsfördelning mellan
Regionstyrelsen och Socialnämnden när det gäller de olika delar som
trygghetsboendefrågan omfattar.

Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige



Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta om att anslå
Regionstyrelsen medel om 635 000 kr för år 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22 RS§306 om följande utredningsuppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Socialförvaltningen
utvärdera boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess effekter på
bostadsmarknaden samt effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom
äldreomsorgen. Utredningen ska även visa i vilken omfattning de boende nyttjar
tillhandahållna tjänster och faciliteter. Resultatet ska presenteras till
budgetberedningen våren 2021.
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Regionstyrelseförvaltningen och
Socialförvaltningen har under vintern/våren arbetat med att utreda frågorna.
Utredningens resultat har muntligen informerats om i Socialnämnden den 2021-0415.
För att förstärka förutsättningarna för uppkomsten av trygghetsboende för äldre på
Gotland, beslutade Regionfullmäktige 2017-06-19 att anta ett regelverk för stöd till
1 (8)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1246

trygghetsboenden. Stöd kan ges till den som erbjuder lägenheter för äldre vilka
uppfyller kriterierna i regelverket och det finns bl. a. krav på minimiålder och
folkbokföringsort för den boende samt krav på gemensamma ytor och
trygghetsskapande insatser såsom tillhandahållande av boendevärd.
På Gotland har det hittills etablerats ett trygghetsboende sedan regelverket infördes,
boendet Adjutanten är beläget längs Allégatan i Visby.
Sammanfattningsvis konstateras i utredningen:
-

Etableringen av ett trygghetsboende på Gotland med 68 hyreslägenheter har
gett positiva effekter på bostadsmarknaden, bland annat genom att de
bostäder som frigjorts i och med tillskottet av trygghetsbostäder har kunnat
uppfylla behoven för någon annan och en så kallad flyttkedja har därmed
startat. I och med att det finns en rörelse på marknaden leder detta på sikt till
att de bostadsbehov som finns kan mötas.

-

Det finns inga säkerställda samband mellan etableringen av trygghetsboendet
och ett minskat behov av platser inom omsorgsformen särskilt boende. Dels
har det förflutit alltför kort tid sedan trygghetsboendet etablerades och dels är
det ett relativt begränsat underlag, vilket gör det svårt att göra några säkra
observationer.

-

Det har inte kunnat påvisas att omfattningen av hemtjänstinsatser minskar
eller kan effektiviseras genom trygghetsboendets uppkomst. För att göra
säkrare observationer och studera detta på ett mer vetenskapligt sätt, krävs ett
större underlag och en längre tidsperiod.

-

De personer som valt att flytta till trygghetsboendet ger generellt uttryck för
att man ser positivt på sitt val och att boendet uppfyller de förväntningar som
man hade inför flytten. En stor majoritet av de boende nyttjar också
faciliteter i form av gemensamhetslokal och trädgård samt deltar i
gemensamma aktiviteter. Boendeformen kan således ses som en väg att bryta
isolering, att skapa ökad trygghet och att ge de boende förutsättningar för att
hitta gemenskap.

-

Fördelning av ansvar mellan regionens nämnder för hantering av frågor kring
trygghetsboende har inte legat inom ramen för utredningens uppdrag. Här
föreslås att Regionstyrelsen ger Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utreda denna fråga tillsammans med Socialförvaltningen.

-

I syfte att täcka budgetbehovet för kommande års stöd till trygghetsboenden
föreslås att Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta om att
anslå medel om 635 000 kr för år 2022.

-

Det bör övervägas att skapa förutsättningar för ytterligare etablering av
trygghetsboenden, i Visby och även i andra orter på Gotland.
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Ärendebeskrivning
Uppdrag och utförande

Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22 (RS§306) om följande utredningsuppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Socialförvaltningen
utvärdera boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess effekter på
bostadsmarknaden samt effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom
äldreomsorgen. Utredningen ska även visa i vilken omfattning de boende nyttjar
tillhandahållna tjänster och faciliteter. Resultatet ska presenteras till
budgetberedningen våren 2021.
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Regionstyrelseförvaltningen och
Socialförvaltningen har under vintern/våren arbetat med att utreda frågorna.
Utredningens resultat har muntligen förankrats i Socialnämnden den 2021-04-15.
Bakgrund

Med begreppet trygghetsboende avses vanligen en boendeform där bostaden är
anpassad så att den boende kan bo kvar även med en funktionsnedsättning och där
äldre personers behov av social gemenskap och trygghet tillgodoses genom tillgång
till gemensamma lokaler såsom matsal, samlingsrum, hobbyrum samt där det under
del av dagen finns personal tillgänglig för råd och stöd.
Staten har inom ramen för ”Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna
och tillhandahålla bostäder för äldre personer” beslutat att investeringsstöd kan sökas
av den som uppför hyresbostäder speciellt avsedda för personer över 65 år. Det finns
bland annat krav på att byggnaderna ska innehålla ytor för gemensam samvaro.
För att förstärka förutsättningarna för uppkomsten av denna typ av boende för äldre
på Gotland, har regionfullmäktige 2017-06-19 beslutat att anta ett regelverk för stöd
till trygghetsboenden. Region Gotlands tanke med trygghetsboenden var att dessa
skulle kunna överbrygga glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet
med heldygnsomsorg och därmed kunna innebära att behovet av särskilt boende
skjuts upp.
Stöd kan ges till den som erbjuder lägenheter för äldre vilka uppfyller kriterierna i
regelverket. Det finns bland annat krav på minimiålder och folkbokföringsort för den
boende samt krav på gemensamma ytor och trygghetsskapande insatser såsom
tillhandahållande av boendevärd.
På Gotland har det hittills etablerats ett trygghetsboende sedan regelverket infördes,
boendet Adjutanten är beläget på Artilleriet i Visby. De två bostadshusen omfattar 68
lägenheter i hyresrättsform, varav 45 st 2 rum och kök och 23 st 1 rum och kök, och
inflyttades under 2019. Regionstyrelsen har vid två tillfällen beslutat om utbetalning
av årligt stöd enligt regelverket, senast skedde detta hösten 2020. Den subvention
som beslutades om omfattade 635 000 kr per utbetalningstillfälle.
Resultat och diskussion

1. Utvärdering av boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess effekter på bostadsmarknaden
Trygghetsboende är en boendeform som skapar fler hyresrätter för äldre på den
ordinarie bostadsmarknaden. De alternativ som finns att tillgå på den lokala
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bostadsmarknaden är avgörande för vilka flyttmönster som uppstår. Runt om i landet
kan man se att åtskilliga äldre säljer sina hus och flyttar när det nyproduceras något
man kan och vill flytta till, på orten där man bor. De hus som lämnas köps då
övervägande av barnfamiljer, som i sin tur lämnar en annan bostad till marknaden
och därmed har en flyttkedja startats.
För att göra en relevant utvärdering av trygghetsboendet i Visby måste hänsyn tas till
de boende och deras upplevelse av sin trygghetsbostad. För att fånga in detta gjordes
en enkätundersökning som lämnades till de boende. Totalt inkom 48 svar av 68
möjliga. Frågorna utformades med fokus på vilka som bor i trygghetsboendet, vilken
bostad och varför man lämnat den, vilka faciliteter och aktiviteter man nyttjar samt
nöjdhet med boendet. Enkätsvaren har sammanställts i bilaga 1.
Av de 48 enkätsvar som inkommit kan man se att 16 av de personer som flyttat in i
trygghetsboendet Adjutanten lämnade en villa någonstans på ön medan 32 av de
svarande flyttade från en annan lägenhet. Lite drygt hälften av de svarande har flyttat
inom Visby och resten från andra orter runt om på ön. Några enstaka har flyttat från
fastlandet. Till övervägande del beror flytten på ändrade familjeförhållanden och att
man sökt ett mer besvärsfritt boende. Många anger hiss som en viktig anledning. Så
många som 37% anger att man hade bott kvar i samma lägenhet eller villa om man
inte flyttat till trygghetsboendet.
Trygghetsboende kan förmodas vara ett viktigt komplement på den ordinarie
bostadsmarknaden för att möjliggöra för äldre att flytta från sin villa eller stora
lägenhet till ett mer behovsanpassat boende och därmed även starta flyttkedjor som
kan leda till att människor har möjlighet att skaffa sig ett boende anpassat efter
aktuella behov.
Utifrån enkätsvaren kan slutsatsen dras att merparten av de boende på
trygghetsboendet hade varit i behov av annan bostad inom närtid om de inte fått
lägenhet i trygghetsboendet, vilket då hade skett i konkurrens med övriga
bostadssökande i andra samhälls- och åldersgrupper. Eftersom flertalet av de boende
i trygghetsboendet bor ensamma och sökt sig till en mindre bostad, kan det förmodas
att de konkurrerat om de mindre bostäderna på övriga marknaden. Andra som söker
en mindre bostad är främst yngre, studenter, ensamboende eller människor med
svagare ekonomisk ställning.
2. Effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen
Ovan har begreppet trygghetsboende beskrivits och nedan följer en förklaring av vad
ett särskilt boende innebär:
Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av
socialtjänstlagen. Särskilt boende är ett samlingsbegrepp på boende som
tillhandahåller service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
På sådant boende ska det finnas personal dygnet runt, samt tillgång till legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal. Särskilt boende finns med omvårdnadsinriktning och
demensinriktning.
Trygghetsbostäder kan sägas vara en boendeform för den som inte längre känner sig
trygg och bekväm i sin nuvarande bostad, men ännu inte har behov av särskilt
boende. Till skillnad från särskilt boende ingår varken mat, service, omvårdnad eller
sjukvård. Däremot är det, enligt Region Gotlands eget regelverk, ett krav att
bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemensamhetslokaler
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för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/ bovärd på angivna tider.
Vad är det som gör att man behöver ett särskilt boende?

Försämrad hälsa är den vanligaste orsaken till att äldre flyttade till särskilt boende,
framförallt kognitiva problem och demenssjukdomar. Ytterligare en orsak att flytta
från en ordinarie bostad till ett särskilt boende kan vara att en anhörig inte längre
orkar vårda sin make/maka.
I riktlinjerna för handläggning enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med
funktionsnedsättning står att särskilt boende exempelvis kan beviljas utifrån
nedanstående punkter. En individuell bedömning måste alltid göras.
Den enskilde har ett omfattande omvårdnads-och tillsynsbehov som sträcker sig
över större delen av dygnet och som ej kan tillgodoses i det egna hemmet.
 Behoven kan vara såväl fysiska, psykiska som sociala.
 Den enskilde kan på grund av kognitiv svikt eller demenssjukdom ej få sina behov
tillgodosedda i det egna hemmet.
 Den enskilde har ett skyddsbehov.


Det är svårt att se att det går att fördröja en flytt till ett särskilt boende genom att
personen istället flyttar till ett trygghetsboende. De personer som idag flyttar till ett
särskilt boende har ett stort omvårdnadsbehov och skulle inte längre kunna klara sig
varken i ett trygghetsboende eller i en annan typ av boendeform.
Faktorer som påverkar behov av och tillgång till särskilt boende för äldre (enligt

Socialstyrelsens skrift Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre)
Det är flera faktorer som påverkar behov av och tillgång till särskilt boende utöver
den demografiska utvecklingen. På lokal nivå har kommunerna förutsättningar att
göra bedömningar av det framtida behovet av särskilda boendeformer eftersom de
kan väga in lokala förutsättningar som har betydelse för när en person behöver och
önskar flytta till en bostad i ett särskilt boende.
Några exempel på faktorer som identifierats:









Hur den lokala demografiska utvecklingen ser ut.
Hur hälsan är hos den äldre befolkningen ser ut lokalt.
Om det finns förebyggande arbete och andra insatser för att förlänga kvarboendet,
exempelvis anhörigstöd, mötesplatser, dagverksamhet m.m.
Hur hemtjänsten är organiserad och hur välfungerande den är samt hur
hemsjukvården fungerar.
Hur mycket information kommunen har om hur äldre personer bor idag i
kommunen och hur de vill bo i framtiden.
Om kommunen har en dialog med bostadsbolag om vilka bostäder som finns i
kommunen och hur tillgängliga dessa är och skulle behöva vara utifrån de äldre
personernas behov.
Vilka politiska beslut som fattas.
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Hemtjänstinsatser

Trygghetsboende är en boendeform för äldre och inte en omsorgsinsats via
socialtjänsten. Hemtjänstinsatser utförs på samma sätt oavsett vilken boendeform
som individen har valt.
På Gotland har man som invånare rätt att välja sin egen hemtjänstutförare. Det finns
per idag sex hemtjänstutförare att välja mellan på Gotland.
De personer som har behov av hemtjänst i trygghetsboende har därför samma
möjlighet som andra att välja sin hemtjänstutförare. Det betyder att flera
hemtjänstutförare kan verka inom samma hus. Det är utöver det ett fåtal av de som
bor i trygghetsboendet per idag som har behov av hemtjänstinsatser.
Förebyggande arbete för att motverka ensamhet och isolering

Ett av syftena med trygghetsboendeformen är att motverka ensamhet och isolering
vilket också kan påvisas i enkätsvaren. Många av de boende deltar i de gemensamma
aktiviteterna i trygghetsboendet och uttrycker att man anser den sociala delen vara en
viktig del av boendeformen .
Det bör dock påpekas att det oavsett boendeform är viktigt att motverka ensamhet
och isolering. Inom socialförvaltningen arbetar den hälsofrämjande enheten med
förebyggande stöd till personer över 65 år. Tanken är att oavsett boendeform skall
man få hjälp via den hälsofrämjande enheten där stöd i form av anhörigstöd,
mötesplatser och dagverksamhet organiseras.
Tillgänglighetsanpassade bostäder

Det är viktigt oavsett boendeform att de lägenheter som byggs är
tillgänglighetsanpassade för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
För nya lägenheter regleras detta med stöd av plan- och bygglagen och Boverkets
byggregler, men för det befintliga beståndet av lägenheter och egnahem finns här
ofta brister. I enkätsvaren kan utläsas att ett skäl till att man önskade flytta till
trygghetsboendet, ofta var att det saknades hiss i det tidigare boendet. Att arbeta för
att befintliga bostäder i högre grad tillgänglighetsanpassas är viktigt för att inte äldre
personer och personer med funktionsnedsättning blir hänvisade till särskilda
kategoriboenden.
Bedömning

Generellt gäller att underlaget för att genomföra denna utredning anses vara för litet
för att kunna dra säkra slutsatser när det gäller flertalet av de frågeställningar som
behandlats. Det finns endast ett trygghetsboende på Gotland, antalet lägenheter
uppgår till 68 st och boendet har varit i bruk i cirka två år. Den enkät som
genomförts genererade visserligen ett gott utfall, drygt 70% eller 48 boende
besvarade densamma, men det utgör ändå ett litet underlag. För att möjliggöra mer
säkra observationer och slutsatser föreslås att en långsiktig, regelbundet
återkommande uppföljning av boendeformens effekter genomförs. Det finns i
nuläget fler än 460 trygghetsboenden etablerade i en stor del av landets kommuner.
Det finns goda skäl att anta att någon eller några av dessa kommuner med längre
erfarenhet än Gotland av denna boendeform, har arbetat med uppföljning och
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utvärdering på ett sätt som kan vara till nytta i ett fortsatt utredningsarbete på
Gotland.
Utifrån den kunskap som finns idag och som inhämtats i samband med denna
utredning, går det inte att styrka hypotesen att ett trygghetsboende fördröjer en flytt
till omsorgsformen särskilt boende. Det kan antas att många människor vill bo kvar i
sitt hem så länge som möjligt oavsett typ av boende och få den hjälp de är i behov av
via hemtjänst eller hemsjukvård fram till dess att man är i så pass omfattande
omvårdnadsbehov att ett särskilt boende med dygnet runt hjälp är den bästa
lösningen. En bostad i ett trygghetboende skiljer sig inte nämnvärt från en annan
bostad i t ex lägenhet eller villa, men ger däremot en större möjlighet till gemenskap
med grannarna och ett tillgänglighetsanpassat boende, något som visat sig vara viktigt
enligt de enkätsvar som inkommit.
Det kan inte dras några säkra slutsatser huruvida hemtjänstinsatser minskat eller ej
som en följd av att individen valt boendeformen trygghetsboende. Inte heller har det
kunnat visas på effektiviseringsvinster genom att många brukare finns inom samma
byggnad. För att kunna göra mer säkra observationer och studera detta på ett mer
vetenskapligt sätt, krävs ett större underlag och en längre tidsperiod.
Många av de boende deltar i de gemensamma aktiviteterna som anordnas inom
trygghetsboendet och uttrycker att man anser den sociala delen vara en viktig del av
boendeformen. Detta är ett positivt resultat och även ett av de uttalade syftena med
etableringen av trygghetsboendet. Det bör betonas att det är viktigt att fokusera på
att arbeta för att åstadkomma tillgängliga bostäder för alla som har det behovet och
ge möjlighet att bryta isolering och hitta gemenskap oavsett vilken boendeform man
har valt som äldre. Utökade förebyggande insatser i samhället generellt kan minska
isolering och ge möjlighet till ökad trygghet över hela Gotland oavsett vilken
boendeform man har valt. Trygghetsboenden och förebyggande arbete mot isolering
samt tillgänglighetsanpassning av bostaden kan vara komplement till varandra för att
öka valfriheten och det bör kunna finnas utrymme för båda.
En flytt till ett trygghetsboende frigör i många fall en bostad som uppfyller någon
annans behov, t ex en villa för en barnfamilj. Bostadsbrist handlar inte bara om att
skapa nya bostäder, utan det viktiga är att skapa bostäder utifrån de befintliga
behoven för att nå balans på bostadsmarknaden. Det ordinarie bostadsbeståndet
behöver utvecklas för att kunna tillgodose det växande behovet av bostäder
anpassade till en åldrande befolkning. Där kan trygghetsbostäder utgöra ett viktigt
komplement och alternativ för de äldre som ännu inte är i behov av ett särskilt vårdoch omsorgsboende.
Sammanfattningsvis konstateras följande:
-

Etableringen av ett trygghetsboende på Gotland med 68 hyreslägenheter har
gett positiva effekter på bostadsmarknaden, bland annat genom att de
bostäder som frigjorts i och med tillskottet av trygghetsbostäder har kunnat
uppfylla behoven för någon annan och en så kallad flyttkedja har därmed
startat. I och med att det finns en rörelse på marknaden leder detta på sikt till
att de bostadsbehov som finns kan mötas.

-

Det finns inga säkerställda samband mellan etableringen av trygghetsboendet
och ett minskat behov av platser inom omsorgsformen särskilt boende. Dels
har det förflutit alltför kort tid sedan trygghetsboendet etablerades och dels är
det ett relativt begränsat underlag, vilket gör det svårt att göra några säkra
observationer.
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-

Det har inte kunnat visas att omfattningen av hemtjänstinsatser minskar eller
kan effektiviseras genom trygghetsboendets uppkomst. För att kunna göra
mer säkra observationer och studera detta på ett mer vetenskapligt sätt, krävs
ett större underlag och en längre tidsperiod.

-

De personer som valt att flytta till trygghetsboendet ger generellt uttryck för
att man ser positivt på sitt val och att boendet uppfyller de förväntningar som
man hade inför flytten. En stor majoritet av de boende nyttjar också
faciliteter i form av genomsamhetslokal och trädgård samt deltar i
gemensamma aktiviteter såsom gymnastik, gemensamma måltider,
trädgårdsodling och andra spontana sammankomster som kortspel eller
gemensamt tv-tittande. Boendeformen kan således ses som en väg att bryta
isolering, att skapa ökad trygghet och att ge de boende förutsättningar för att
hitta gemenskap.

-

Fördelning av ansvar mellan regionens nämnder för hantering av frågor kring
trygghetsboende har inte legat inom ramen för utredningens uppdrag. Här
föreslås att Regionstyrelsen ger Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utreda denna fråga tillsammans med Socialförvaltningen.

-

I syfte att täcka budgetbehovet för kommande år föreslås att Regionstyrelsen
föreslår Regionfullmäktige att besluta om att anslå medel om 635 000 kr för
år 2022.

-

Det bör övervägas att skapa förutsättningar för ytterligare etablering av
trygghetsboenden, dels i Visby men även på andra platser på Gotland.

Beslutsunderlag
Regionstyrelsens beslut RS§306 2020-10-22.
Bilaga 1. Utvärdering av genomförd enkät.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, regionala utvecklingsavdelningen
Socialförvaltningen, förvaltningschef
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Utvärdering av resultat från enkät genomförd vid trygghetsboendet
Adjutanten under februari 2021
Förutsättningar
Antal enkäter utlämnade:
Inkomna svar totalt:

68
48

Anmärkning:
1. Vissa frågor har inte besvarats av alla boende, varför antalet svar kan variera för olika
frågor. För vissa frågor har alternativet ”vet ej” förts till alternativet ”inget svar”.
2. En uppmaning som gavs vid utlämnandet av enkäten var att besvara frågorna utifrån den
situation som rådde innan pandemins inträde. Eftersom boendet stod färdigt för
inflyttning under mitten av 2019 innebär det dock att de boende endast fick en relativt
kort tid med ”normalitet” innan pandemin kom.
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Fråga 1. Hur många bor i ert hushåll?

Kommentar: De två husen innehåller 23 st 1-rumslägenheter med storlek mellan 42-47 kvm och
45 st 2-rumslägenheter som är 49-50 kvm, totalt 68 lägenheter. Enkäten besvarades av 48
lägenhetsinnehavare vilket utgör drygt 70% av totalen. Det visar sig också att endast en liten del
(10%) av lägenheterna hyser mer än en boende.
Fråga 2. Vilken ålder har du/ni som bor i hushållet?

Kommentar: Medelåldern bland de som har besvarat enkäten är drygt 80 år. Ett villkor för att få
hyra en lägenhet är att minst en av hyresgästerna är 70 år eller äldre, samt att man är folkbokförd
på Gotland.
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Fråga 3. Vilken typ av boende har du/ni lämnat när du/ni flyttade hit?

Kommentar: En relativt stor andel av de boende (33%) har lämnat en villa vid flytten, vilket kan
antas varit positivt för rörligheten på bostadsmarknaden och för att tillgängliggöra en efterfrågad
bostadsform.

Fråga 4. Vilken ort flyttade du/ni ifrån?

Kommentar: Mer än varannan flyttade till sitt nya boende från närområdet (Visby), medan bara
ett fåtal flyttade från någon av serviceorterna. Boendet lockade också några att flytta till Gotland
från fastlandet och till och med från utlandet.
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Fråga 5. Vilken var främsta orsaken till att du/ni valde att flytta till ett trygghetsboende?

Kommentar: Omkring 15% anger att flyttat för att man blivit änka/änkling eller ensam av annan
orsak. Knappt 20% anger att man aktivt sökt sig till just trygghetsboendet och de möjligheter
som där erbjuds. Ungefär samma andel uppger att anledningen till flytt var betungande arbete
med skötsel av trädgård och underhåll av sitt hus eller att man saknade hiss i sitt tidigare boende.
Huvuddelen, knappt 40%, av de svarande har angett andra skäl för sin flytt, till exempel att barn
eller vänner rekommenderat boendet.
Fråga 6. Om du/ni inte hade fått en lägenhet i trygghetsboendet, vilken typ av boende
hade du/ni troligen bott i nu?

Kommentar: Av de 16 som bodde i villa innan flytten bedömer bara 4 att man hade bott kvar i
sin villa om man inte flyttat till trygghetsboende. Omkring hälften av de som bodde i lägenhet
innan flytten skulle ha bott kvar i sin lägenhet. Knappt hälften av de svarande skulle ha flyttat till
en annan lägenhet om de inte flyttat till trygghetsboendet.
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Fråga 7. Vilka gemensamma aktiviteter deltar du/ni i som är anordnade av
trygghetsboendet?

Kommentar: Endast en mindre andel anger att man sällan eller aldrig deltar i några av de
aktiviteter och sammankomster som anordnas inomhus och utomhus. Många anger att man
deltar i ett flertal aktiviteter och ser den sociala samvaron som en positiv del av boendet. Särskilt
populära är de gemensamma gympapass om anordnas.

Fråga 8. Vilka gemensamma faciliteter i boendet nyttjar du/ni?

Kommentar: Den gemensamma samlingslokalen/allrummet ”Guldkanten” anges av huvuddelen
av de boende och verkar vara mycket uppskattad utifrån de kommentarer som ges. Även
uteplatsen med omgivningar uppskattas av många. Ett fåtal anger att man inte nyttjar några av de
gemensamma ytorna.
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Fråga 9. Om du/ni bodde kvar i ert tidigare boende, hade du/ni då haft behov av någon
form av stöd eller hjälp i vardagen som inte behövs nu i och med att du/ni bor i ett
trygghetsboende?

Kommentar: Omkring 40% av de som svarat på frågan bedömer att man skulle vara i behov av
någon form av hjälp för att klara vardagen om man bott kvar. Huvuddelen gör bedömningen att
man inte hade haft något sådant behov.
Fråga 10. Uppfyller trygghetsboendet de förväntningar du/ni hade innan inflytt?

Kommentar: En liten andel, knappt 10%, av de svarande hade inga förväntningar eller har inte
kunnat precisera sig i frågan. Samma andel anger att de förväntningar man hade innan flytten inte
har uppfyllts. En överväldigande majoritet, omkring 80%, ger uttryck för att man har fått sina
förväntningar uppfyllda i helt eller till vissa delar.
------------------------------------6 (6)
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Anna Wejde

Regionstyrelsen

Uppdrag. Utreda struktur för samverkan och arbetssätt mellan
förvaltningar och nämnder för arbete med klimat-, miljö- och
energifrågor
Förslag till beslut

Regionstyrelsen mottar delrapporteringen av uppdraget.
 Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta påbörjat arbete och redovisa struktur för
samverkan och arbetssätt till budgetavstämningen oktober 2021.


Sammanfattning

Regionstyrelsen fick i oktober 2020 uppdraget att utreda struktur för samverkan och
arbetssätt mellan förvaltningar och nämnder för att nå framgång i arbetet med
klimat-, miljö- och energifrågor. Denna tjänsteskrivelse är en delrapportering i
uppdraget. Förvaltningen behöver mer tid för detta då uppdraget med ny styrmodell
kommer ge ramar för hur det interna arbetet organiseras för att säkerställa leveranser
i fråga om sammanhållet genomförande för att nå beslutade mål för organisationen.
Ärendebeskrivning

Resurstillgången inom arbetet med klimat, miljö och energi gör att behovet av
prioritering och fokus ökar. För att nå gemensam prioritering behövs effektiv och
samordnad intern samverkan mellan förvaltningar och nämnder.
Region Gotlands interna arbete med miljö har de senaste åren fått stå tillbaka på
grund av ökad efterfrågan i arbetet med energi- och klimatärenden i andra
sammanhang än det interna miljöarbetet. Det är tillgången på ekonomiska och
personella resurser som gör att prioriteringen skett. Samtidigt har regionens
förvaltningar blivit färre till antalet och miljöfrågorna mer komplexa. Under 90-talet
drev regionen framgångsrikt internt miljöarbete inom ramen för ekokommunerna.
Det var framgångsrikt genom erfarenhetsutbyte och stöd för att nå målen i
miljöprogrammet och för gemensam uppföljning av kommunens miljönyckeltal.
Detta är inte nödvändigtvis fel prioritering men i jämförelse med de andra regionerna
och andra kommuner i Sverige ligger Region Gotland numera efter i det interna
miljöarbetet och regionen behöver prioritera sitt interna arbete med miljö för att
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komma ikapp. Se SKR:r s Öppna Jämförelser - miljöarbete i regionerna1, Sveriges
ekokommuners nyckeltal2 eller tidningen Miljöaktuellts miljöranking av kommuner3
och regioner.
Idag styr styrkortet regionens miljöarbete då miljöprogram och energiplan är
daterade, men inte formellt avslutade genom beslut i regionfullmäktige, samt det
faktum att program inte har någon roll i den befintliga styrmodellen. Styrmodellen är
under översyn. Noteras kan att det såväl med miljöprogram som med styrmodellen,
där miljöfrågor hamnar i samhällsperspektivet inte i verksamheten, varit svårt att få
nämnderna att sätta egna mål under de övergripande målen. I en revisionsrapport
från 2017 påpekade revisorerna att regionen saknat ändamålsenlig styrning enligt
miljöprogrammet och tillräckligt stöd till förvaltningarna ifråga om detta.
Som en resursförstärkning tillfördes därför en tjänst som miljöhandläggare under
knappt två år 2018-2020. Men för att kunna nätverka och samhandla mellan
förvaltningar behövs resurser för det hos alla berörda. Ett fungerande miljö-nätverk
blev inte återuppbyggt under den här tiden. Hos TKF och SOF finns en aktuell
miljöhandlingsplan och efterfrågan på samverkan kring dessa. Inom SBF finns främst
planprocesser som kräver samverkan på miljöområdet.
I en ny styrmodell behöver samverkansstrukturen inkluderas, likväl som program och
programlagda arbetsformer i dessa. Varje nämnd och förvaltningen måste fås att
planera insatser för att nå mål och delmål och på så sätt bidra till Region Gotlands
eget arbete med klimat, miljö och energi.
Den nya styrmodellen ska också skapa tydlighet för styrning genom hela
organisationen varför det är nödvändigt att låta det arbetet fortlöpa ytterligare innan
strukturer för samverkan och arbetssätt för klimat, miljö och energi fastställs.
Samhällsperspektivet återfinns i regionala utvecklingsstrategin och vad som aktörer,
däribland Region Gotland, måste uppnå i samverkan och samhandling för att nå
målen i Vårt Gotland 2040 kommer att framgå av genomförandeprogrammen för
den regionala strategin.
Utöver genomförandeprogram, beroende på hur dessa och styrmodellen utvecklas,
kan det komma att behövas ytterligare styrdokument antagna av regionfullmäktige
inom miljö, energi och klimat, till exempel för att uppfylla lagen om kommunal
energiplanering, eller för att möta kvalificeringskrav som ekokommun.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att närmare utreda vidare hur ett generellt
förstärkt hållbarhetsarbete i Region Gotlands egen organisation skulle kunna se ut.
Som en del i detta ingår att se på behovet av en övergripande policy och riktlinjer för
detta arbete, vilket sker inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling. En
förlängning av detta skulle också då kunna vara ett sammanhållet hållbarhetsprogram
för organisationen Region Gotland under ledning av en sammanhållande funktion –
en hållbarhetssamordnare eller motsvarande – i likhet med många andra kommuner,
regioner och privata företag. I ett sådant mer utvecklat system blir programmens
uppgift att organisera ett sammanhållet och förvaltningsövergripande arbete i relation
till satta mål, och därigenom skulle då en samverkansstuktur fungera som en
arbetsform i detta.

Öppna jämförelser – miljöarbetet 2020 i regionerna, låga resultat ifråga om bredden på klimatredovisning, brist på styrning i
kemikaliearbete
2 Gröna nyckeltal (miljobarometern.se)
3 https://kommunrankning.miljobarometern.se/
1
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ett krafttag kring det interna miljöarbetet är
nödvändigt. Det finns några nämnder och förvaltningar som är mer prioriterade än
andra för samverkan och det är där arbetet kommer att påbörjas. Det gäller främst
förvaltningar med verksamheter som försörjning, upphandling samt inköp och
användning av kvantitativa mängder förbrukningsmaterial.
Samverkans syfte är att bryta ner de övergripande samhällsmålen för klimat, energi
och miljö till mätbara mål, delmål och aktiviteter för Region Gotlands nämnder och
förvaltningar, dessa måste sedan förankras i respektive nämnd och därefter
godkännas av fullmäktige. Varje nämnd och förvaltning har i sin
verksamhetsplanering och budget att planera och återrapportera kring delmål för att
mäta måluppfyllelse. Samverkan och arbetssätt måste följa alla nivåer, både inom
tjänstepersonorganisationen och inom den politiska organisationen.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Lotta Israelsson, HR-direktör

Minska behov och kostnader för hyrpersonal inom Region
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner återkopplingen kring uppdraget att minska behov och
kostnader för hyrpersonal inom Region Gotland
Sammanfattning

Att bli oberoende av hyr innebär konkret att Region Gotland ska ha en stabil
bemanning och klara sitt grunduppdrag med egna medarbetare. Oberoende av hyr
innebär inte en nollvision, viss inhyrning kommer att behövas även i framtiden, som
ersättning för vissa bristkompetenser eller under särskilt ansträngda perioder under
året.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen är de förvaltningar som i
dag använder hyrpersonal. Ett flertal aktiviteter görs för att minska oberoendet både
vad gäller att hitta resurseffektiva arbetssätt och att samtidigt vara en attraktiv
arbetsgivare. Regionens övergripande samt förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner utgår från Sveriges kommuner och landsting (SKR) nio strategier för att möta
framtidens kompetensförsörjningsutmaningar. Strategierna är att, stärka ledarskapet,
rekrytera bredare, stödja medarbetarnas utveckling, använd kompetensen rätt, söka
nya samarbeten, prioritera arbetsmiljön, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet.
Det handlar inte om att välja bara en strategi utan en rad åtgärder, förhållningssätt
och nytänkande krävs för att bli än mer attraktiv som arbetsgivare och genom ökad
attraktivitet öka antalet anställda och minska hyr. En av de insatser som kan bidra
stort är satsningen på strategisk och hållbar bemanning. I det innefattar en hållbar
arbetsmiljö, en attraktiv arbetsgivare, fokus på verksamhetens behov samt ett nära
ledarskap
Ett nationellt projekt kring upphandling av hyrpersonal pågår. Ett samarbete mellan
Sveriges regioner och Sveriges kommuner och landsting (SKR), där ett gemensamt
ramavtal för hyrpersonal ska leda till att regionerna blir en stark och tydlig kravställare.
Satsningen att bli oberoende av hyrpersonal är nödvändig och kommer att ge flera
positiva effekter på lång sikt. Men inom en del av våra verksamheter, där
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/318

resursbristen är stor kommer det att bli svårt att hitta lösningar för att öka
kontinuiteten med egen fast bemanning.
Nedan kommer en beskrivning av det som görs inom regionen och specifikt inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, för att minska behov och
kostnader för hyrpersonal inom Region Gotland.
Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen är de förvaltningar som i
dag använder hyrpersonal. Ett flertal aktiviteter görs för minska oberoendet genom
att hitta resurseffektiva arbetssätt och att samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.
Regionens övergripande samt förvaltningarnas kompetens-försörjningsplaner utgår
från Sveriges kommuner och landsting (SKR) nio strategier för att möta framtidens
kompetensförsörjningsutmaningar. Strategierna är att, stärka ledarskapet, rekrytera
bredare, stödja medarbetarnas utveckling, använd kompetensen rätt, söka nya
samarbeten, prioritera arbetsmiljön, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet. Det
handlar inte om att välja bara en strategi utan en rad åtgärder, förhållningssätt och
nytänkande krävs för att bli än mer attraktiv som arbetsgivare och genom ökad
attraktivitet öka antalet anställda och minska hyr.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Inom hälso- och sjukvården är behovet av kompetens en stor utmaning. Här finns
verksamheter som måste fungera dygnet runt, samt verksamheter som behöver
förstärkas för att kunna hålla vårdgarantierna. Med en dubblerad befolkning på
sommaren är behoven av resurser mycket stor under vissa perioder. När inga andra
lösningar finns tillhands blir verksamheter tvungna att bemanna med hyrpersonal.
Under 2020 var kostnaden för hyrpersonal 97 miljoner kronor, en ökning med cirka
10,4 miljoner (12 procent) jämfört med 2019. Av dessa 97 miljoner är 16,3 miljoner
direkt kopplade till pågående pandemi och till största delen finns de inom tre
verksamheter; anestesiläkare, sjuksköterskor på akutmottagningen samt
vårdavdelning C4 kardiologi dit hjärtintensivvården flyttades från den ”vanliga”
intensivvårdsavdelningen. Hyrkostnaderna finansieras till stor del av vakanta tjänster
men merkostnaden uppgår för 2020 till -54 miljoner. Det stora beroendet av
hyrpersonal som finns ryms inte inom givna budgetramar och ett aktivt arbete med
att säkra en så effektiv grundbemanning som möjligt i syfte att minska
hyrkostnaderna är avgörande för att nå en budget i balans.
Aktiviteter för att bli oberoende av hyr
Sedan 2016 har Sveriges regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och regioner
(SKR) arbetat gemensamt inom ett stort antal områden för att uppnå ett oberoende
av inhyrd vårdpersonal. Just nu pågår ett nationellt projekt kring upphandling av
hyrpersonal. Ett gemensamt ramavtal för hyrpersonal som ska leda till att regionerna
blir en stark och tydlig kravställare. Detta ska generera rimligare priser, högre kvalitet,
bättre leverans och mindre konkurrens mellan regionerna. Genom att ta en stark
ställning som avtalspartner kan på sikt även förutsättningar för en mer seriös
bemanningsbransch ges.
Som fortsättning på regionens effektiviseringsprojekt kring strategisk bemanning sker
under 2021 ett antal aktiviteter för att säkra en ändamålsenlig schemaläggning utifrån
verksamheternas behov. Syftet är att säkra ett effektivt resursutnyttjande, skapa en
långsiktigt hållbar bemanning och sänka hyrkostnaderna. En effektiv bemanningsplanering är en av de viktigaste insatserna för att minska beroendet av hyr och att
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förstärka det strategiskt hållbara bemanningsarbetet kommer vara den enskilt största
satsningen som kan ge positiva effekter framåt på en hållbar arbetsmiljö som
samtidigt är attraktiv och med fokus på verksamheternas behov. I det innefattar
kompetenshöjning inom området, stöd till verksamheterna, utrymme till
överanställningar där det behövs samt ett nära ledarskap.
Andra åtgärder är att visa på möjligheter med distansarbete och pendling,
utlandsrekrytering av sjuksköterskor, utreda olika åtgärder för att skapa attraktivare
nattjänster samt öka spridningen av annonser i sociala medier. Utöver detta ses
förvaltningens rutiner och riktlinjer över när det gäller avrop av hyrpersonal.
Socialförvaltningen
De avdelningar som haft eller har hyrpersonal är individ- och familjeomsorgen samt
särskilda boenden. Tidigare har även hemsjukvården haft hyrpersonal men inte under
2020. Bedömningen är att detta inte heller ska behövas under 2021.
Inom individ- och familjeomsorgen har det som mest varit sex konsulter inne under
vår och sommar 2020. I dagsläget finns det fyra hyrpersonal, men från april har
behovet minskat till tre.
Särskilda boenden har haft svårt att täcka behovet av sjuksköterskor och har det även
framåt. Rekrytering av vakanser har pågått i flera omgångar, men det är få eller inga
sökanden till tjänsterna. Störst behov uppstår under sommaren då behovet inte kan
täckas av egen personal och inte heller med hjälp av resursens sjuksköterskor.
Aktiviteter för att bli oberoende av hyr
Individ- och familjeomsorgen har aktivt arbetat med visstidsanställningar för att
kunna ersätta vid föräldraledigheter. Under året har fyra olika rekryteringsomgångar
genomförts. Särskilda boenden har tittat över grundbemanningen och utökat den
något för att kunna täcka vid frånvaro.
Under de kommande åren kommer socialförvaltningen att arbeta med olika proaktiva
åtgärder för att tidigt knyta kompetens till verksamhetsområden med bristyrken.
Åtgärderna, i form av bland annat studentmedarbetare, traineeprogram, digitala
introduktioner, praktikplatser och utbildningsinsatser för anställda medarbetare,
kommer initialt att leda till ökade kostnader men kommer på sikt att minska
beroendet av hyrpersonal och säkra kvaliteten i utförandet av uppdraget.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det görs mycket inom området för
att minska beroendet av hyr. Att arbeta med specifika aktiviteter inom
förvaltningarna samt tillsammans hitta gemensamma processer och aktiviteter inom
målområde medarbetare och målen 13. tillitsbaserad organisationskultur, 14. aktiv
och strategisk kompetensförsörjning samt 15 förebyggande och hälsofrämjande
organisation, kommer att göra region Gotland till en mer attraktiv arbetsgivare som
kan attrahera, behålla och utveckla medarbetare i takt med den ökade demografiska
utmaningen och kompetensförsörjningsbehovet. Regionens övergripande samt
förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner utgår från Sveriges kommuner och
landsting (SKR) nio strategier för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar. Strategierna är att, stärka ledarskapet, rekrytera bredare, stödja
medarbetarnas utveckling, använd kompetensen rätt, söka nya samarbeten, prioritera
arbetsmiljön, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet. Det handlar inte om att välja
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bara en strategi utan en rad åtgärder, förhållningssätt och nytänkande krävs för att bli
än mer attraktiv som arbetsgivare och genom ökad attraktivitet öka antalet anställda
och minska hyr.
En effektiv bemanningsplanering är en av de viktigaste insatserna för att minska
beroendet av hyr och att förstärka det strategiskt hållbara bemanningsarbetet
kommer vara den enskilt största satsningen som kan ge positiva effekter framåt på en
hållbar arbetsmiljö som samtidigt är attraktiv och med fokus på verksamheternas
behov. I det innefattar kompetenshöjning inom området, stöd till verksamheterna,
utrymme till överanställningar där det behövs samt ett nära ledarskap.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

4 (4)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/358
22 april 2021

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till beslut

•

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska
programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för social
hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska så
kallade livsstilssjukdomar1.
Förvaltningarna har redovisat övergripande aktiviteter som pågår och/eller planeras som
dels stärker förutsättningarna för hälsa och dels främjar goda levnadsvanor som minskar
livsstilssjukdomar. Vidare har förvaltningarna redogjort vad som skulle kunna göras
ytterligare om nya resurser tillförs.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förvaltningarna arbetar hälsofrämjande och
förebyggande utifrån lagar, nationella riktlinjer och lokala program som styr det
hälsofrämjande arbetet. Förvaltningarna anger också aktiviteter som har indirekt
påverkan på levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet, minskat våld
osv. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad samverkan mellan förvaltningarna
i verksamhetsplaneringsprocessen skapar goda förutsättningar för att nå större
måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och Nära Vård. Det är viktigt att
praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser också
prioriteras där.
Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en grundläggande verksamhet
som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed minskade livstidssjukdomar.
1

Livsstilssjukdomar påverkas av alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel, fysisk aktivitet, matvanor och sexuell hälsa
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Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är på väg att etablera levnadsvanor
som i stor utsträckning kommer att följa med hela livet. Det är viktigt att denna
verksamhet ges ekonomiska och strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt
grunduppdrag. För närvarande uppfyller inte Region Gotland författningskraven
avseende att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna så att
den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande. Regionstyrelseförvaltningen
anser det därför som högst prioriterat att elevhälsan ska ges förutsättningar för att kunna
leva upp till lagkraven.
De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag
socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt att stödja
och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Det är också
viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att de får resurser att stödja barn och unga så
att de dels kan gå ur årskursen/skolan med godkända betyg och att de dels får stöd och
motivation till bra levnadsvanor som stärker och skyddar hälsan långsiktigt.

Bakgrund
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska
programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för Social
Hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska så
kallade livsstilssjukdomar.
Livsstilssjukdomar är sjukdomar som går att förebygga genom samhälleliga och
individfokuserade insatser. Livsstilssjukdomar påverkas av levnadsvanor samt
människors sårbarhet för att drabbas av sjukdomar. Det handlar om exempelvis stroke,
hjärtinfarkt, depression olika former av cancer och diabetes. Levnadsvanor som påverkar
hälsan är exempelvis alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar, fysisk aktivitet,
matvanor och sexuella relationer.
Bestämningsfaktorer för hälsa – att påverka ohälsa och sjukdomar

Vad som påverkar hälsa, hur vi har det och vilka val vi gör som antingen främjar eller
motverkar en god hälsa beror på i vilka samhällsstrukturer (livsvillkor) vi lever.
Östgötakommissionen för jämlik hälsa, 2014, har tagit fram en modell som visar de olika
faktorerna som påverkar hälsan (se bild nedan). De två yttersta ringarna anger de
samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå)
bestämningsfaktorerna för hälsa. Under samhällsarenor återfinns välfärdstjänster som
ligger inom ramen för Region Gotlands verksamhet.
Bild: Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014,
baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.
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Vilka levnadsvanor en person har beror på ett samspel mellan individ och samhälle.
Individen har ett ansvar för sin hälsa men gör också val utifrån hur samhället har skapat
likvärdiga förutsättningar för alla, som underlättar för individen, att ta sitt ansvar för att
främja sin hälsa. God socioekonomisk status ökar möjligheten till att ha goda
levnadsvanor.
Att ha en sämre socioekonomisk position i samhället innebär också en ökad sårbarhet
för ohälsa och sjukdom. Det beror på att stress, uppgivenhet och oro, som uppkommer
hos personer i utsatta situationer, har biologisk påverkan på kropp och hjärna vilket i sin
tur ökar mottagligheten för sjukdomar. Exempel på särskilt utsatta grupper är personer
med kort utbildning, låg inkomst, funktionsnedsättning, HBTQ-personer och andra
minoritetsgrupper, nyanlända, personer med psykisk ohälsa och personer som är utsatta
för våld i nära relation.
På Gotland, som i riket, finns skillnader i levnadsvanor mellan olika grupper med olika
socioekonomisk status. Nedan visas exempel på skillnaden mellan personer utifrån
utbildningslängd.
Andel (%) personer på Gotland i åldern 16-84 år med övervikt/fetma och olika
levnadsvanor, vid olika utbildningslängd
Diagrammet visar att förekomsten av levnadsvanor som har negativ påverkan på hälsan är vanligare
bland personer med kort utbildning än bland personer med lång utbildning, med undantag för riskbruk
av alkohol.

Källa: Folkhälsomyndigheten, befolkningsenkät Hälsa på Lika Villkor medelvärde 2018
och 2020.

Åtgärder för att förebygga livsstilssjukdomar
För att förebygga livsstilssjukdomar behöver åtgärder genomföras på olika nivåer både
på kort och på lång sikt. Strategier för Region Gotlands nämnder och helägda bolags
arbete för att främja en god hälsa i befolkning finns beskrivna i Region Gotlands
program för god jämlik jämställd hälsa.
Stärk förutsättningar för minskad sårbarhet för sjukdomar och stöd förutsättningar för
levnadsvanor som främjar hälsa

För att påverka människors möjligheter att få en rimlig socioekonomisk situation måste
förutsättningarna till egen försörjning stärkas såsom att underlätta för den som står långt
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från arbetsmarknaden att få en sysselsättning. Det krävs insatser för att barn och
ungdomar ska nå målen i skolan, få förutsättningar att gå vidare till gymnasiestudier och
att det finns möjligheter till utbildning senare i livet.
Arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor måste fortsätta, då det minskar
sårbarheten för livsstilssjukdomar och ökar möjligheten till hälsosamma levnadsvanor.
Målsättningar för nämndernas arbete till och med 2022 beskrivs i Region Gotlands
strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.
Öka fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser

Region Gotland behöver stärka resurserna för att uppnå målen formulerade i Regional
utvecklingsstrategi, RUS, för att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att
stödja och påverka befolkningens levnadsvanor, sker på likvärdiga villkor. Särskilda
insatser ska riktas mot riskgrupper. Det handlar om både generella insatser som når hela
befolkningen men som får störst effekt för utsatta grupper, så kallad proportionell
universalism, och om insatser som är direkt riktade mot riskgrupper. Ett exempel är
bevarande och utveckling av grönområden som främjar hälsa oavsett vilka
förutsättningar och bakgrund människor har. Arbete för att minska ungdomars bruk av
alkohol/narkotika/dopning/tobak/spel samt hälsosamtal med föräldrar i
barnhälsovården är ytterligare exempel.
Inom ramen för den regionövergripande omställningen till God och Nära Vård2
förväntas även verksamheterna stärka samarbetet när det gäller förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder för att skapa ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Motverka pandemins påverkan på hälsan

Pandemin har visat på behovet av att minska skillnader i hälsa i befolkningen och att
arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. Vi behöver öka takten i arbetet med att
främja jämlikhet och jämställdhet i verksamheterna då konsekvenserna av pandemin är
störst bland utsatta grupper. Det handlar främst om elever som inte klarar att genomföra
gymnasiestudierna på grund av distansutbildning och barn och ungdomar med utsatt
hemsituation som riskerar att få än sämre möjligheter för hälsofrämjande levnadsvanor.
Tillgången till tränings- och fritidsaktiviteter och vardagsrörelse har begränsats. Det
behövs därför åtgärder för att främja fysisk aktivitet särskilt bland socioekonomiskt
utsatta grupper. Insatser behövs också för att stödja människor som fått en försämrad
ekonomisk situation till följd av pandemin.

Samverkansformer
Under 2021 etableras ett samverkansforum internt inom Region Gotland för social
hållbarhet i syfte att åstadkomma en effektiv, tvärsektoriell samverkan och styrning mot
samhällsmål med bäring på social hållbarhet. Forumet utgör en struktur för förankring,
beredning och diskussion av förvaltningsövergripande frågor med särskild inriktning på
att kunna åstadkomma resultat mot antagna mål inom området social hållbarhet. Vidare
ska forumet skapa gemensamma lägesbilder och analyser, identifiera behov av
gemensamma prioriteringar eller samhandling som kan få en återspegling i respektive
förvaltnings verksamhetsplan samt identifiera behov av förvaltningsövergripande
insatser.
Genom detta arbetssätt förväntas regionens förmåga öka för att nå målet att
befolkningen får likvärdiga förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa. Att
kunna minska och förebygga livsstilssjukdomar är en viktig del i detta arbete.

2

Regeringen: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020:19
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Sammanfattning av förvaltningarnas arbete
Förvaltningarna har redovisat övergripande aktiviteter som pågår och/eller planeras
utifrån programmet för god jämlik jämställd hälsa. Vidare har förvaltningarna redogjort
vad som skulle kunna göras ytterligare om nya resurser tillförs. Förvaltningarnas
redovisningar återfinns i bilaga 1.
Teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen beskriver deras arbete som generella insatser till hela befolkningen
som i huvudsak möjliggör fysisk rörelse utifrån infrastruktursatsningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete utgår från ett övergripande perspektiv som ger
förutsättningar för fysisk aktivitet och rekreation utifrån planarbete. Förvaltningen lyfter
även arbetet med medborgardialoger och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen
samt rökfria miljöer.
Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningens avdelningar tar bland annat upp måltider som ett generellt
uppdrag ”att erbjuda näringsriktiga måltider”.
Kultur och fritidsavdelningen lyfter särskilt möjligheterna till delaktighet i alla åldrar som
påverkar hälsan positivt genom deltagande i många olika kulturella och fritidsinspirerade
aktiviteter.
Enheten för social hållbarhet nämner bland annat utbildning och kompetensutveckling
inom området levnadsvanor och utvecklande samverkansarbete.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Skolorna samt vuxenutbildningen på Gotland lyfter främst aktiviteter inom området
fysisk aktivitet.
Barn- och elevhälsans insatser styrs av skollagen. Bland annat nämns utbildande
verksamhet till skolor och vårdnadshavare om levnadsvanor.
Ungdomsverksamheten fokuserar bland annat på ANDT-arbetet.
Socialförvaltningen

Förvaltningen erbjuder stöd till barn, unga och vuxna gällande psykisk hälsa, våld,
missbruk och beroende.
Genom hälsofrämjandeenheten utvecklar förvaltningen bland annat digitala kanaler för
information om goda levnadsvanor till äldre och stöd till anhöriga.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Förvaltningen stödjer förändring av levnadsvanor med fokus på riskgrupper gällande
tobaksbruk, riskbruk, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
För barn och unga lyfts särskilt förebyggande arbete inom tandvården och BVC.
Förvaltningarnas önskade behov för ytterligare åtgärder

Samhällsbyggnadsförvaltningen
-Om ökat folkhälsouppdrag krävs ytterligare samhällsplanerare.

Regionstyrelseförvaltningen
-Skapande av aktivitetsplatser för spontan rörelse/idrott som riktar sig till barn/unga.
-Utomhusgym anpassade för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
-Medel äskas till barn- och elevhälsan för att nå upp till de nationella kraven på tillgång
till elevhälsa.
-Vuxenutbildningen önskar resurser för ökad rörelse och aktivitet,
Hälsobalans, i olika utbildningar alternativt i samarbete med Arbetsmarknad och
etablering.
Socialförvaltningen
- Förvaltningen möter, genom primäruppdraget, många medborgare med stora
hälsorisker och risk för utanförskap. Genom förändrade uppdrag, till exempel genom
God och Nära Vård, och utökning av resurser skulle förvaltningen kunna vara en ingång
i flera hälsofrämjandefrågor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
-Utbildning och information omkring levnadsvanor till medarbetare och medborgare för
ökad kunskap.
-Utreda hur hälso- och sjukvården ska införa metoden ”Riktade hälsosamtal”.
-Tillsättning av rehabiliteringskoordinatorer, REKO, i specialistvården.
Bedömning

Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett sätt
att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående befolkning
är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för välstånd och
ökad tillväxt.
När det gäller förvaltningarnas hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska
livsstilssjukdomar beskrivs det på olika sätt. Vissa förvaltningar utgår i högre grad än
andra från lagar och nationella riktlinjer som styr det hälsofrämjande arbetet och inte
endast de lokala program som styr folkhälsoarbetet. Förvaltningarna har också angett
aktiviteter som har indirekt påverkan på levnadsvanor såsom minskat utanförskap,
kultur, delaktighet och minskat våld. Vidare är det positivt att man ger flera exempel på
samverkan mellan olika förvaltningars verksamheter för att nå utsatta riskgrupper. Den
digitala utvecklingen som pågår är ett bra stöd i det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet, vilket underlättar kunskapsspridning, egenvård och tillgänglig information om
exempelvis pågående aktiviteter.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som ansvarar
för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för att påverka
utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad samverkan
mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar goda förutsättningar för
att nå större måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar. Det är
praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut enskilda prioriterade aktiviteter, utan det
behövs ett samlat och brett engagemang från samtliga verksamheter om resultat ska
uppnås.
Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete inom
ramen för God och Nära Vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på Gotland
har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett välfärdssystem
som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i vardagen förebygger
flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga. Utan omställning och med den
demografiska utvecklingen kommer belastningen på vården och omsorgen öka. Behovet
av goda levnadsvanor handlar därför även om samhällets förmåga att fortsätta erbjuda
välfärdstjänster av god kvalitet. Utvecklingsarbetet bedrivs i ett samarbete mellan hälsooch sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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samt regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att många av
behövda utvecklingssatsningar kopplade till aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för en God och Nära Vård. Det är viktigt att praktiskt
utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser också
prioriteras. Som ett exempel lyfter hälso- och sjukvårdsförvaltningen att Riktade
hälsosamtal i vissa åldrar behöver införas på Gotland. Hälso- och sjukvården behöver ett
regionalt uppdrag och finansiering för att gå in i ett sådant åtagande.
Elevhälsan är en grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa
och därmed minskade livstidssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor
som är på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med
hela livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella
förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande uppfyller inte
Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns
tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande. Barn- och utbildningsnämnden har äskat två miljoner för att kunna
tillgodose författningskraven. Elevhälsan nämns också som en nyckelspelare i
utvecklingen av God och Nära Vård med fokus på hälsofrämjande insatser. Det är inte
realistiskt att tänka sig elevhälsan som aktiv part i ett sådant utvecklingsarbete om inte
förutsättningarna finns för att utföra sitt grunduppdrag. Regionstyrelseförvaltningen
anser det som högst prioriterat att elevhälsan ska ges förutsättningar för att kunna leva
upp till lagkraven.
De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag
socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt att stödja
och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Minskad fysisk
aktivitet, ökat stillasittande, minskade sociala kontakter och ett minskat ANDT-arbete i
skolan på grund av distansundervisning är några exempel som pandemin har påverkat.
Det är också viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att de får resurser att stödja barn
och unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med godkända betyg och att de dels
får stöd och motivation till bra levnadsvanor som stärker och skyddar hälsan långsiktigt.
Beslutsunderlag

Bilaga 1
Sammanställning av förvaltningarnas pågående och planerade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar samt behov av ytterligare resurser för att förstärka arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

18 mars 2021

Social Hållbarhet - Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder
för att minska livsstilssjukdomar

Till
Cora Juniwik

Beskrivning av övergripande aktiviteter inom;

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att
minska livsstilssjukdomar
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för
det folkhälsopolitiska programmet God jämlik jämställd hälsa (STY19102-v.1.0 Program god jämlik jämställd hälsa) redovisa
prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska så kallade
livsstilssjukdomar. Underlaget ska behandlas på budgetberedningen.
Uppdraget har förtydligats med att det behövs en sammanställning
per förvaltning över allt som pågår och planeras samt också en
beskrivning över vad som skulle kunna göras ytterligare om mer
resurser tillförs.
Redovisningen ska utgå från de levnadsvanor som i hög grad bidrar
till ohälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar och som går att
förebygga. Insatserna kan beröra områdena alkohol, narkotika,
dopning, tobak, spel, fysisk aktivitet, goda matvanor eller sexuell
hälsa. Insatsernas omfattning kan vara på både grupp- och
samhällsnivå som t ex utbyggnad av gång- och cykelvägar för att
underlätta fysisk aktivitet eller rökslutarstöd enskilt eller i grupp.
Underlag sänds in till Cora Juniwik, cora.juniwik@gotland.se senast 19 mars.

•

Skriv kortfattat och i punktform utifrån ert perspektiv

•

Klart senast 18/3 kl.17.00

•

Sammanställt underlag skickas in, till Cora Juniwik, av Torsten
och Bosse den 19/3

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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Varje verksamhet/avdelning beskriver här vilka
övergripande aktiviteter som pågår och/eller planeras inom
er verksamhet.
Det som påverkar förutsättningarna för hälsa och dels
främjar goda levnadsvanor som minskar livsstilssjukdomar.
Grundskolan
•
•
•
•
•
•

Några skolområden har en temavecka varje år runt hälsa- och
livsstilsfrågor.
Några skolorna har börjat med rörelseäventyret digitalt på
Skolplus.
Flera skolor bedriver rörelsesatsningen i samverkan med RFSisu Gotland.
Röris används frekvent på många av våra skolor
Förstelärare i idrott och hälsa som driver rörelseutveckling för
samtliga grundskolor på Gotland
Flertalet skolor på Gotland har utvecklat rastaktiviteter med
rörelsetema

Barn och Elevhälsan

För medarbetare inom Barn- och elevhälsan:
• Pausit – ett program i datorn som påminner och bjuder in
medarbetaren till ett kort rörelsepass ett flertal gånger per dag.
• Arbetsgrupp för friskvård som tar fram olika fysiska aktiviteter
för medarbetare. Exempel på aktiviteter hittills är walk and talk,
badminton, promenadyoga mm.
Insatser riktat mot skolor:
Tvärprofessionellt: YAM åk 8
Kuratorer:
• På grupp/klassnivå: Psykosociala programmet utformat av
skolkuratorer vilket innebär att alla elever i kommunala
grundskolan i vissa årskurser får föreläsning kring specifika
ämnen
- förskoleklass: Stopp min kropp
- åk 2: Barnkonventionen
- åk 4: Social medier
- åk 7: Stress i skolmiljön (ej pågående för tillfället, erbjuds i
mån av tid)
• På grupp/klassnivå: Erbjuder kuratorer olika arbeten i
klasser/grupper utifrån olika ämnen som ex porr, stress, sömn
mm. Detta sker utifrån behov och i mån av tid.
• På individnivå: i enskilda samtal ger kuratorer råd och stöd till
barn/ungdomar och dess vårdnadshavare utifrån ämnen som
skärmanvändande, sömn, stress mm.
Skolsköterskor:

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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•

•
•

•

•

EMI (elevhälsans medicinska insats) har utvecklat en broschyr
som ges ut i F-klass för att förebygga/främja hälsosamma
levnadsvanor ”Hälsosamma val”
Dialogmöten med unga kvinnor och droganvändande
(Wisbygymnasiet i samarbete med polis)
Individuella hälsosamtal vartannat år under hela skolperioden. I
dessa ingår samtal kring sömn, kost, fysisk aktivitet,
skärmanvändande, psykiskt välmående mm.
Sammanställer hälsoprofiler för att identifiera områden ex
sömn, stress mm för att kunna arbeta vidare på gruppoch/eller organisationsnivå
EMI gör olika insatser mot olika årskurser på de skolor vi
arbetar i mån tid. Insatserna kan handla om ex skärm,
relationer, sömn mm.

•
•

Hälsouppföljningar
Information kring levnadsvanor till vårdnadshavare på
föräldramöten, i mån av tid.
• Skolläkare
• På organisations-/gruppnivå (skolläkare): via ledningsgrupp v/v
pågår ständig återkoppling och handledning kring barns behov
för bibehållen hälsa för bäst chanser till inlärning och vad man
bör fokusera på i BEH. Fokusområden som särskilt är i fokus
är digitaliseringens påverkan på barns hälsa, fetmautveckling,
behov av rörelse, psykisk hälsa/ohälsa, planeringen av
fortbildning av rektorer och pedagoger om barns normala
fysiologi och hur man främjar att det friska består.
• På individnivå: I varje enskilt möte med elev på
skolläkarmottagning görs ffa förebyggande insatser, i form av
utredning och medicinskt underlag till skolan för elevens bästa
möjliga förutsättningar i undervisningen. Ställningstagande tas
ffa till motorisk utveckling, språkliga svårigheter, kognitiv nivå
och varför den kan vara påverkad, tillväxt och
pubertetsutveckling, skolios, problematisk skolfrånvaro.
Vaccinationsplanering. I mån av tid försöker vi skolläkare att
delta på SIP för att kommunicera med BUP, HAB, BUM.
Psykologer
• Psykologgruppen erbjuder skolpersonalen föreläsningar och
workshops som syftar till att: stärka relationer mellan pedagog
– elev, att ge färdigheter för krishantering, problemhantering,
skapa förutsättningar för värdegrundsarbete i klassrummet, få
kunskap om svåra samtal och samtalsmetodik, få färdigheter
för att hantera livshändelser inkluderat få ett sunt förhållande
till stress och oro/ångest. Skapa lugn, trygghet, glädje och
studiero i klassrummet. Hjälpa till att navigera i relationer. Låta
ungdomar utforska vardagsproblem och ämnen relaterade till
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sin psykiska hälsa. Stärka förmågan till minneframplockning.
Hjälpa skolan att motverka traditionella könsmönster.
Tal- hörsel och synpedagog:
arbetar för att tillgängliggöra skolmiljön för barn med
respektive funktionsnedsättning, vilket leder till att
de kan delta i skol- och förskoledagens aktiviteter. Detta ökar
elevernas förutsättningar för deltagande, alltså de kan delta i allt
från fysiska aktiviteter, rörelselekar, fri lek med andra barn till
vanliga lektioner i skolan och pedagogiska moment i förskolan,
vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för ett psykiskt och
fysiskt välbefinnande. Detta görs grovt beskrivet genom
kartläggningar och stöd till personal i skolan.
I Skolfam arbetar specialpedagog med att barnet ska må både
fysiskt och psykiskt bra, frågar därför om intressen,
fritidsaktiviteter, kompisar mm i samtal med socialsekreterare,
barnet själv och skolan. Syftet med Skolfam är dessutom att
förbättra förutsättningar för eleven att lyckas i skolan, vilket vi
också vet leder till bättre psykisk och fysisk hälsa.

•

•

Särskolan
•

Förstelärare: Vardagsaktiviteter-SO/Individ och
samhälle
Syfte: Eleverna i Särskolans linje ska under hela sin skoltid
utveckla sin självständighet och få praktiska kunskaper inför ett
kommande vuxenliv.
• Förstelärare: Hälsofrämjande arbete
Syfte: Eleverna i Särskolans linje ska under hela sin skoltid
utbildas för en hälsofrämjande livsstil som de även tar med sig
till fritiden och in i vuxenlivet.
• Mycket fysisk aktivitet i allas scheman
Syfte: Eleverna i Särskolans linje ska under hela sin skoltid
utbildas för en hälsofrämjande livsstil som de även tar med sig
till fritiden och in i vuxenlivet.
• Trygghetsgrupp.
Syfte: Samtal och arbete utifrån Likabehandlingsplan,
trivselregler och regionens drogpolicy.
Gymnasiet
•
•
•
•

Årlig hälsodag för all personal med föreläsningar, workshops
och aktiviteter i syfte att stärka den egna och elevernas hälsa
Utvidgat mentorsuppdrag som innebär att utifrån en
mentorshandbok systematiskt arbeta med bland annat hälsooch livsstilsfrågor
Miljöer inom skolområdet för att gynna friskvårdande
aktiviteter såsom inne- och utegym
Medborgarlöftet gällande tjejer och narkotika
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•

WG-tid – en månatlig aktivitet för all personal i syfte att stärka
gemenskap, samverkan och hälsa
Brain breaks – en bank med korta rörelseaktiviteter att använda
i undervisningen
WG-dag – en årlig gemenskapsdag för alla elever och all
personal med aktiviteter för att stärka gemenskap och
sammanhållning
Arbete kring ätstörning med bland annat eleverna på
introduktionsprogrammen
Samverkan med Ungdomskraft för att nå och skapa goda
rutiner för elever med en problematisk skolfrånvaro
IRL – insatser i syfte att stärka eleverna i värdegrundsfrågor
kring identitet, relationer och levnadsnormer
SkolESO – ett systematiskt arbete tillsammans med skolans
elevskyddsombud
Anställda elevvärdar med uppdraget att vara positiva förebilder
och bidra till en trygg skolmiljö

•
•
•
•
•
•
•

Vuxenutbildning
•
•
•
•

Steg-tävling för personalen i syfte att motverka stillasittande
och uppmuntra till kollegiala promenader.
Möjlighet till att spela pingis i hörsalen (när den inte är
stängd) - dock ej under pandemin.
Pedagogiska stöd-teamet fångar upp livstilsfrågor på såvälgrupp som individnivå.
Innan pandemin:
o Yoga för personal och elever
o Promenader för personal och elever
o Projekt Jympa för nyanlända (samarbete med Vux
och Friskis och svettis) (avslutat).

Folkhögskolan
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelbundna friskvårds aktiviteter varje vecka, för både studerande och
personal som tex promenader, löpning, cirkelträning.
Instruktörsledda träningspass i idrottshall alternativt i gymet, varje
vecka för såväl studerande som personal.
Motionstävling mellan alla anställda ...10 x 45 min/mån är ett minimum
för deltagande i tävlingen.
Yoga som tillval en timme/veckan
Livsstil och hälsa som tillval en timma i veckan
Livskunskap som tillval en timma varje vecka (om att leda sig själv,
ökad medvetenhet om vanor o ovanor, att formulera egna mål.)
Hälsosam kosthållning, Folkhögskolans restauranger erbjuder riklig
råkost och salladsbuffé dagligen för att skapa sunda matvanor.
Mentorssamtal för mental hälsa.
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Kulturskolan
•
•

•

I Kulturskolans huvuduppdrag ligger att just skapa meningsfull fritid
för barn/elever, vilket i sig är stärkande för hälsa och välbefinnande.
De senaste åren har vi arbetat för en större tillgänglighet i grupper som
är underrepresenterade i verksamheten. Mycket har handlat om att
fokusera detta i våra kompetensutvecklingsinsatser (genus, HBTQ+,
normkritik i allmänhet, socialt utsatta, flyktingars situation och elever
med rätt till särskola etc.) men vi har också erhållit projektmedel från
Statens Kulturråd för konkreta insatser.
Nyligen har vi utvecklat detta med att låta en av våra danslärare gå
utbildningen “Dans för hälsa”, vilket vi i förlängningen hoppas leda till
ett samarbete med BUP/Hab/Soc för att t.ex. guida elever med psykisk
ohälsa till vår verksamhet.

Arbetsliv och etablering
•

Genom att vi har tydliga hälsoinslag i våra aktiviteter i Jobbsam,
Vuxkomp och Ungdomskraft: vi erbjuder både hälsoinriktade
föreläsningar kring kost, rörelse och sömn men också fysisk
aktivitet 1 gång i veckan för inskrivna deltagare.
• Hälsobalans Gotland- ett samverkansprojekt under 6 månader
2021 där avdelningen samverkar med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i framtagande av ett digitalt koncept för
hälsa och balans.
• Genom att medarbetare erbjuds hälsoföreläsningar för att
bibehålla motivationen till hälsa i arbetslivet.
Ungdomsenheten
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi erbjuder aktiviteter och rum som bidrar till rörelse och fysisk
aktivitet. Dans och träningslokal.
Matlagningskurser online för Unga vuxna. Matlagning för en
billig peng och med nyttigt innehåll.
Lotsande samtal där vi kopplar ungdomar till rådgivning och
hjälp hos andra instanser som ungdomsmottagning eller
socialtjänst.
Teman under samtals aktiviteter som är kopplat till kroppsideal,
ANDT, självskadebeteende och psykiskohälsa.
Trendspanande aktiviteter. Vi försöker se trender i
ungdomskulturen och gör direkt kopplade aktiviteter och
insatser. Uppsökande verksamhet och projektidén “Garaget”.
Punktinsatser för att minska ungdomsfylla. Skolavslutningen,
Halloweenfester och lovaktiviteter.
Deltagande i Operativt samverkans forum för att tidigt se
trender och tendenser med koppling till bland annat narkotika
och alkohol.
Deltagande i Dialog Unga Vuxna (DUA) för att bilda
samverkansformer mellan olika verksamheter så som
arbetsförmedling och Fenix Ungkulturhus.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

7 (11)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
HR
•

Vi erbjuder friluftsliv där både personal och ungdomar får
komma ut i skog och mark. I friluftsliv så ingår det även ett
hälsotänk i stort
regelbundna samtal för ungdomar i ANDT frågor och
Erbjuder jag-södjandesamtal
Då vi har många spelintresserade ungdomar (både brädspel och
datorspel) motiverar vi ungdomar att även spela spel som
inbjuder till rörelse (Pokémon, dansspel m.m)
Vi säljer inte godsaker i kiosken mer än på fredagar
aktivitetspark utanför Citygården som inbjuder till rörelse i alla
former.
Erbjuder samtal om psykiskt mående vid behov och lotsar
vidare till andra instanser
Vi håller oss uppdaterade om ungdomskulturer och trender för
att vara på rätt platser och med rätt verktyg
Samverkan med vårdnadshavare, skola och andra aktörer
omkring ANDT
När pandemin bröt ut så flyttade vi ut vår verksamhet och var
utomhus större del av öppettiden, och detta tänker vi fortsätta
med.
Vi erbjuder riktade träffar till ungdomar inom HBTQIA+
Community
När våra ungdomar spelar tv-spel och datorspel så har vi en
gräns på en timme, sedan behöver dom byta aktivitet.
2 fritidsledare går för tillfället en Pilotutbildning för att bli
ANTD-Coacher och hjälpa till att utforma utbildningen för att
sedan fler ska få bli Coacher! Tillsammans ska de sedan
jobba aktivt på sina med att driva ANTD prevention på
arbetsplatsen.
Vi har gruppverksamheter som tex. Tjejgrupp där vi berör flera
viktiga ämnen som vi pratar och diskuterar. Som tex sex och
samlevnad.
Insatsen “hållbart arbetsliv” i samarbete med Avonova och
riktat till nyutbildade förskollärare, med avsikt att utöka att gälla
även grundskollärare och ev gymnasielärare. Syfte: Minska
sjukskrivningar på sikt.
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Beskriv även om det finns funktioner inom ert
verksamhetsansvar som saknar förutsättningar för att med
tillräcklig kraft kunna generera aktiviteter/göra insatser
som bidrar till att minska livsstilssjukdomar
Barn och Elevhälsan
•

•

•

•

Skolinspektionen föreläggande 2019–2021: ”Gotlands kommun
uppfyller inte författningskraven avseende att se till att det på
grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i
förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas
utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen).”
Vidare från Skolinspektionens bedömning: ”Gotlands
kommun har inte säkerställt att elevhälsans alla kompetenser,
kurator, psykolog och skolsköterska, finns att tillgå i tillräcklig
utsträckning för alla elever i förskoleklass och grundskola. Ett
bristande förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär en
risk för att elevernas förutsättningar att nå utbildningens mål
försämras.”
Det finns beslut på i regionfullmäktige att God och nära vård
ska införas på Gotland. Det är av central betydelse att tillse att
förutsättningar och tillräcklig tillgång finns för de gotländska
skolorna att ha ett hälsofrämjande och förebyggande
elevhälsoarbete för att omställningen för god och nära vård på
Gotland kan realiseras.
Enligt Slutbetänkande av Utredningen om elevers möjligheter att nå
kunskapskraven SOU 2021:11, framgår bland annat att en kurator
ska ansvara för högst 400 elever.
I dagsläget på Gotland har varje enskild kurator ansvar för ca
600–750 elever. Detta innebär att förutsättningarna för
kuratorerna att, i mycket större utsträckning, kunna arbeta
förebyggande och hälsofrämjande i skolan i nuläget är
begränsade på grund av bristande resurser.
Skolsköterskorna
o kan i dag inte på ett likvärdigt sätt och inte heller i
tillräcklig utsträckning gå ut på gruppnivå till elever och
skolpersonal, gärna i samarbete med andra
yrkesgrupper i barn och elevhälsan, gällande
levnadsvanor och främja en hälsosam livsstil gällande
ex. sömn, skärmanvändande, kost, fysisk aktivitet,
socialt samspel m.m. Insatser och förebyggande arbeten
som kan anpassas efter ålder och årskurser
o Finns ej idag utifrån resursbrist, men kompetens
och vilja finns:
▪ program utifrån barns hälsa och livsstil.
Påbörjas i förskoleklass och sedan fortsätter
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▪

▪

genom hela grundskolan. Insatserna ska vara på
gruppnivå och främst rikta sig mot föräldrar.
Arbeta med sexualitet och relationer utifrån
ungdomarnas verklighet. Kanske främst genom
handledning av pedagoger.
Behov av olika främjande arbetsgrupper inom
områden som ex. ANDT och psykisk hälsa.

•

Positivt med broschyren Hälsosamma val och EMI önskar
fortsätta med den och behöver då finansiering till detta.
Tidigare fått stipendiepengar för att utveckla broschyren.

•

Ökad möjlighet för fysisk aktivitet under skoltid (större
perspektiv)

•

Ökat samarbete med måltidspersonal

•

”Samtalsgrupper/stödgrupper/utbildningsgrupper” för t.ex.
övervikt/fetma, sömn, spel/skärmberoende,
stress/återhämtning. Tvärprofessionellt arbete.

•

Skolläkare: Samtligt av det som skrivits i tidigare punkter är
mycket svårt att prioritera i den grad som vore önskvärt, då
tiden inte räcker till i dagsläget. Vi skolläkare måste ofta
prioritera mottagning och admin som kommer till denna. Ingen
uppgift kan anses vara mindre viktig tyvärr. Mer tid för
ElevHälsoTeam, SIP samt möjlighet till att föreläsa både för
pedagoger, föräldrar och elever vore mycket önskvärt. Mer tid
till tvärprofessionell samverkan. Mer tid till lokalöversyn
(obefintligt idag).

•

Skolläkare – extra tillägg
o Jag tar mig friheten att understryka det underliggande
budskapet som finns i många pusselbitar av det BEH
försöker ringa in avseende hälsofrämjande och
förebyggande arbete.
o Vi är långt från tillräckliga i BEH för att motverka
pågående system och samhällskultur.
o Vi kan utöka BEH samt BUP i det oändliga, så länge
skolans pedagogik samt organisering inte ser sina egna
systemfel och vågar tänka om, tänka nytt. Vårt
utbildningssystem, som är obligatoriskt i vårt land, är
ryggraden i allas hälsa. Så länge det inte tas på större
allvar och planering sker utifrån barnets normala
fysiologi och vad som främjar bibehållen hälsa och lust
till fortsatt inlärning på riktigt, ser framtiden mörk ut.
o Att ledning, politiker förstår och vågar ta sig an den
rosa elefanten i rummet, är den absolut mäktigaste
hälsofrämjande och förebyggande insatsen vi kan driva.
o Vi kämpar på här nere på golvet och försöker nå en
pedagog i taget.

Regionstyrelseförvaltningen
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•

Psykologgruppen
o upplever att de skulle kunna göra mer inom ett flertal
områden om det fanns tillräckliga resurser: ökad
kontakt med pedagoger (och skolledning) för att skapa
förutsättningar för god hälsa och goda förutsättningar
för lärande.

•

Tal- syn- och hörselpedagog:
o När den fysiska, pedagogiska, sociala miljön samspelar
och fungerar väl får individen en bra lärmiljö, därtill är
kunskap och förståelse för sin egen
funktionsnedsättning viktig. Kunskap om sin
funktionsnedsättning, hur den fungerar, vad som
påverkar i omgivningen och hur individen upplever det
och sist men inte minst blir bemött och förstådd utifrån
sina förutsättningar av sin omgivning, är mycket viktiga
faktorer som påverkar individens psykiska välmående i
ett livsperspektiv. Detta är ofta en fråga som hamnar
sist i prioriteringsordning och inte hinns med för
pedagogerna, men som de är kunniga inom och skulle
göra nytta individen om förutsättningar (tid) för det
fanns.

Vuxenutbildning
•

•
•
•

Vuxenutbildningen möten en heterogen målgrupp. Ett rimligt
antagande är att det förekomsten av livstilssjukdomar är lite
högre då man nationellt sett ett samband mellan låg
utbildningsnivå och livsttilssjukdomar. Målgruppen består till
stor del av elever med svenska som andraspråk och som i vissa
fall inte har en vana av ex. Föreningsliv. Många elever har barn
som indirekt påverkas av föräldrarnas hälsa.
Om det fanns resurser (obs! Inte endast projektmedel) skulle
det vara önskvärt att framåt kunna initiera liknande insatser:
Rörelse och aktivitet, hälsobalans som inslag i olika utbildningar
alternativt i samarbete med Arbetsmarknad och etablering.
I våra skolmiljöer skapa större möjlighet till friskvårdande
aktiviteter genom tillgång till idrottshall.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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•
•

Tematiska föreläsningsserier med möjlighet att bjuda på
näringsriktig kost
Hälsofrämjande elevförening ex. Ha ett årligt belopp (c:a 200
000 kr) så att en elevförening skulle kunna bedriva främjande
aktiviteter inom hälsa och friskvård i samarbete med ett
hälsoråd bestående av skolpersonal.

Folkhögskolan
•

•
•
•

Många av de studerande på folkhögskolan behöver
genomgripande livsstilsförändringar. Problematiken handlar om
dygnsrytm, avsaknad av rutiner, kosthållning och ibland
missbruk.
Folkhögskolans socialpedagoger har i uppdrag att identifiera
behoven och skapa medvetenhet och förändringsbenägenhet.
Folkhögskolan har allt för lite kuratorsresurs 30% av en heltid,
behovet är vida mycket större.
Folkhögskolan har ingen del i “elevhälsan” eller motsvarande
resurs, vilket är en uppenbar brist.

FLG UAF
genom Bo Eriksson, avdelning stöd och utveckling

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2021/358
19 mars 2021

Karolina Samuelsson

Regionsstyrelseförvaltningen, social hållbarhet

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att minska
livsstilssjukdomar Ärenderubrik
Måltidsavdelningen:
Handlar om det generella uppdraget , erbjuda näringsriktiga måltider utifrån
behov. Behov för att förbättra området är ökat samarbete och
kompetenser/resurser inom samtliga berörda förvaltningar.
Kultur och Fritid:
Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att minska livsstilssjukdomar
Kulturenheten på Gotland driver och utvecklar arbetet med kulturen utifrån
Gotlands kulturplan där några av de politiskt prioriterade områdena 2021-2024
är kultur och hälsa, kulturens betydelse för yttrandefrihet och demokrati, kultur
på landsbydgen och i socialt utsatta områden. Ledord är inkludering, breddat
deltagande, jämlikhet och mångfald.
Under åren som kommer ska vi öka kompetensen och utveckla nya
verksamheter inom området kultur och hälsa i tvärsektoriella samarbeten.
Hjärnan såväl som kroppen behöver träning och en bra motionsform är
kulturaktiviteter av olika slag som kan främja kreativitet, samarbete och
nytänkande. Forskning har visat att kulturupplevelser och eget skapande kan
förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en
bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.
Forskning har också påvisat att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i
rehabiliteringsarbete och att musikutövande och -lyssning kan ge förbättrade
studieresultat. Ett eget musicerande har samtidigt visat sig sänka kroppens
stresshormoner och att kulturaktiviteter som körsång och dans har en positiv
effekt på hälsan. Region Gotland har under föregående planperiod infört en
kulturgaranti som erbjuder alla barn och ungdomar i grundskolan regelbundna
möjligheter att aktivt delta i kulturaktiviteter samt att få ta del av ett varierat
utbud av professionella kulturupplevelser. Dessutom arbetar vi med Skapande
skola som kombinerar möjligheten till eget skapande i skolan med möjligheten
att bli handledd av en professionell kulturskapare.
Här är exempel på några pågående och planerade projekt:
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De äldres ögon – projekt där Film på Gotland samarbetar med
Romaskolan/UAF och Digital äldreomsorg med att låta skolelever göra filmer
åt/tillsammans med boende på äldreboenden – ”vara deras ögon” i en tid när
social kontakt är begränsad. Vann regionens förnyelsepriset, nu är målet att
sprida projektet till skolor över hela Gotland.
IRL – In Real Life – Film på Gotland i samarbete med fritidsgårdarna på
Gotland. Handlar om nätmobbing och riktar sig till ungdomar i högstadiet och
gymnasiet.
Dans på äldreboenden – En professionell dansare (i samarbete med
danskonsulenten på Kulturenheten) genomförde danspromenader och
coronasäkra föreställningar utomhus för fem äldreboenden på Gotland 2020.
Planerad fortsättning 2021.
Samarbete Kulturenheten och elevhälsan kring hbt-frågor – Fortbildning
av skolpersonal och lärare kring bemötande gentemot hbt-familjer och deras
barn. Genom kompetensutveckling i normkritik tillsammans med RFSL och en
kulturupplevelse på skoltid (under Gotland Pride) tillsammans med sina elever
lär sig lärare, kuratorer och skolsjuksköterskor genom en samtalsmetod att
fånga upp elevernas frågor kring normer och värderingar och att leva i familjer
som ser olika ut. Målgrupp lågstadiet.
Biblioteken på Gotland och länsbiblioteket arbetar enligt bibliotekslagen, vi
verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättningar, nationella minoriteter och personer med
annat modersmål än svenska. Biblioteken främjar läsning och ägnar särskild
uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och
stimulera till läsning. Biblioteken arbetar också för att minska det digitala
utanförskapet för ökad digital inkludering.
Biblioteken arbetar inte med verksamheter som på ett direkt konkret sätt
främjar goda levnadsvanor. Däremot arbetar vi för social hållbarhet genom
aktiviteter som främjar delaktighet och inkludering i samhällslivet, faktorer som
också kopplas starkt till hälsa och livsstil. Tillsammans arbetar biblioteken för
att alla ska fullfölja gymnasiet och ha goda förutsättningar för ett livslångt
lärande, att alla har lika förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt att alla
barn har goda uppväxtvillkor. Genom bibliotekens arbete med läsfrämjande,
bildning och digital delaktighet bidrar de till att människor inkluderas och
känner tillit och förtroende för samhället och varandra och delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Här är några av de viktigaste aktiviteterna som biblioteken genomför som
bidrar till hälsa på sikt:
Den dagliga biblioteksverksamheten: Biblioteken är öppna
samhällsbärande mötesplatser för alla (som besöks av många daglediga och
personer i utanförskap). Här finns möjligheter att hålla kontakt med samhället
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genom t ex dagstidningar, tidskrifter, böcker och en attraktiv
programverksamhet med bl a lokal och nationell samhällsdebatt. För den som
saknar teknisk utrustning hemma finns möjligheter att göra utskrifter och
uträtta digitala ärenden på lånedatorerna. Personal finns alltid tillhands för
frågor och samtal.
Bokstart: En förvaltningsöverskridande samverkan mellan biblioteken,
barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan som främjar små barns
språkutveckling genom evidensbaserade föräldrastärkande insatser vid flera
olika tillfällen. Särskilt fokus på familjer i områden där skolresultaten behöver
höjas och föräldrarnas utbildningsbakgrund är låg.
Boken kommer: Leverans av böcker m m till personer som inte själva kan ta
sig till biblioteket. Målgrupp: oftast äldre (ibland isolerade) med
funktionsnedsättningar.
Talboksverksamhet m m: Anpassade medier erbjuds personer med olika
former av läsnedsättningar, t ex synskada, dyslexi m m.
Taltidningen På tal om Gotland: Varje vecka erbjuds nytt inläst nummer
med samhällsinformation, evenemangs- och boktips m m för personer med
läsnedsättning, oftast synskadade äldre.
Utlåning och handledning surfplattor: Målgrupp: personer 65+ i digitalt
utanförskap och ibland isolering, i samarbete med Hälsofrämjande enheten..
Planeras Bokningsbara handledningstillfällen och kurser: öka digital
delaktighet hos personer i digitalt utanförskap.
Planeras Uppsökande verksamheter: med bokbuss eller på annat sätt till
prioriterade grupper och personer i socioekonomiskt svaga områden.
Planeras Aktiviteter kring hälsa och läsning: läs- och samtalsgrupper med
metoden Shared reading, t ex via anhörigstöd SOF.
Planeras Aktiviteter med nyanlända och personer med annat modersmål
än svenska
Fritid
Vårt grunduppdrag att underlätta och göra möjlig fysisk aktivitet, inte minst
hos barn och ungdomar. Detta gör vi genom att över hela Gotland se till att
det finns idrottsanläggningar som är tillgängliga för alla, till rimlig avgift. Detta
för att möjligheten till fysisk rörelse ska vara så stor som möjligt. Vi jobbar
även aktivt för att öka antaleter aktivitetsytor på hela Gotland. Vi driver egna
badhus där verksamhet erbjuds riktad till barn, ungdomar och äldre.
Vi stöttar även arrangemang och externa projekt som ska öka rörelsen både
bland föreningslivets barn och ungdomar men även den stora allmänheten. Ett
exempel på det senare är Hittaut som initierades av orienteringsförbundet
under förra året som Region Gotland stöttade ekonomiskt.
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Vi stödjer även föreningslivet med bidrag för aktiviteter och genom att stödja
de anläggningar som föreningarna själva driver, både i drift och investering.
Detta gäller allt från fotbollsplaner till utegym och motionsspår.
Ytterligare behov
-Skapande av aktivitetsplatser för spontan rörelse/idrott som riktar sig till
barn/unga.
Skapandet av platser för spontan rörelse är viktig utifrån att de platser vi idag
har är mycket riktad till föreningsledd verksamhet – anläggningar. Vi har
utöver det lekplatser (för små barn), ett fåtal spontanidrottsplatser som riktas
mot fotboll/basket, fotboll/tennisplaner, motionsspår och utegym (riktade
mot vuxna). Vi skapar idag ingen möjlighet för t ex tjejers spontana idrott eller
äldre barn, balans, etc etc.
Många barn slutar i tidig ålder idrotta, många tjejer i tonåren och det är mot
den här målgruppen vi bör rikta oss. Inte så mycket bygga fler motionsspår,
utegym (även om målgruppen äldre och funktionshindrade är bra att bygga
för). Tycker vi missar det förebyggande i aktiviteten vi lagt fram i skrivningen
dvs möjliggöra för rörelse i alla former till barn/unga.
Dessa aktivitetsplatser bör inte skapas isolerat utan i anslutning till andra
miljöer så att vi kan mixa åldersgrupper, syften etc. Allt bör göras utifrån det
lokala behovet på en identifierad plats tillsammans med de som finns på den
lokala platsen.
Enheten för Social Hållbarhet
-Upprätthåller och ansvarar för Hälsan stig i Hemse, Fårösund och Visby.
-Utvecklar det förebyggande ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning,
Tobak, Spel) i det Operativa samverkansforumet.
-Utbildar ANDT-coacher enligt metod från Västerås stad.
-Utbildning för anställda inom krognäringen för att minska
berusningsdrickande samt utbildning om narkotika för att minska droghandeln
inom näringen.
-Kampanj Varannan vatten för att minska berusningsdrickande.
Ytterligare behov;
-Utomhusgym anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning.
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Social hållbarhet

Till
Region Gotlands förvaltningar

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att minska
livsstilssjukdomar
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det
folkhälsopolitiska programmet God jämlik jämställd hälsa (STY-19102-v.1.0
Program god jämlik jämställd hälsa) redovisa prioriterade aktiviteter för att
förebygga och minska så kallade livsstilssjukdomar. Underlaget ska behandlas
på budgetberedningen. Uppdraget har förtydligats med att det behövs en
sammanställning per förvaltning över det som pågår och planeras samt också
en beskrivning över vad som skulle kunna göras ytterligare om mer resurser
tillförs.
Förvaltningarna ombeds således att beskriva vilka övergripande
aktiviteter som pågår och/eller planeras inom verksamheterna som dels
stärker förutsättningarna för hälsa och dels främjar goda levnadsvanor
som minskar livsstilssjukdomar. Fokus behöver vara på åtgärder som
syftar till att minska hälsoklyftan, det vill säga fokus på personer med
sämst förutsättningar för god hälsa, exempelvis socioekonomiskt utsatta
grupper.
Vi önskar också att ni beskriver om det finns funktioner inom ert
verksamhetsansvar som saknar förutsättningar för att med tillräcklig
kraft kunna generera aktiviteter/göra insatser som bidrar till att minska
livsstilssjukdomar.
Redovisningen ska utgå från de levnadsvanor som i hög grad bidrar till ohälsa
och livsstilsrelaterade sjukdomar och som går att förebygga. Insatserna kan
beröra områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel, fysisk aktivitet, goda
matvanor eller sexuell hälsa. Insatsernas omfattning kan vara på både gruppoch samhällsnivå som t ex utbyggnad av gång- och cykelvägar för att underlätta
fysisk aktivitet eller rökslutarstöd enskilt eller i grupp.
Ert underlag sänds in till Cora Juniwik, cora.juniwik@gotland.se senast 19
mars.
Vänliga hälsningar,
Stefaan De Maecker, enhetschef social hållbarhet
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Svar från socialförvaltningen:

Inom förvaltningen har vi identifierat följande:
Pågående arbete för att stärka förutsättningar för god hälsa o främjande
av goda levnadsvanor Hälsofrämjande enheten SOF
-

Utlåning av surfplattor målgruppen 65+ för att motverka
utanförskap och bidra till ökade möjligheter att skapa hälsa även
i pandemitid.
Samverkan mellan Hälsofrämjande enheten SOF, biblioteken på
Gotland samt IT (RSF).

-

Digitala grupper riktade till 65+ i samverkan Hälsofrämjande
enheten SOF + PV HSF.
Teman: ensamhet/gemenskap, sömn/vakenhet/,
rörelse/stillasittande/, sunda matvanor.
Sprids till privatpersoner samt inom förvaltningarna. Arbete pågår för
att också docka i med ideell sektor i högre grad.

-

Utveckling av lättförståelig och lättillgänglig hälsoinspiration via
www.gotland.se/livibalans
Samt information via visitkort (delas ut inom flera verksamheter inom
RG., start april 2021).
Filmer med fokus på rörelse- och styrketräning (främjar fysisk och
psykisk hälsa, motverkar fall), ensamhet, kost & nutrition, inre hälsa
och aktivitetsbalans.

-

Digitala anhöriggrupper för den som vårdar/stödjer närstående
med ohälsa/funktionsnedsättning.
Syftar till att främja hälsa och motverka utveckling av egen sjukdom
hos anhöriga.

-

Samverkan anhörigteamet – hälsa65+ - dagverksamheterna för
personer med demenssjukdom
- digital informationsträff kring anhörigskap demens – öka kunskap om
tecken, bemötande, insatser, m.m.
- utveckling av film riktad till person m demenssjukdom o anhöriga för
ökad information om insatser o möjligheter att främja egen hälsa.

-

Dagverksamheterna för personer med demenssjukdom
Tidigarelagda möjligheter att få beviljat insatsen genom förändrade
kriterier, möjliggör för fler att tidigare få insatsen och främja
hälsan/motverka tidiga negativa konsekvenser av demenssjukdom.

-

Informationsspridning via Hälsofrämjande enhetens digitala
kanaler (gotland.se, Facebook, Instagram)
avser exempelvis information till sidor kring alkohol, psykisk hälsa

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Förvaltningen, med alla dess avdelningar, möter många brukare med risk för
stort utanförskap och stora hälsorisker. Idag har vi inte det som ett primärt
uppdrag att informera om hälsofrämjande. Genom förändrade uppdrag och
utökning av resurser skulle förvaltningen kunna vara är ingång i flera
hälsofrämjandefrågor.

Öystein Berge
Kvalitetschef
Socialförvaltningen
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Till RSF

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att minska
livsstilssjukdomar
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det
folkhälsopolitiska programmet God jämlik jämställd hälsa (STY-19102-v.1.0
Program god jämlik jämställd hälsa) redovisa prioriterade aktiviteter för att
förebygga och minska så kallade livsstilssjukdomar.
Förvaltningen har fått i uppdrag av regionstyrelseförvaltningen att redovisa
vilka övergripande aktiviteter som pågår och/eller planeras inom
förvaltningens verksamheter som dels stärker förutsättningarna för hälsa och
dels främjar goda levnadsvanor som minskar livsstilssjukdomar.
Inom förvaltningen pågår bl a följande aktiviteter:


Sociotopkartering – planeringsunderlag för hela
samhällsbyggnadsprocessen utifrån vardagslivsperspektiv

En av de centrala uppgifterna i samhällsplanering är att planera för
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, däri ingår också att planera för miljöer som
stimulerar och möjliggör för rekreation, rörlighet och motion. Dessa aspekter
kommer också att beröras i den arkitekturstrategi som är under framtagande
som del av revidering av översiktsplanen.
I Visborgsprojektet har ett kvalitetsprogram tagits fram för att säkerställa att
politiska beslut avseende kvalitet och miljö där man bland annat har lyft:
-

säkerställa miljöer för lek, idrott och rekreation i detaljplaner och
program
prioritera gång- och cykeltrafik i infrastrukturplanering och
stadsplanering
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Medborgardialog med fokus på framtidens livsmiljö – utvecklar former
för bred medborgadialog för att nå alla målgrupper, ålder och kön i
översiktsplanearbetet.

Förvaltningen har arbetat med att utveckla medborgardialoger bland annat via
digitala kanaler. Förvaltningen har nått ut till fler invånare och samtidigt
förenklat och effektiviserat dialogprocessen. Detta har resulterat i en ökad
mångfald av synpunkter, både sett i mängd och variation.
Både analoga och digitala metoder utestänger vissa grupper därför är det viktigt
att hinna med att analysera vilka man når i vilka kanaler och försöka stärka och
kanske söka upp de grupper som är svåra att nå med öppna offentliga möten
eller webbdialog. Exempelvis att besöka skolor, arbetsplatser, SFI-klasser kan
vara ett steg på vägen att nå en bredare målgrupp. Att samla in synpunkter
digitalt på fysiska möten har också varit lyckosamt.


Förvaltningen deltar i olika nätverk som har bäring på hälsa, goda
levnadsvanor och livsstilssjukdomar

Nationellt nätverk Mindshift i fokusgruppen Samhällsbyggande och
välbefinnande
Region Gotlands nätverk Arbetsgrupp Fysisk aktivitet
Gruppen för Operativ Samverkansforum tillsammans med Polisen,
Länsstyrelsen, RG. Där lyfts bl a frågor kring trygghetsskapande, mäns våld
mot kvinnor, brottsförebyggande, droger.


Friluftslivs- och rekreationskarta

2015 startade ett projekt som går ut på att skapa ett GIS-redskap där kunskap
om friluftslivs- och rekreationsvärden samlas i en karta. Kartan ska vara en
hjälp i olika beslut som rör flera typer av planering och exploatering. Kartan
ger användaren mer information på ett effektivare, enklare och mer
lättförståeligt sätt än tidigare. Bedömningarna blir mer rättssäkra, eftersom man
kan avväga besluten bättre mellan en exploatering och bevarande av
friluftslivets intressen.
Kartan är synlig för medborgaren via Region Gotlands hemsida, och genom
tillgången till lättåtkomlig information om var man kan göra olika aktiviteter,
kommer friluftslivs- och rekreationskartan bidra till att fler kan hitta ut i
naturen för rekreation, vilket bidrar till en bättre folkhälsa och ökad
integration. I förlängningen kommer den samlade informationen även bidra till
bevarande av områden som är intressanta för turismen.
Projektet avslutas till årsskiftet 2021/2022 och därefter ska kartan ajourhållas
så informationen om de olika typerna av friluftsliv och rekreation är aktuell.


Tillsyn av serveringstillstånd, tobaksförsäljning och rökfria miljöer

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
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Förvaltningen ansvarar för tillsynen av serveringstillstånd, tobaksförsäljning
och rökfria miljöer. Tillsynsuppdraget är lagstyrt men i praktiken bidrar
tillsynen till Region Gotlands övergripande hälsofrämjande arbete.
Förvaltningen anordnar i nuläget en utbildning för krögare i ansvarsfull
alkoholservering en gång per år. Det ingår i uppdraget från RS men
förvaltningen har inget folkhälsouppdrag.


Förvaltningens behov

Det finns ett kontinuerligt behov av mer resurser och stöd för att arbeta med
dessa frågor inom plan- och byggprocessen. I dagsläget finns det ett begränsat
utrymme för medarbetare att arbeta med dessa frågor. Konkret skulle det
behövas fler samhällsplanerare.
Om förvaltningens arbete ska utökas med ett folkhälsouppdrag inom
serveringstillstånd, tobaksförsäljning och rökfria miljöer, som idag är enbart
myndighetsutövning, krävs ett utökat uppdrag från politiken och ett
resurstillskott.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

25 mars 2021

Mottagare
Regionstyrelseförvaltningen
Social hållbarhet

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom HSF för
att minska livsstilssjukdomar
Inom hälso- och sjukvården, nationellt och på Gotland pågår
systemomställningar inom ramen för God och Nära vård samt
Kunskapsstyrning. Inom båda dessa finns aktiviteter som ska stödja en
utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Ett exempel inom God och Nära
vård är införandet av patientkontrakt som en stödjande metodik men även ett
fokus på det förebyggande hälsofrämjande arbetet. Inom Kunskapsstyrningen
är HSF representerad i RPO Levnadsvanor för Stockholm-Gotland.
HSF deltar även i det Nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och
sjukvård (HFS).
Urval av övergripande aktiviteter som pågår och/eller planeras inom
verksamheterna

Med fokus på riskgrupper enligt nationella riktlinjer stödja förändring av
levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och
ohälsosamma matvanor;
- Vuxna med särskild risk (social sårbarhet, fysisk, psykisk eller kognitiv
funktionsnedsättning, en sjukdom ex diabetes, hjärt-kärl, cancer, långvarig
smärta, depression, biologiska riskmarkörer ex fetma, hypertoni, andra
riskfaktorer ex flera ohälsosamma levnadsvanor)
- Vuxna som ska genomgå en operation
- Barn och unga under 18 år
- Gravida
Fokus på barn inom tandvården utifrån kunskap om samband mellan ökad
förekomst av karies och socioekonomisk status.
Extra fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor och att samtal i
mötet med patient sker på ett personcentrerat förhållningssätt.
Systematiskt arbete med levnadsvanesamtal med föräldrar via BVC.
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Initierat dialog med Enheten för Social hållbarhet om en representant i
arbetsgruppen ”Trill int i kull”. Detta för att göra fallprevention till ett mer
övergripande arbete i enlighet med fokus område 3 hälsosamt åldrande,
fallförebyggande arbete, i Program för jämlik jämställd hälsa för Region
Gotland.
Startat upp en gemensam arbetsgrupp mellan Hälsofrämjande rådet och
Läkemedelskommittén för att lyfta betydelsen av levnadsvanor i samband med
förskrivning av läkemedel.
Exempel på pågående aktiviteter för att förstärka tillgängligheten genom
digitala lösningar är det webbaserade stödet Tobakshjälpen (introducerades
2020). Det har också skett en ökning i samverkan med SOF hälsofrämjande
enhet runt Liv i balans, rörelse och avslappningsfilmer samt föreläsningar och
digitala grupper.
Under utredning är möjligheter till webbaserade stöd i arbetet med andra
levnadsvanor (inom ramen för HFS-nätverket).
Projekt ”psykisk hälsa” pågår, där en arbetsterapeut och en fysioterapeut är
anställd för att ta fram material för digitalt ändamål för information och
utbildning kring psykisk hälsa.
Områden med potential att generera fler insatser som bidrar till att
minska livsstilssjukdomar

Huruvida förutsättningarna för verksamheterna är tillräckliga är beroende på
ambition och målsättning i minskning av livsstilssjukdomar. Utifrån befintlig
bemanning, arbetssätt och kompetens finns många exempel på upplevelse av
ett gap mellan det man har möjlighet att åstadkomma idag, och önskan och
idéer om vad som kan göras. Framför allt ur perspektivet att arbeta
förebyggande alternativt med tidiga insatser. Här presenteras ett urval av
exempel på önskad förflyttning.
Förslag på insatser för att öka kunskapsnivå hos medarbetare
- omarbeta/få tillgång till webbaserad utbildning, grundläggande nivå om
levnadsvanor tillgänglig för medarbetare i vården.
- utbildning för mer fördjupad kunskap, diplomerad tobaksavvänjare mm i
enlighet med socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer från NPO
levnadsvanor.
Förmedla evidensbaserad information till medarbetare och medborgare
- Synliggöra hälsofrämjande arbete och levnadsvanor på intranät och
gotland.se Skapagemensam regional digital plattform för att nå ut med
information tillgängligt för medborgare syfte att främja egenvård, jämlik
hälsa. Saknas resurser för detta. Samverkan pågår med Socialförvaltningen
hälsofrämjande enhet, Socialhållbarhet för att använda de befintliga
digitala möjligheterna.

Ledningskontoret
Region Gotland
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Riktade hälsosamtal
- Diskussioner pågår om möjligheter att införa Riktade hälsosamtal inom
Region Gotland. Resurser behövs för förstudie, vidare kartläggning om
digitala möjligheter mm.
REKO i specialistvården
- Idag finns rehabiliteringskoordinatorer(REKO) i verksamheterna på
vårdcentralerna på Gotland, samt inom Psykiatrins och Smärtteamets
verksamheter. Ytterligare resurs skulle skapa möjlighet att även tillsätta
REKO-resurs inom fler delar av specialistsjukvården.

Med vänlig hälsning

Karin Hanaeus
Kvalitetschef
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Teknikförvaltningen
2021-03-19

RSF
Cora Juniwik

Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att
minska livsstilssjukdomar
Regionstyrelseförvaltningen har gett förvaltningarna i uppdrag att redovisa
prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska s k livsstilssjukdomar ,
med fokus på åtgärder som minskar hälsoklyftan för personer med sämst
förutsättningar för god hälsa.
Av de områden som kan anses påverka människors livsstil och de val man kan
göra, finns teknikförvaltningens uppdrag i huvudsak i området fysisk aktivitet.
Förvaltningens uppdrag är av det slaget att det vänder sig till alla medborgare
och har sällan en specifik inriktning mot vissa grupper. I vår redovisning
framkommer därför åtgärder som är av mer generell art.
Mark- och trafikavdelningen samt gata- och parkavdelningen har som uppdrag
att utveckla möjligheter till fysisk aktivitet genom att förbättra möjligheterna
för alla att cykla och lätt ta sig fram till fots. Vi arbetar t ex med att uppdatera
cykelplan och tillgängliggöra gång- och cykelpassager.
Vårt bidrag till ökade möjligheter till fysisk aktivitet för barn, är t ex arbete med
att utforma lekplatsplaner, iordningställande av lekplatser. Förvaltningens
bidrag till andra typer av uteaktiviteter är att grillplatser anläggs, underhåll av
badbryggor mm.
Jenny Iversjö
Avdelningschef mark- och trafikavdelningen
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Bedömning av konsekvenser

Cora Juniwik

för barn och ungdomar
RS 2021/358
22 april 2021

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
X Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Alla som är lever och bor på Gotland.
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller följande
rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Genom att följa strategierna i programmet för god jämlik jämställd hälsa, främst fokusområde
Barn och unga – En god start i livet. Bland annat kan anges:
Sociala – Särskilt beakta barn och ungdomars förutsättningar till goda levnadsvanor genom att
prioritera insatser som vänder sig till barn.
Ekonomiska – Stödja hälsofrämjande arbete där tredje man, så långt det är möjligt, inte ska
beröras ekonomiskt.
Hälsa – Prioritera och stödja insatser utifrån de behov som framkommit genom
undersökningar och kartläggningar omkring barns och ungdomars levnadsvanor.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Genom att analysera de åtgärder som är aktuella utifrån ett genusperspektiv.
5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Inte relevant i ett inventeringsläge som ovan .
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Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/410
14 april 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Fast vårdkontakt för personer med stor kontakt med vård och
omsorg
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen och kommer fortsatt att följa
utvecklingen av fast vårdkontakt inom ramen för utvecklingsarbetet God och
nära vård.

Sammanfattning

Arbetet att utveckla och öka förekomsten av fast vårdkontakt för personer med stor
kontakt med vård och omsorg är en viktig del av transformationen till en god och
nära vård. I Region Gotland har ett förslag till färdplan arbetats fram och också en
struktur för planering och genomförande. Bedömningen är att arbetet som görs inom
ramen för denna färdplan är bästa sättet att utveckla fast vårdkontakt framåt.
Ärendebeskrivning

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att utveckla den nära vården.
Målet med omställningen är att medborgaren får en god, nära och samordnad vård
som stärker hälsan.
En del av överenskommelsen och omställningen är att säkerställa att patienter som
önskar en namngiven fast läkarkontakt i primärvården ska få möjlighet att välja en
sådan. För att få ta del av de ekonomiska medel som riktas till detta inom ramen för
överenskommelsen ska regioner och kommuner under 2021 utarbeta handlingsplaner
för hur målet ska nås. Dessutom ska rutiner för dokumentation och registrering tas
fram och former för informationsspridning via 1177.se utarbetas. För att nå
framgång ska arbetet förstärkas genom relationsskapande och ökad kontinuitet,
uppdrag, ansvar och befogenheter ska definieras utifrån lokala behov och
förutsättningar.
I Region Gotland har ett arbete gjorts för att ta fram en målbild och färdplan för
transformationen till en god och nära vård. För att säkerställa kvalitet och framdrift i
arbetet har en programstyrgrupp och programledning formats där
regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen medverkar.
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I förslaget till färdplan som finns framme för beslut i regionfullmäktige i juni framgår
att fast läkarkontakt i primärvården syftar till att öka kontinuiteten i vården. Fast
läkarkontakt ska på sikt kunna erbjudas alla som vill ha det. Initialt är fokus särskilt
på patienter med komplicerade/komplexa behov. En särskild målgrupp är därför
äldre på särskilt boende.
I färdplanen finns aktiviteter för åren 2021-2022 som syftar till att öka antalet
individer som har fast vårdkontakt i den primära vården. Målsättningen är öka
patientupplevd trygghet och delaktighet. Dessutom finns aktiviteter för att öka
antalet individer som erbjuds fast läkarkontakt med särskilt fokus på personer som
bor i särskilt boende. Detta för att öka den patientupplevda kontinuiteten med fokus
på särskilt sårbara samt att minska behovet av akuta sjukhusinläggningar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det arbete som nu sker i Region
Gotland att med struktur och planering skapa aktiviteter som leder till målen kring en
god och nära vård är den mest framgångsrika vägen att skapa utveckling också för att
stärka omfattningen av fast läkarkontakt.
Inget separat arbete föreslås utan de insatser som behövs bedöms bäst göras inom
ramen för program god och nära vård.
Beslutsunderlag

Förslag till målbild och färdplan ”Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för
omställning till ett hälsosystem för god och nära vård”

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tjänsteskrivelse
RS 2019/968
12 april 2021

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram flyttas till
regionstyrelsen och att medel anslås för tillskapande av en tjänst som
kollektivtrafikstrateg på regionstyrelseförvaltningen.
 Budgetera medel för kollektivtrafikstrateg med 800 000 kronor per år from 2022.
 Tekniska nämnden uppdras att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på och genomföra
organisationsförändring för samlad organisation av den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken till budgetberedningen 2022.


Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med teknikförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på
Gotland tagit fram förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken. Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med teknikförvaltningen
tagit fram modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg för kollektivtrafiken
med placering på regionstyrelseförvaltningen. De framtagna förslagen remitterades
enligt beslut i regionfullmäktige 2020-11-16, § 199, till tekniska nämnden,
socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att beslut om ny organisation skulle
kunna tas på budgetberedningen i maj 2021.
Mot bakgrund av de inkomna remissvaren och tidigare beslutsunderlag i ärendet
bedömer regionstyrelseförvaltningen att en tjänst som kollektivtrafikstrateg bör
tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme. Förvaltningen bedömer att detta behöver ske genom en nyrekrytering
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och kan inte genomföras genom en överflyttning av resurser från
teknikförvaltningen.
Vidare bedömer regionstyrelseförvaltningen att det finns stöd i berörda nämnder för
förslaget att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på
teknikförvaltningen. Remissvaren tydliggör dock att det finns flera utestående frågor
att hantera innan en sådan förändring kan genomföras. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att dessa frågor bäst utreds av de nämnder som är berörda. Förvaltningen
föreslår därför att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med hälso- och
sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ta fram
förslag på samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tekniska nämnden
bör leda uppdraget eftersom förslaget både i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
och i det framtagna remissunderlaget är att samla kollektivtrafikorganisationen inom
teknikförvaltningen.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Regionstyrelsen gav 2019-05-28, § 164, regiondirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att föra över det strategiska uppdraget för kollektivtrafiken från
tekniska nämnden till regionstyrelsen från och med 1 januari 2020 och återkomma
med förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober 2019. Bakgrunden till
beslutet var synen på kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen och
därmed behovet av att se på förutsättningarna för en förändring av det strategiska
ansvaret.
Uppdraget redovisades i regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. I
skrivelsen görs bedömningen att regionstyrelsen bör ha det strategiska ansvaret
avseende trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt samt integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling.
Regionstyrelsen behandlade redovisningen av uppdraget 2019-10-23, § 317, och
beslutade att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen 2020
ta fram en genomförandeplan för en överföring av det strategiska ansvaret för
kollektivtrafiken, från tekniska nämnden till regionstyrelsen. I genomförandeplanen
ingår förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan regionstyrelsen och
tekniska nämnden, i syfte att stärka den regionala utvecklingen.
För uppdraget bildades en arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen, och en
rapport har tagits fram av konsult, Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på
organisation och ansvarsfördelning. Trivector, 2020-04-09.
I rapporten föreslås att det på teknikförvaltningen inrättas en ny avdelning för
kollektivtrafik, där ansvaret för linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och
skolresor samlas. Avdelningen föreslås ha följande struktur och funktioner:
 Avdelningschef, med personalansvar, stöd i övergripande frågor och ansvar
gentemot nämnd.
 Stab med ansvar för stödfunktioner som berör både den allmänna och den
särskilda kollektivtrafiken.
 Kollektivtrafikutvecklare och trafikplanerare. Ansvar för den taktiska
planeringen av kollektivtrafiken på 1-3 års sikt däribland tidtabeller och linjer,
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yttre miljö (hållplatser, stationer, samhällsplanering) samt den operativa
dagliga driften.
Handläggare för färdtjänst, sjukresor och PRH-kort
Skolskjutskoordinatorer.

Det föreslås också att en ny strategisk tjänst med ansvar för transport- och
mobilitetsfrågor samt frågor kopplade till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet inrättas på regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen mottog rapporten 2020-05-27, § 167, och beslutade vid samma
tillfälle att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i rapporten
och i samverkan med teknikförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram förslag till samlad
organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken vad gäller ansvar, roller
och ekonomi. Regionstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att tillsammans med
teknikförvaltningen, redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg
för kollektivtrafiken med utgångspunkt från det regionala utvecklingsansvaret och
med placering på regionstyrelseförvaltningen.
Regionfullmäktige beslutade 2020-11-16, § 199, att remittera det framtagna förslaget
för yttrande till tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och att
förslag till organisation ska beslutas på budgetberedningen i maj 2021.
Det remitterade förslaget
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att delar av ansvaret för fullgörandet av
uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet flyttas till regionstyrelsen. En tjänst
som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. De
operativa frågorna som rör själva verkställigheten av trafiken föreslås även
fortsättningsvis organiseras inom teknikförvaltningen. Vi bedömer att detta kommer
att kräva ändringar i nämndernas reglementen.
Förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe istället för att sprida dem
inom olika förvaltningar kan kompetensen inom upphandling och uppföljning höjas.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
De bestämmelser som reglerar respektive verksamhet gentemot
kommunmedborgarna bör respektive nämnd ansvara för, men tillämpningen av de
olika regelverken bör hanteras inom teknikförvaltningen.
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Strateg för kollektivtrafiken
Regionstyrelsen ansvarar för regionala utvecklingsfrågor och de uppgifter som ligger
inom det regionala utvecklingsansvaret. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska
ha det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram och integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. En tjänsteperson med
denna kompetens föreslås bli anställd vid regionstyrelseförvaltningen.
Samhällsbehoven ska vara i fokus vid planering av kollektivtrafik och samplanering
med infrastruktur, näringsliv, miljö och fysisk planering av bostäder m.m. är därför
viktig. Planeringen ska bygga på en helhetssyn på de olika trafikslagen. Tjänstens
huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med näringsliv
och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I programmet fastställs strategiska mål för kollektivtrafikens
utveckling.
I tjänsten som kollektivtrafikstrateg ingår en nära dialog med tekniska nämnden och
den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring av mål och
strategier. I uppdraget ingår också att utifrån strategier, program, policys och planer
antagna av regionfullmäktige och/eller regionstyrelsen samt i förekommande fall
nationella myndigheter och EU att:






Strategiskt analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov.
Samordna, implementera och följa upp utvecklingsarbete relaterat till
ansvarsområdet.
Leda och delta i relevanta nätverk.
Handlägga motioner och medborgarförslag samt bistå med underlag till
förtroendevalda i samband med exempelvis interpellationssvar.
Som sakkunnig föredra ärenden inför regionstyrelsen och tekniska nämnden.

Sammanställning av remissyttranden
Förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Tekniska nämnden ser positivt på förslaget att samla de taktiska och operativa
delarna av kollektivtrafiken i teknikförvaltningen. Det ekonomiska ansvaret bör enligt
tekniska nämnden bäras av den nämnd som har behovet av transporten.
Myndighetsansvaret som respektive nämnd har bör enligt nämnden vara kvar där det
är idag. Detta innebär att respektive nämnd bör skriva sina egna regelverk där
förutsättningar och regler för resor som berör kollektivtrafik och som utförs av
teknikförvaltningen tydligt framgår. Idag är det inte alltid så, exempelvis vad gäller
bestämmelser för sjukresor som tas fram av teknikförvaltningen/tekniska nämnden.
Tekniska nämnden anser också att resurserna för att hantera de taktiska och
operativa delarna av kollektivtrafiken bör utökas i enlighet med det förslag som
redovisas i rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland”. Det skulle innebära en
utökning med fyra tjänster till totalt 10+1 personer.
Socialnämnden är positiv till framtaget remissförslag. Nämnden anger att
remissförslaget ger större möjlighet att samordna såväl färdtjänst och sjukresor som
regelverken för färdtjänst och sjukresor. Nämnden anger också att remissförslaget
ger möjlighet att fokusera mer på sociala behov som kan tillgodoses genom
färdtjänst, exempelvis genom ökad tillgänglighet av färdtjänst olika tider på dygnet.
Socialnämnden anser att remissförslaget kommer att innebära ett större ansvar för
nämnden men att dess roll i utformningen av regelverket kommer att förtydligas.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden anser förslaget till samlad organisation för den
allmänna och särskilda kollektivtrafiken något otydligt, vilket i förlängningen gör det
svårt att säga något om hur förslaget skulle påverka nämndernas reglementen.
Nämnden anser att reglemente och ansvar för sjukresor bör vara synkroniserade.
Sjukresor kan delas in i tre delar: resor till och från hemmet/vårdinrättning på
Gotland, resor till och från hemmet/vårdinrättning på fastlandet vid remittering av
utomlänsvård samt resor till och från vårdinrättning då personen befinner sig på
fastlandet. Nämnden anser att mer utredning behövs kring vilken typ av sjukresor
förslaget gäller, samt om hur såväl kostnadsansvar som operativt ansvar för sjukresor
påverkas av förslaget.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
anser att remissförslaget skulle samordna och effektivisera trafiken samt att det skulle
leda till en mer effektiv uppföljning av kostnader och planering. Däremot anger
nämnderna att det kan upplevas negativt att utbildning- och arbetslivsförvaltningens
koordinator för skolskjuts inte kommer att sitta centralt på förvaltningen eftersom
det i rollen ingår att vara sakkunnig inom bland annat skollagen och förvaltningsrätt.
Nämnderna påpekar också att det i remissförslaget saknas förslag om ekonomi eller
budgetflytt vid en eventuell organisationsförändring, liksom en risk- och
konsekvensanalys.
Utöver detta anger barn- och utbildningsnämnden att en samordning mellan
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen skulle kunna bidra
till att komma till rätta med den sårbarhet som finns idag gällande backup för
skolskjutshandläggarna. Nämnden anser att det är något otydligt om det är barn-och
utbildningsnämnden eller tekniska nämnden som föreslås få huvudmannaansvaret
för skolskjuts. Nämnden ser en klar fördel med att huvudmannaansvaret för
skolskjuts finns kvar hos barn- och utbildningsnämnden som idag har det utpekade
ansvaret enligt skollagen.
Som utestående frågor att hantera anger nämnden hanterandet av att ta fram enkäter,
utredningar mm inom skolskjutsfrågor, om koordinator/sakkunnig tillhör
teknikförvaltningen och behovet kring detta finns vid utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Även hanteringen av särskolans skolskjutsverksamhet
behöver enligt nämnden lyftas särskilt.
Nämnden anser också att det fortsatta kommunikationsarbetet kring skolskjutsar
behöver hanteras innan en omorganisation av skolskjutsfunktionen kan bli aktuell.
Det berör arbetsbelastning och gränsdragning mellan förvaltningarna.
Strateg för kollektivtrafiken
Tekniska nämnden är positiva till tillskapande av en tjänst som
kollektivtrafikstrateg på regionstyrelseförvaltningen. Nämnden understryker att det
kräver en nyrekrytering och inte kan genomföras genom en överflyttning av resurser
från teknikförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen.
Socialnämnden berör inte frågan i sitt yttrande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att det är svårt för dem att bedöma var
strategiska frågor kopplade till kollektivtrafiken ska hanteras och konstaterar att det
är en återkommande fråga vilka strategiska funktioner som ska vara anställda inom
regionstyrelseförvaltningen och i respektive fackförvaltning.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gör bedömningen att frågan om att tillsätta en tjänst som kollektivtrafikstrateg på
regionstyrelseförvaltningen liksom var ansvaret för det regionala
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trafikförsörjningsprogrammet ska ligga bäst besvaras av regionstyrelsen och tekniska
nämnden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns stöd i berörda nämnder
för att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom
teknikförvaltningen. Remissvaren tydliggör dock att det finns flera utestående frågor
att hantera innan en sådan förändring kan genomföras. Här kan nämnas
gränsdragningsfrågor mellan förvaltningarna, påverkan på ekonomi och budget samt
behov av risk- och konsekvensanalys. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att dessa
frågor bäst utreds av berörda nämnder och förvaltningar och att uppdraget bör ledas
av tekniska nämnden. Detta eftersom förslaget har påverkan på berörda nämnders
regelverk och hur berörda förvaltningarna organiserar sin verksamhet, samt eftersom
förslaget är att samla kollektivtrafikorganisationen inom teknikförvaltningen.
Remissvaren och framtaget beslutsunderlag kommer tjäna som ett bra underlag att
utgå ifrån och ett förslag till samlad organisation som är väl förankrat i berörda
nämnder bör kunna beslutas i budgetberedningen 2022.
Den andra delen av remissförslaget var att flytta de strategiska frågorna kopplat till
kollektivtrafiken från teknikförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen och tillsätta
en tjänst som kollektivtrafikstrateg på regionstyrelseförvaltningen. I rapporten
Kollektivtrafiken på Gotland framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering
och trafikutveckling gör att arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en
resursförstärkning och en renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som
de strategiska frågorna ges mer utrymme. Tekniska nämnden, som är den enda
nämnd som berörs av detta utöver regionstyrelsen, ställer sig positiva till detta
förslag. Detta är också i linje med de beslut som regionstyrelsen tidigare tagit i frågan,
§ 317 och § 167.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ny tjänst som kollektivtrafikstrateg bör
tillsättas på förvaltningen från år 2022 med uppgift att ta fram, genomföra och följa
upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet samt att integrera
kollektivtrafikkompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Tekniska nämnden
föreslås att även fortsättningsvis ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands
kommun som regional kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt
trafikförsörjningsprogram. I tjänsten som kollektivtrafikstrateg bör ingå en nära
dialog med tekniska nämnden och den operativa enheten för kollektivtrafik för att
tillse en god förankring av mål och strategier.

Beslutsunderlag



HSN 2021-02-11, § 23, RS Remiss. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



SON 2021-02-11, § 27, Remissvar. RS remiss - Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



BUN 2021-02-09, § 20, RS Remiss. Uppdrag. Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken RF §199



BUN 2020/1270, 2021-02-09, Yttrande över remiss gällande förutsättningar
för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



TN 2021-01-28, § 18, Remiss Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
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GVN 2020/223, 2021-01-18, Yttrande över remiss gällande förutsättningar
för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RF 2020-11-16, § 199, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RSF, tjänsteskrivelse, 2020-09-22 Uppdrag – Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RS 2020-05-27, § 167, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RSF, tjänsteskrivelse, 2020-05-06 Uppdrag - Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på organisation och ansvarsfördelning.
Trivector, 2020-04-09



RS 2019-10-23, § 317, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RSF, tjänsteskrivelse, 2019-09-23 Uppdrag – Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RS 2019-05-29, § 164, Regional utveckling – resurser och gränssnitt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Trivector har fått i uppdrag av Region Gotland att utreda den organisatoriska
tillhörigheten för kollektivtrafikens olika delar inom Region Gotland, omfattande
följande delar:




Förslag till ansvarsfördelning mellan olika nämnder och förvaltningar
Behov av och förslag på resurser för att klara av de olika behoven
Genomförandeplan för ansvarsfördelning

Utredningen ska användas som underlag till Regionfullmäktige i kommande beslut kring uppdelning av ansvar mellan regionstyrelsen och tekniska nämnden.

1.2 Metod/ upplägg
Utifrån samtal med företrädare för Region Gotland har dagens organisation kartlagts avseende arbetsuppgifter, resurser och rollfördelning, samt brister och tillgångar, se kapitel 2. Det har också gjorts en genomgång av mål och visioner för
kollektivtrafiken på Gotland samt en kort utblick avseende omvärldsfaktorer som
påverkar kollektivtrafiken, se kapitel 3.
I nästa steg har intervjuer genomförts med företrädare för kollektivtrafikförvaltningar inom andra svenska regioner; Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg
för att inhämta erfarenheter och inspiration kring organisering och för att jämföra
de samlade resurserna för kollektivtrafik i olika regioner. Intervjuerna har kretsat
kring;







under vilka förvaltningar olika funktioner är placerade och vad det har för
betydelse,
koppling mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter,
antal anställda med olika funktioner,
politisk styrning,
samarbete med operatör samt
ansvarsuppgifter inom den allmänna kollektivtrafiken.

Baserat på intervjuerna och på dialog med Region Gotland har ett antal förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation tagits fram. Dessa beskrivs i
kapitel 4. Genomförda intervjuer används för att motivera slutsatser och ställningstaganden.
Slutligen presenteras i kapitel 5 ett konkret förslag på ny organisation, med ansvarsfördelning, arbetssätt för samverkan, resurser och genomförandeplan.
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2. Dagens kollektivtrafikorganisation
inom Region Gotland

2.1 Organisation
Ansvaret för samhällsbetalda resor är idag uppdelat mellan Teknikförvaltningen
och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, där Teknikförvaltningen ansvarar
för linjetrafik och färdtjänsthandläggning, medan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för skolskjuts. Inom Teknikförvaltningen hanteras kollektivtrafikfrågorna idag av en enhet som består av en enhetschef och fem medarbetare.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbetsuppgifter med skolskjuts hanteras av en försörjningschef och en koordinator.
I dag är det inom Region Gotland den tekniska nämnden som enligt reglementet
är trafiknämnd och handhar uppgifter avseende regional kollektivtrafik enligt
regionfullmäktiges riktlinjer. Nämnden ska enligt reglementet bland annat tillse
att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen
i övrigt. Vidare ska nämnden handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden om färdtjänst, om parkeringstillstånd
och om resekostnadsersättning för sjukresor inom länet samt svara för övergripande frågor inom området, dock ej besluta i ärenden som ankommer på regionfullmäktige. 1
Utbildningsnämnden har enligt reglementet ansvar för myndighetsutövning
kopplat till skolskjuts.

Tabell 1 visar de sammantagna resurserna för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom Region Gotland.

Operatör
Sedan ny avtalsperiod trädde i kraft 2019 har Region Gotland ett gemensamt avtal för all kollektivtrafik, med en leverantör som utgör:




Operatör för allmän busstrafik
Operatör för skolskjutsar med buss
Operatör för färdtjänst och sjukresor samt viss del skolskjutsar med taxi

Region Gotland har också ett separat avtal om beställningscentral. Dessa jobbar
dels mot regionen, dels mot taxibolagen för att se till att de kan göra sitt arbete

1

Tjänsteskrivelse. RS 2019/968. 23 september 2019
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och ansvarar för fordon med upp till 8 passagerare. Det kan vara sjukresa och
färdtjänst, men det kan också vara skoltaxi och närtrafik.

Tabell 1. Resurserna för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom Region Gotland

Förvaltning

Befattning

Antal hel- Exempel på arbetsuppgifter
tidstjänster

Teknikförvaltningen

Enhetschef

1

Kundtjänst

Del av tjänst som ansvarar för hela förvaltningen, som
utgör stöd för att kunna besvara enklare frågor från allmänheten.

Kollektivtrafikutveck- 3
lare och trafikplanerare

Biljett- och informationssystem. Tidtabell
och linjeplanering. Yttre miljö (hållplatser,
stationer, samhällsplanering).

Handläggare
för 2,5
färdtjänst, sjukresor
och PRH-kort

Beslut och handläggning färdtjänst och
PRH-kort.
Statistik, rutiner, reglementen.
Administration, fakturering, kontering, utbetalning.

Utbildnings- och Försörjningschef
arbetslivsförvaltningen

0,25
för
skolskjutsar
Del av tjänst som ansvarar för hela förvaltningen, som
utgör stöd för kommunikation.

Koordinator

1

Handläggning av skolskjutsar, tillstånd,
hållplatser, säkra skolvägar och turer.
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Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Trafiknämnd

Barn- och
utbildningsnämnden

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Teknikförvaltningen

Mark- och
trafikavdelningen

Ledningsstöd

Kollektivtrafikenheten
Enhetschef

Försörning
Enhetschef

Kollektivtrafikutvecklare och
trafikplanerare
Koordinator
skolskjuts
Färdtjänsthandläggare

Figur 2-1. Nuvarande organisering av kollektivtrafiken inom Region Gotland.
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2.2 Brister och tillgångar i dagens organisation
Utifrån genomförda intervjuer är det tydligt att det upplevs finnas en resursbrist
inom kollektivtrafiken, som innebär att man inte har tillräckligt med tid för att
arbeta med strategiska frågor. Situationen upplevs något olika för olika funktioner.

Allmän kollektivtrafik - Trafikutvecklare och trafikplanerare
Följande arbetsuppgifter upplevs vara nedprioriterade på grund av resursbrist:




Långsiktig planering för att utveckla linjenät, tidtabell, taxesystem mm.
Bearbetning av befintlig statistik, exempelvis analysera vilka hållplatser
som kan plockas bort för att optimera kollektivtrafiken.
Utveckling av den anropsstyrda trafiken 2

Kundtjänstärenden
Det finns en gemensam kundtjänst för teknikförvaltningen som ska svara på frågor från allmänheten, men det är många samtal som kommer fram till medarbetarna inom kollektivtrafikenheten. Det rör sig till exempel om medborgare som
är upprörda över att hållplatser dragits om, stolpar som står fel etcetera. Den nuvarande ordningen är en följd av att politiken under föregående avtalsperiod tog
beslut om att alla samtal ska styras till regionen istället för till operatören. 3

Medborgarförslag
Politiken har bestämt att alla medborgarförslag som kommer in till Region Gotland ska leda till en tjänsteskrivelse om hur regionen bör ta hand om förslaget.
Tjänsteskrivelsen ska tas upp i nämnd och sedan vidare till regionstyrelsen. 4

Delegationsordning
Dagens delegationsordning innebär att tjänstemannaorganisation inte kan ta beslut på delegation från nämnden. Detta ger tjänstemännen liten handlingsfrihet
och en stor osäkerhet kring vilka förslag som kommer att kunna antas politiskt.
Det skapar begränsningar i att kunna förändra kollektivtrafiken och gör att även
mindre förändringar kan komma att bli tidskrävande politiska ärenden. 5

Tekniska uppgifter och administration





Idag har man ett eget biljettsystem, Ridango, och mycket arbetstid går
åt till att underhålla detta system.
Tidtabellsanslag ska tas fram 2 ggr om året. Det finns möjlighet att ta
fram dem automatiskt, men regionen har inte det tilläggsprogrammet,
vilket leder till merarbete.
Fakturahantering 6

Intervjuer med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Michael Schwertner 2020-03-18
Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12
4 Intervju med Michael Schwertner 2020-03-18
5 Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Michael Schwertner 2020-03-18
6
Intervju med Michael Schwertner 2020-03-18
2
3
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Särskild kollektivtrafik
Inom den särskilda kollektivtrafiken är upplevelsen av tillgängliga resurser något
annorlunda. Den här kollektivtrafiken är i högre grad styrd av lagar och förordningar. Delegationsordning mellan politik och tjänstemannaorganisation är tydligare där politiken beslutar om principer men där tjänstemännen har mandat att
ta myndighetsbeslut. 7
Vad gäller skolskjutstrafik hanteras denna inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. En koordinator arbetar på delegation från utbildningsnämnden med
att hantera alla ärenden. Det bedöms att dessa ärenden hinns med, men dock finns
det en stor sårbarhet i att få personer hanterar detta och det finns toppar under
året med hög arbetsbelastning, främst inför nytt skolår.
En annan uppgift som tar tid, och framförallt är mycket krävande, är att hantera
överklaganden och diskussioner med föräldrar. Ett ca 30-tal ärenden går varje år
upp till kammarrätten. 8

Sammanfattning
Tillgångar med dagens organisation (+)



Ett avtal och en operatör för all kollektivtrafik.
En organisation med samlat ansvar för alla samhällsbetalda resor, till följd
av att Gotland är både region och kommun.

Brister i dagens organisation (-)




7
8

Delegationsordningen inom den allmänna kollektivtrafikärenden skapar
osäkerhet och leder till mycket arbete.
Mycket kundtjänstärenden och hantering av kontakt med medborgarna inkl.
medborgarförslag.
Bristande administrativt och tekniskt stöd.

Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Rolf Andersson, 2020-03-11
Intervju med Rolf Andersson, 2020-03-11
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3. Mål, visioner och utblick

3.1 Regional utvecklingsstrategi
Remissversionen av den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) omfattar tio olika
insatsområden som bidrar till att de regionala utvecklingsmålen till 2040 nås.
Ett av dessa områden är kommunikationer,
med en strategisk inriktning som bland annat prioriterar att ”utveckla kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande”. Särskilt viktigt är kopplingen till
serviceområden för att knyta samman resor
mellan orter och mellan boende, arbete,
service, etcetera”. 9
I RUSen konstateras att kollektivtrafikens andel av resandet på Gotland är låg.
En första viktig milstolpe är tekniska nämndens inriktningsbeslut att öka kollektivtrafikutbudet från 2,6 miljoner till drygt 4,5 miljoner tidtabellskilometer i fler
steg från och med år 2023.

3.2 Trafikförsörjningsprogram
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska
vid behov uppdateras. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas
efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland har en målbild med ett
övergripande mål och fem målområden: 10

9

https://rus.gotland.se/?page_id=1567
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland. 2019-02-25

10
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Figur 3-1. Mål och målområden för kollektivtrafiken på Gotland. Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland. 2019-02-25

3.3 Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
I strategin beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. Serviceverksamheterna är hierarkiskt uppdelade i fyra servicenivåer, ju högre nivån
är desto färre (och större) blir områdena. På basnivån (närservice) är det åtta serviceområden med de större orterna (mer än 750 invånare) som utgångspunkt. Två
av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett större centrum och har därutöver en stor andel delårsboende. Inom var och en av de åtta
serviceområdena förväntas medborgarna kunna ta sig till och från servicen.
De i denna strategi nämnda serviceverksamheterna utgör viktiga resmål på Gotland, så kollektivtrafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till dem.

3.4 Utblick
Svensk kollektivtrafik har genomfört en politisk omvärldsanalys med tyngdpunkt på politiska händelser och åtgärder i Sverige som påverkar kollektivtrafikens utveckling. 11 Omvärldsanalysen belyser flera områden som kan komma att
påverka kollektivtrafikens konkurrenskraft och som behöver uppmärksammas,
exempelvis:



11

Det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentliga upphandlingar
bland annat genom större krav på energieffektiva och klimatsmarta fordon.
Ekonomin är ansträngd i många regioner, vilket innebär möjliga besparingskrav. Det är därför viktigt att kollektivtrafiken inte blir en ”budgetregulator” utan det är viktigt att väga besparingar mot de effekter som åtgärderna ger på resande och samhällsnytta.

Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik. Politisk omvärldsanalys vintern 2019/2020.
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Reseavdragskommitténs förslag till reformerat avdrag kan få betydelse för
landsbygden.
Statlig utredning föreslår fortsatt skattebefrielse för biogas, men det finns
risk att skattereduktionen för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner efter beslut från EU-kommissionen.

10
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4. Förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation

Det övergripande målet för organisationen bör vara att skapa en effektiv kollektivtrafikorganisation som är rustad att forma och bedriva en attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska bidra till att målen i Trafikförsörjningsprogrammet
samt mål i andra övergripande strategier som Regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud nås. Kollektivtrafiken
ska kunna möta framtidens utmaningar bland annat kopplat till mobilitetsfrågor
och klimatanpassning.
Att genomföra målen i Trafikförsörjningsprogrammet kräver en utveckling och
utökning av kollektivtrafiken på Gotland. Det behövs således personer som har
trafikutveckling och trafikplanering som en prioriterad arbetsuppgift och har tid
att utföra denna uppgift.
Baserat på intervjuer med andra svenska regioner och på dialog med Region Gotland har vi identifierat de viktigaste förutsättningarna för en effektiv kollektivtrafikorganisation:




Åtskillnad mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter
Placering av regional kollektivtrafikmyndighet
Gränssnitt mellan olika verksamheter

4.1 Åtskillnad mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter
Det finns olika nivåer på arbetsuppgifter inom en organisation som är viktiga att
skilja på. Man kan dela in dessa i en strategisk (på 3 år sikt och längre), taktisk
(1-3 års sikt) och operativ (upp till 1 års sikt) nivå. Erfarenhet från genomförda
intervjuer visar att det uppstår problem om samma personer har såväl strategiska
som operativa arbetsuppgifter, eftersom de operativa frågorna alltid tränger sig
före. Operativa frågor kräver ofta snabba svar, medan de strategiska frågorna
sällan är akuta om än väl så viktiga. 12
För att skapa en tydligare arbetsfördelning inom Region Gotlands kollektivtrafikorganisation föreslås en renodling av arbetsuppgifterna. Idag upplevs det finnas en resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling, där mycket arbetstid
går åt till kundtjänstärenden och hantering av kontakt med medborgarna med
mera, se kapitel 2.
I de övriga regioner som har studerats har kollektivtrafikförvaltningen en planeringsenhet med trafikutvecklare och planerare. Storlek och arbetsuppgifter skiljer
sig åt beroende på exempelvis vilket ansvar som regionen har vad gäller
Källa: Jyrki Vainio, kollektivtrafikchef på Gotlands kommun och Mats Améen, tidigare chefsstrateg på Skånetrafiken

12

11
Trivector Traffic

skolskjuts. Men gemensamt för regionerna är att IT, avtalsfrågor, marknads och
kommunikation ligger på separata enheter. 13
Ett exempel är Skånetrafiken, där man har valt att dela upp ansvar för nya och
kommande upphandlingar på en enhet och att driva trafiken inom befintliga avtal
på en annan enhet. Skånetrafiken har 5 strateger/trafikutvecklare som uteslutande
arbetar med utveckling. 14
Gotlands organisation är förmodligen för liten för att göra en uppdelning mellan
olika enheter på samma sätt som i Skåne, men det går att skapa en tydlig arbetsfördelning mellan olika personer. Genom inrättande av stödfunktioner bedöms
de som arbetar med trafikutveckling och trafikplanering kunna arbeta mer samlat
med sina frågor. Stödfunktionerna kan då i sin tur få renodlade uppgifter inom
bland annat kommunikation, marknad eller IT. Detta utvecklas mer i förslaget
till organisation i kommande kapitel.

4.2 Placering av regional kollektivtrafikmyndighet
En central fråga i arbetet har varit om det ska finnas en separat tjänst med uteslutande strategiska arbetsuppgifter och med ansvar kopplat till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet. I exempelvis Region Blekinge och Region Kronoberg
finns det en sådan strategisk tjänst, som är placerad under förvaltningarna för
regional utveckling istället för kollektivtrafikförvaltningarna. 15 I Region Skåne
och Region Kalmar ligger myndighetsfunktioner och ansvar för Trafikförsörjningsprogram under Skånetrafiken respektive Kalmar länstrafik.
Genomförda intervjuer menar att det finns för- och nackdelar med att lägga myndighetsfunktion och ansvar för trafikförsörjningsprogram under kollektivtrafikförvaltningen. Det går inte att ge ett tydligt svar på vilket alternativ som är bäst
då olika regioner har olika erfarenheter. I exempelvis Blekinge har man goda
erfarenheter av en separat strategisk tjänst som också hanterar myndighetsfrågor,
eftersom det upplevs som ett bra sätt att skilja mellan beställning och verkställighet. 16 I Skåne och Kalmar ser man det som mycket positivt att allt ligger under
samma tak. Man behöver inte bolla frågor mellan olika förvaltningar och enheter
och det bidrar till att de långsiktiga målen för kollektivtrafiken känns förankrade
i den operativa verksamheten. 17
Skåne är ett intressant exempel eftersom man har provat båda varianterna. När
den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012 flyttades de strategiska delarna
av kollektivtrafikplaneringen till regionstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten
med sekretariatet lokaliserades till regionhuset i Kristianstad, skiljt från Skånetrafiken (Hässleholm). För något år sedan återfördes kollektivtrafikmyndigheten
till Skånetrafiken i Hässleholm och är nu åter en samlad kollektivtrafikorganisation. Idag ligger allt ansvar, inklusive myndighetsfrågorna, under Skånetrafiken.

Intervjuer med Emma Morin, 2020-03-12, Sören Bergerland 2020-03-24, Clas Carlsson 2020-03-23 och Katharina Sejsing 2020-03-25
14 Intervju med Emma Morin, 2020-03-12
15 Tjänsteskrivelse. RS 2019/968. 23 september 2019
16 Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
17
Intervjuer med Emma Morin, 2020-03-12 och Katharina Sejsing 2020-03-25
13
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Nedan sammanfattas för- och nackdelar med delad respektive samlad organisation vad gäller regional kollektivtrafikmyndighet:
Regional kollektivtrafikmyn- Regional
kollektivtrafikmyndighet under regional utveckl- dighet under kollektivtrafikföring
valtning
FörEn person får ett tydligt ansvar
delar (+) att arbeta med myndighetsfrågor
och trafikförsörjningsprogram
och kan då lägga tid på dessa frågor.

Tydlig koppling mellan trafikförsörjningsprogram och trafikutveckling/tidtabellsplanering, synen på vad som är ”strategisk planering” breddas.

Det blir en nära koppling mellan Tydlig koppling mellan ekonomi
kollektivtrafiken och andra reg- och mål.
ionala utvecklingsfrågor samt infrastrukturplanering.
NackRisk att det blir ett långt avstånd
delar (-) mellan ”visioner” och ”verklighet”, att den operativa verksamheten inte upplever att Trafikförsörjningsprogrammet ger en tydlig styrning.

Risk att operativa frågor tränger
sig på och tar arbetstid från det
strategiska/utvecklande arbetet.

Det finns vissa gränsdragningsproblem med att lägga myndighetsfunktionen, beställningen, tillRisk att den strateg som ska ta sammans med den organisation
fram
Trafikförsörjningspro- som ska utföra. Detta är en bakgrammet inte får tillräckligt med grund till att många län valt att
kunskapsunderlag.
splittra i samband med att den nya
lagstiftningen trädde i kraft.

Oavsett val av organisation finns det ett antal faktorer som har betydelse:




18

Det är troligtvis en stor fördel om facknämnden bereder trafikförsörjningsprogrammet. I Region Blekinge är exempelvis kollektivtrafikstategen (som sitter på förvaltningen för regional utveckling) föredragande för
trafiknämnden, som är beredande nämnd inför fullmäktiges beslut om trafikförsörjningsprogrammet. Det upplevs som mycket positivt att trafiknämnden är beredande nämnd eftersom de är facknämnd med god kunskap om kollektivtrafikfrågor. 18
Det är viktigt att strategier bygger på en god kunskap och förståelse för
verksamheten, så att de kan omsättas i praktiken. Om avståndet blir stort
mellan den strategiska funktionen och den operativa, kan strategierna bli
skrivbordsprodukter, alternativt att den operativa delen inte tar dem på
allvar även om de är genomförbara. Det är den operativa delen som äskar
budget baserat på programmet och som har ansvar för att budgeten

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
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genomförs och hålls. Det är därför viktigt att de båda funktionerna har
nära kontakt och förstår varandra. 19
Det är troligtvis en stor fördel var olika personer sitter placerade rent fysiskt. Även här har Region Blekinge goda erfarenheter av att ha alla funktionerna samlokaliserade i Karlskrona (de är dock åtskilda sedan 1,5 år).20
Även erfarenheter från Skåne har visat att man skapar en mycket kraftfull
organisation när alla har mer eller mindre daglig kontakt med varandra,
till exempel vid kaffepauser och luncher. 21

Sammanfattningsvis bör placeringen av den regionala kollektivtrafikmyndigheten baseras på varje organisations förutsättningar. För Region Gotland rekommenderas att denna tjänst placeras på Regionstyrelseförvaltningen, vilket motiveras närmare i kommande kapitel.

4.3 Gränssnitt mellan olika verksamheter
Oavsett val av organisatorisk tillhörighet för olika funktioner behöver en kollektivtrafikorganisation alltid hantera olika gränssnitt gentemot andra delar av verksamheten och olika styrdokument. Detta illustreras i nedanstående figur.

Figur 4-1. Organisation, lagstyrning och styrande dokument för dagens organisation, samt de samarbeten och gränssnitt som en ny kollektivtrafikorganisation behöver hantera

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
21
Källa: Mats Améen, tidigare chefsstrateg på Skånetrafiken
19
20
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Det strategiska gränssnittet
Kollektivtrafiken hanterar ett viktigt gränssnitt gentemot infrastrukturplanering,
regional utveckling och fysisk planering. Kollektivtrafiken kommer också in i
frågor som inte går att lösa med kollektivtrafikplanering enbart.
Inom Region Blekinge finns det exempelvis två verksamhetsutvecklartjänster;
en med ansvar för dialog med kommuner och Trafikverket kring samhällsplanering och mobilitetsfrågor, samt en som arbetar med ett politiskt uppdrag om
landsbygdens mobilitet. Det handlar om att titta på hur olika mobilitetslösningar
kan samverka, däribland linjetrafik med buss, anropsstyrd trafik, samåkning och
cykel. 22 Dessa verksamhetsutvecklartjänster kan utgöra inspiration till Gotland,
där landsbygdens mobilitet är ett viktigt område att arbeta med.

Det taktiska och operativa gränssnittet
Tittar man på de olika kollektivtrafikfunktionerna inom Region Gotland idag kan
man se att olika funktioner styrs av olika lagar och olika uppdragsgivare. En effektiv kollektivtrafikorganisation måste säkerställa att de olika funktionernas behov blir synliga, men också möjligheter till att samverkan och samutnyttjande
stärks.
Skolskjutstrafiken hanterar olika typer av gränssnitt. Ett är gentemot skolan; man
behöver veta var elever bor, går i skola, hur vägarna är klassade samt hanterar
frågor kring till exempel terminer och lovdagar. Det finns också ett viktigt gränssnitt gentemot linjetrafiken, framförallt genom det gemensamma avtalet. 23
Det finns ett gränssnitt gentemot operatören, där Gotland har en viktig fördel i
att ha en operatör med ett gemensamt förfrågningsunderlag.
Det finns en viktig relation mellan linjetrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Denna är redan bra på Gotland men kan stärkas ytterligare. En fråga kan
exempelvis vara att öka samordningen mellan taxi och buss, so, idag ligger inom
separata avtal. En inspiration är Region Kalmar där man har ett arbeta med att
effektivisera utnyttjandet av fordon:




22
23

Fordon som går i anropsstyrd trafik kan också köra färdtjänst.
Undviker parallell trafik - skolskjutsordinarie trafik.
Utbildande av färdtjänsthandläggare: Istället för att bli tilldelad färdtjänst
så kan man åka med närtrafiken.

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
Intervju med Rolf Andersson, 2020-03-11

15
Trivector Traffic

5. Förslag till ny organisation

5.1 Övergripande beskrivning av organisationen
På ett övergripande plan föreslår denna utredning följande förändringar av organisationen:
Under den tekniska förvaltningen inrättas en ny avdelning för kollektivtrafik,
där allt ansvar för samhällsbetalda resor samlas, det vill säga linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och skolresor. Avdelningen föreslås ha följande
struktur och funktioner:







Avdelningschef, med personalansvar, stöd i övergripande frågor och ansvar gentemot nämnd.
Stab med ansvar för stödfunktioner som berör både den allmänna och den
särskilda kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikutvecklare och trafikplanerare. Ansvar för den taktiska planeringen av kollektivtrafiken på 1-3 års sikt däribland tidtabeller och linjer, yttre miljö (hållplatser, stationer, samhällsplanering) samt den operativa dagliga driften.
Handläggare för färdtjänst, sjukresor och PRH-kort
Skolskjutskoordinatorer

En ny strategisk tjänst inrättas med ansvar för transport- och mobilitetsfrågor,
upprättande av trafikförsörjningsprogram och ansvar kopplat till rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. Tjänsten placeras under regionstyrelseförvaltningen.

5.2 Resurser
Det bedömda resursbehovet baseras på jämförelser men de övriga svenska regioner som har ingått i studien. Dock är en exakt jämförelse i stort sett omöjlig då
exempelvis antalet personer som arbetar med kollektivtrafik till stor del är beroende av vilket ansvar som respektive region har tagit på sig, exempelvis om man
har tagit över ansvar för skolskjuts från kommunerna och om det finns en beställningscentral ”in house”. Alla jämförelser med övriga län måste också ses i ljuset
av att kommunala funktioner kopplade till kollektivtrafik, exempelvis stadstrafik, inte finns med i de regionala sammanställningarna.
Bedömningen är att de samlade resurserna måste stärkas jämfört med idag. Det
totala antalet anställda föreslås bli avdelningschef + 10 personer inom Avdelningen för kollektivtrafik samt 1 person på den strategiska tjänsten. Det innebär
en total resursförstärkning med drygt 4 personer jämfört med dagens organisation. Med 12 heltidsanställda skulle antalet anställda som arbetar med kollektivtrafik inom Region Gotland uppgå till 0,2 per 1 000 invånare. Det är mindre än i
övriga län, men motiverat med avseende på att det ger effektiviseringsvinster att
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ha allt ansvar för kollektivtrafik inom en samlad organisation. Förslag till ny organisation med resurssättning visas i Figur 5-1.
Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen
Transportstrateg

Tekniska nämnden
Trafiknämnd
Direktiv / beställare

Barn- och utbildningsnämnden
Direktiv / beställare

Teknikförvaltningen

Avdelningen för
kollektivtrafik
Avdelningschef
Stab

Färdtjänsthandläggare

Koordinator
skolskjuts

Kollektivtrafikutvecklare och
trafikplanerare

Figur 5-1. Förslag till ny organisation med antalet heltidsanställda på varje funktion.

I ett inledande skede föreslås också 1-2 visstidsanställningar med fokus på att
implementera den nya verksamheten, däribland se över biljettsystem, gränssnitt
mot operatören, delegationsordning, löpande kontakt med politiken med mera.
Efter en tid kommer de föreslagna förändringarna att ge effektiviseringsvinster
som innebär att behovet av dessa tjänster minskar.
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5.3 Beskrivning av roller och arbetssätt
Den strategiska tjänsten, som förslagsvis kan kallas Transportstrateg, ansvarar för de övergripande kopplingarna mellan olika områden, Här samlas samhällsplanering, infrastrukturplanering, regional utveckling, landsbygdsutveckling mm. Man kan se tjänsten som ett paraply kring strategiska frågor. Det är
viktigt att poängtera att dessa strategier inte bara berör linjetrafiken utan i hög
grad också övrig trafik och hur de olika delarna av kollektivtrafiken ska kunna
samverka.
Staben arbetar med gemensamma stödfunktioner:








Inledningsvis tillsätts en projektanställning för att se över biljettsystemet.
Dagens system är dyrt att drifta och det behöver ses över om Region Gotland ska samarbeta med någon annan för att utnyttja stordriftsfördelar,
eller lägga över allt ansvar på operatören.
Marknad och kommunikation. Det behövs en separat kommunikationsplan för kollektivtrafik kring bland annat riktlinjer för annonsering mm,
som tar fram förslag till teknikförvaltningen gemensamma kommunikatör
IT. Kunskapen inom IT bedöms som god idag. Bland annat finns det en
väl fungerande ruttplanering inom skolskutsplaneringen. Men resurserna
behöver förstärkas för att kunna arbeta med anpassade IT-system inom
kollektivtrafikavdelningen.
Upphandling och avtal. Det behövs bättre beställarkompetens inom kollektivtrafikfrågor då det ska tas fram gemensamt förfrågningsunderlag.

Linjetrafik, färdtjänsthandläggning och koordinator för skolskjuts bildar separata
ansvarsområden inom avdelningen. Personalansvaret kan förslagsvis ligga på avdelningschefen, men samtidigt måste det finnas någon inom varje funktion med
övergripande ansvar för planering, budget mm som stöd till avdelningschefen.
Inom varje område görs en tydlig uppdelning mellan de tre arbetsnivåerna strategisk, taktiskt och operativ där transportstrategen utgör stöd på den strategiska
nivån.
En skillnad jämfört med dagens organisation är att planering och koordinering
av skolskjutsar flyttas från Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Som tidigare tagits upp finns det för- och nackdelar med en sådan lösning. Det främsta
argumentet är att det skapar en mindre sårbarhet och potential för samordning.
Genom att slå samman olika funktioner under en avdelning skapas en större flexibilitet, där resurserna kan omfördelas beroende på skiftande belastning vid olika
delar av året. Det här är viktigt inom skolskjutskoordineringen, där det är mycket
arbete i samband med skolstart.
Samarbetet med skolorna bör kunna fortleva som det ser idag även om funktionen flyttar. Det är också fullt möjligt att det fortsatt är Utbildningsnämnden
som lägger uppdraget och att skolskjutsplaneringen svarar upp mot den nämnden. Erfarenheter från Region Gotland och andra svenska regioner visar att det
går att arbeta mot flera nämnder inom en avdelning.
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Effektivisering
Förutom att det krävs förstärkning av resurser och nya tjänster finns det också
möjlighet att effektivisera verksamheten. De viktigaste åtgärderna är:




Delegationsordning som gör det möjligt för tjänstemännen att ta beslut
inom ramar som är satta av politiken. Kan ge större trygghet i arbetet och
minska tid som läggs på beredning av politiska ärenden.
Operatören bör ta ett ökat ansvar för kundsynpunkter. Region Gotland bör
verka för ett politiskt beslut i denna fråga.

Samarbete med operatör
Samarbetet med operatören är en specifik fråga som behöver lyftas. Det är redan
en stor styrka i Gotland, men kan formaliseras ytterligare genom återkommande
träffas med operatören. Ett inspirerande exempel kan vara Skåne med så kallade
strukturerade trepartssamarbeten, där kommuner/städer i Skåne och det trafikföretag som utför stadsbusstrafiken i respektive kommun/stad träffas kontinuerligt
och formaliserat. Syftet är att ge struktur och tydlighet i det gemensamma arbetet
och att arbeta mot gemensamma mål för att bidra till stadens utveckling. Modellen kan inte översättas rak av till Gotlands situation då trafiken är betydligt
mindre.
Ett intressant område att utveckla är också att se över om de två separata avtal
som finns kring taxi och buss går att samordna, eftersom det skulle kunna ge
samordningsvinster genom ett bättre utnyttjande av fordon.

5.4 Genomförandeplan
Figuren nedan illustrerar en uppdelning mellan de tre arbetsnivåerna strategisk,
taktisk och operativ. Den struktur som illustreras i denna figur bör ligga till grund
för den nya organisationen. Arbetsuppgifterna i figuren är dock exempel. De
måste gås igenom ytterligare tillsammans med medarbetarna och anpassas till
Region Gotland behov. Det är viktigt att dagens medarbetare blir involverade i
implementeringen och kan vara med att forma sina arbetssätt och exakta arbetsuppgifter, vilket är viktigt för att få acceptans och förankring. Detta kan ske genom workshops med medarbetare från både Enheten för kollektivtrafik samt Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. En box i figuren är inte synonymt med en
person, men varje anställd ska veta vilka arbetsuppgifter som tillhör vilken box.
Den nya organisationen föreslås sjösättas under 2021 med rekrytering av nya
tjänster. I ett inledande skede bedöms behovet av resurser vara större i samband
att de verksamhetsförändringar som föreslås i föregående kapitel implementeras.
Detta omfattar bland annat biljettsystem, operatörens roll, delegationsordning
med mera. Detta arbete kräver en tät dialog med politiken. Prioriterade rekryteringar är därmed de projektanställningar som är avsedda att arbeta med dessa
implementeringar.
I den avslutande tabellen på nästkommande sidan sammanfattas de aktiviteter
som bedöms prioriterade på kort sikt.
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Figur 5-2. Arbetsuppgifter i den nya organisationen på strategisk, taktisk och operativ nivå
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Prioriterat på kort sikt
•

För dialog med politiken om de förändringsförslag som föreslås avseende delegationsordning och ökat ansvar hos operatören för kundsynpunkter, eftersom detta ger möjlighet att skapa ökad tid för personalen
innan nya resurser finns på plats.

•

Arrangera workshops med medarbetarna om att forma innehållet i de
olika tjänsterna och för att få en tydligare bild av på vilka poster som det
behövs nyrekrytering.

•

Se över formerna för biljettsystem.

•

För dialog med politiken om behovet av ökade medel för personella resurser. Detta bör kommuniceras tillsammans med en analys av kostnaderna och de samhällsekonomiska vinsterna för hela kollektivtrafiken,
som måste sättas i relation till den relativt låga kostnaden för nyanställningar.

•

Inled formaliserade träffar med operatören på de olika planeringsnivåerna strategisk, taktisk och operativ nivå.
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Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Uppdrag - Ekonomiskt hållbar lösning nytt badhus i Visby
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen har mottagit informationen i delrapporten.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2021
återkomma med fördjupad förstudie enligt tidigare uppdrag med ny placering på
Gutavallen.

Sammanfattning

På budgetavstämningen i oktober 2020 beslutade RS att gå vidare med fördjupad
förstudie för det största av de tre alternativen som presenterades. I förstudien skulle
en rad projektmål besvaras. Men i och med att själva tomten visade sig mer
problematisk än förväntat fokuserar förstudien mestadels på den.
I beställning av förstudie är anvisad placering av nytt badhus i norra delen av
fastigheten Visborg 1:9. Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde med
ca 100 meter till primärt vattenskyddsområde med uttagsbrunnar.
Vattenskyddsområdet är en av Visbys viktigaste grundvattentäkter.
På platsen finns grundvattenrör och enligt tidigare mätningar finns eller ligger
grundvatten i marknivå stora delar av året.
Oavsett om grundläggning för ett badhus sker ovan eller under mark så bör/ska den
utföras med pålning förutsatt att det inte kan placeras direkt på berg. Pålning innebär
en risk för försämring av grundvattnet; både vad det gäller grundvattnets kvantitet
och kvalitet.
VA-avdelningen anser att byggnation av badhus på aktuell plats är direkt olämplig
med det kunskapsläge som finns för närvarande. Det finns allt för stor risk att
påverkan sker på den kommunala dricksvattentäkten.
I och med det förespråkar Regionstyrelseförvaltningen att inte gå vidare med badhus
på Visborg utan ge förvaltningen i uppdrag att ta förstudien vidare på det andra
området som undersöktes i den stora förstudien från 2018, Gutavallens grusplan.
Ärendebeskrivning

I oktober 2020 beslutade Regionstyrelsen att gå vidare med en fördjupande förstudie
av den största av de tre nivåerna för nytt badhus i Visby. I förstudien skulle en rad
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projektmål besvaras. I och med att markförhållandena tog stor tid i anspråk att utreda
så har vissa mål prioriteras.
Förstudien har besvarat följande punkter:
• Tomtutredning med förutsättningar att kunna bygga på föreslagen tomt samt vilka
kostnader vald plats medför.
• Till budgetberedningen ta fram vilka andra tomter som finns tillgängliga på Visborg
som kan vara alternativ om kan inte vill gå vidare med ursprungsläget och vad som
då krävs i process och tidsplan och ev. alt kostnader.
• Besöksprognos
De punkter som inte besvarats är:
• Dimensionering/lokalprogram
• Exteriör visualisering av badhuset på plats på Visborg, situationsplaner,
volymskisser, utredning skisser med tydligt lokalprogram.
• Fördjupad genomgång av för- och nackdelar med olika drifts- och ägandeformer
samt förslag på olika finansieringsmöjligheter med tillhörande LCC-kalkyler.
• Ta fram olika finansieringsmöjligheter och förankra de olika alternativen med
ekonomiavdelningen
• En tydlig driftsbudget med genomarbetad potential intäktsbudget för att ge en så
träffsäker driftskostnad som möjligt.
• Tydligt beslutsunderlag avseende drifts- och ägandeform för
Regionstyrelsen/fullmäktige.
• Nuvarande nyckeltal och kostnader för Solbergabadet.
Bedömning

Visborg 1:9 är sedan 2013 utpekat som idrotts och rekreationsområde med byggrätter
för just anläggningar för idrott på vissa områden. Detta medförde att platsen ansågs
lämpligast att lägga ett nytt badhus på. Den fördjupade förstudien fokuserade på den
marken och i och med det har ett antal problemområden uppdagat sig.
Att grundvattnet står högt på området är etablerat sedan tidigare, men förstudien
visar på att det innebär sådan problematik och risk med det höga grundvattnet att det
är direkt olämpligt att bygga den sortens byggnad och konstruktion som ett badhus
kräver. Badhus är stora och komplexa byggnader med mycket teknik och
konventionellt byggs de även med en relativt stor del under marken. På Visborg
skulle man vara tvungen att bygga med pålning, det vill säga slå ner långa pålar i
marken för att få till en så pass stabil konstruktion som behövs. Något som Visborg
lämpar sig synnerligt dåligt för med det nya kunskapsläge vi har skaffat oss de senaste
åren. Det finns en alltför stor risk att den kommunala dricksvattentäkten påverkas.
Vid pålning kan eventuella föroreningar leta sig ned till vattenförande lager, eftersom
själva pålen i sig kan fungera som transportör av vatten mellan de olika vattenförande
lagren. Själva pålen och dess omgivande betong/bentonitskikt, speciellt om de blir
några stycken (eller ett stort antal), kan också dämma vattenförande ”ådror” i mark
och berg.
I och med detta anser Regionstyrelseförvaltningen att badhuset inte bör byggas vid
den anvisade marken på Visborg, eller annat mark på Visborg då stora delar om
området har samma problematik. Vidare vill förvaltningen få uppdraget att fortsätta
den fördjupade förstudien på den andra lokaliseringen som utredes i den stora
förstudien från 2018, det vill säga Gutavallens grusplan. Den aktuella storleken på
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badhus kan placeras på den ytan. I denna nya fördjupade förstudie ska samma
projektmål som tidigare besvaras och levereras till budgetavstämningen i oktober.
Detta kan innebära svårigheter att få in denna investering inom planperioden 20212025 i och med den förväntade tidsplan som måste ske vid annan lokalisering än
Visborg. Mer rimligt är planperiod 2026-2030.
Beslutsunderlag

Delrapport fördjupad förstudie

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Delrapport fördjupad förstudie
Fastighet: Visborg 1:9
Byggnad: Nytt badhus
Projekt:
Arbetsnr:
Datum:
Projektledare:
Beställare, kontaktperson:
Verksamhet, kontaktperson:

64482
2102-64482
2021-04-16
Martin Jonsson
Björn Sandqvist, FFA
Angelica Andersson Fihn, KFA

Sammanfattning
I beställning av förstudie är anvisad placering av nytt badhus i norra delen av fastigheten Visborg
1:9. Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde med ca 100 meter till primärt
vattenskyddsområde med uttagsbrunnar. Vattenskyddsområdet är en av Visbys viktigaste
grundvattentäkter.
På platsen finns grundvattenrör och enligt tidigare mätningar finns eller ligger grundvatten i
marknivå stora delar av året.
Oavsett om grundläggning för ett badhus sker ovan eller under mark så bör/ska den utföras med
pålning förutsatt att det inte kan placeras direkt på berg, enligt uppgift från NCC och PEAB. Detta
för att en undermålig grundläggning kan innebära att markrörelser ger sprickbildning i
betongkonstruktionen. Det är särskilt viktigt att undvika sprickbildningar i bassänger och
utjämningstankar men även i övrig konstruktion.
Pålning innebär en risk för försämring av grundvattnet; både vad det gäller grundvattnets kvantitet
och kvalitet.
VA-avdelningen anser att byggnation av badhus på aktuell plats är direkt olämplig med det
kunskapsläge som finns för närvarande. Det finns allt för stor risk att påverkan sker på den
kommunala dricksvattentäkten.

1. Uppdrag
Arbetet med förstudien har letts av Martin Jonsson med beställning från KFA och Björn Sandqvist,
FFA som projektägare. För att utreda faktiska eller potentiella förutsättningar och hitta bästa lösning
har även sakkunniga internt inom Region Gotland tillfrågats samt expertkompetens köpts in inom
teknikområde geoteknik och hydrologi.
Arbetet har inkluderat ett antal olika möten internt med projektgruppen bestående av John Herlitz,
FFA och Pär Gustavsson, KFA. Även David Asp, Bengt Dahlgren, Daniel Werkelin, Pentacon samt
Jonas Sundgren, projektavdelningen m fl har bistått. Detta arbete har sedan legat till grund för
denna förstudie.
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Denna delrapport behandlar nedanstående punkter:
•

Tomtutredning med förutsättningar att kunna bygga på föreslagen tomt samt vilka
kostnader vald plats medför.

•

Till Bub ta fram vilka andra tomter som finns tillgängliga på Visborg som kan vara alternativ
om kan inte vill gå vidare med ursprungsläget och vad som då krävs i process och tidsplan
och ev. alt kostnader.

•

Besöksprognos

Kvarvarande punkter:
•

Dimensionering/lokalprogram

•

Exteriör visualisering av badhuset på plats på Visborg, situationsplaner, volymskisser,
utredning skisser med tydligt lokalprogram.

•

Fördjupad genomgång av för- och nackdelar med olika drifts- och ägandeformer samt
förslag på olika finansieringsmöjligheter med tillhörande LCC-kalkyler.

•

Ta fram olika finansieringsmöjligheter och förankra de olika alternativen med
ekonomiavdelningen

•

En tydlig driftsbudget med genomarbetat potential intäktsbudget för att ge en så träffsäker
driftskostnad som möjligt.

•

Tydligt beslutsunderlag avseende drifts- och ägandeform för Regionstyrelsen/fullmäktige.

•

Nuvarande nyckeltal och kostnader för Solbergabadet.

2. Verksamhetsanalys
Region Gotland har två badanläggningar som drivs i egen regi. Dessutom hyr man tid hos en privat
aktör på norra Gotland.
Solbergabadet i Visby invigdes 1961 och renoverades år 1999 - 2000. Badet har en 25 meters
bassäng med fem banor.
Hemsebadet som ligger i Hemse byggdes 1977 och har en 25 meters bassäng med sex banor och
barn- och rehab bassäng. Hemsebadet kommer under 2021 vara stängt och få ny ventilation till
barn- och rehabavdelning, ny vattenrening för 25-metersbassängen samt kläs med rostfri plåt. Runt
bassängen kommer det bli nytt tätskikt och ny klinkers.
Det har tidigare gjorts förstudier om nytt badhus i Visby. Senaste två förstudierna bifogas.
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3. Lokalprogram
Ej upprättat i detta skede.

4. Principskiss
Skissen illustrerar hur ett badhus skulle kunna ligga på norra delen av fastigheteten Visborg 1:9.
Kommentarerna är föreslagna förändringar från KFA. Anläggningen omfattar ca 5000 kvadratmeter
(BTA).

5. Myndighetsfrågor
Bygglovsansökan, tillstånd från länsstyrelse, miljökonsekvensbeskrivning etc. kommer att behöva
sökas resp. upprättas i nästa skede.

6. Planförutsättningar Visborg 1:9
Detaljplanen tillåter högsta nockhöjd 15 meter. En grov beräkning innebär att djupdel 4 meter,
invändig takhöjd 8 meter (för att kunna ha hopptorn på 5 meter) samt tak-konstruktion på ca 3
meter ger en total nockhöjd på 15 meter vid grundläggning ovan mark.
Vid en eventuell högre nockhöjd än 15 meter gäller följande generellt:
Avvikelser på uppåt 8 % är svåra att godta som en liten avvikelse (enligt PBL 9:31b). Bedömningen
behöver dock även ta hänsyn till byggnadens utformning och påverkan på stadsbilden samt
detaljplanens och höjdbestämmelsens syfte med mera.
Fastigheten Visborg 1:9 har enligt detaljplanen prickmärkt mark med symbolen ”g” och ”u” på alla
angränsande sidor och får inte bebyggas.
”g” gäller inom hela de prickade områdena som syns nedan. ”u” gäller inom det norra prickade
området
Dvs; marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och/ eller för
dagvattenhantering i dike.
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Angående gestaltning säger detaljplanen:
Byggnader ska ha en karaktär som knyter an till områdets historik. Det innebär träfasader, dova
färger, gärna falu rödfärg och enkla tak med papp eller plåt. Vid placering ska hänsyn tas till den
äldre tallskogen som utgör en värdefull naturmiljö. Grupper av tallar ska vara kvar mellan
husgrupperna. Byggnaderna kan med fördel placeras gruppvis och utföras som längor.

7. Tekniska förutsättningar
7.1 Mark
Fastigheten Visborg 1:9 ligger inom sekundärt vattenskyddsområde och ca 100 meter från primärt
vattenskyddsområde. Det är endast den norra delen av fastigheten som kvarstår och som är
detaljplanerad på Visborg.
Undersökningar visar att jorden generellt, under ett tunt mullager, består av sand på morän.
Moränen bedöms direkt överlagra kalkstensberget. Ställvis förekommer grus och silt i
jordlagren som överlagrar moränen.
Enligt muntliga uppgifter och uppgifter från SGU ligger kalkstensberget ca 15-20 meter under
marknivån.
På platsen finns sedan tidigare mätning av vattenyta (grundvattenrör 4). Mätning under mars
månad visar vatten i marknivå. Mätning i augusti ca 1,5 meter under marknivå.
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Pågående exploatering av fastigheten
I dagsläget planeras exploatering av marken söder om den tilltänkta badhusmarken med
gymnastikhall samt parkering och gång- och cykelväg. (lilamarkerad mark) Om exploateringen
utförs tidigare än byggnationen av badhuset kommer det innebära risk för skador på parkeringar
och vägar samt blockering av framkomlighet.

7.2 Grundläggning & bassänger
Grundläggning under mark innebär med denna placering merkostnader för vattentät betong,
pumpning och bergsförankring. Detta krävs p.g.a. den höga grundvattennivån för att förhindra att
byggnaden blir en ”betongbåt” dvs flyter upp eller skadas av vattentrycket.
Se bifogad fil: Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden
ICA MAXI Arena, som ligger i nära anslutning, har en grundkonstruktion med platta på mark. Kraven
på ett badhus med bassänger etc. är större och enligt uppgift från NCC pålar de samtliga sina
badhus förutsatt att man inte spränger sig ned och placerar det på berg. Även PEAB uppger att
grundläggning av badhus sker till övervägande del med pålning, men att det beror på vilka
markförhållanden som finns.

Tillbyggnation av Paradiset, Örnsköldsvik med stödpålar i stål. Inborrningsdjup i berg minst 10000 mm
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Eventuella marksättningar resulterar i sprickbildningar, vilket ger upphov till läckage och korrosion
som påverkar anläggningens livslängd.

Armeringskorrosion på betongbalk, Hemsebadet

Fuktgenomträngning i spricka i mellanbjälklag, Hemsebadet

Vid pågående renovering av Hemsebadet kläs bassäng in med rostfri plåt och området runt
bassängen förses med nytt tätskikt och ny beläggning av klinker.
Nya simhallen i Säffle har nyligen byggts med samtliga bassänger klädda med rostfri plåt. Fördelar
är mindre underhåll, att rengöringsprocessen blir lättare och går snabbare att utföra tack vare släta
ytor och att materialet inte suger åt sig fukt. Plåten är dessutom elastisk och tål till viss del
markrörelser utan att spricka till skillnad från betong. Investeringskostnaden för rostfri plåt är något
högre än ett konventionellt utförande med tätskikt och kakel.
Observera att risken för sprickor i konstruktionen orsakade av markrörelser måste minimeras
oavsett ytskikt.

7.3 VA / Fjärrvärme
Möjlighet att ansluta till kommunalt VA finns strax väster om ICA MAXI Arena.
Det är även goda förutsättningar för fjärrvärme både vad det gäller närhet och kapacitetsmässigt.

7.4 El
Det finns goda förutsättningar för anslutning från el-leverantörens ledningsnät i området. Kostnad
för anslutning är ca 800 tkr.
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8 Riskanalys
Syftet med den fördjupade förstudierapporten är bl. a att utreda faktiska eller potentiella
förutsättningar och eventuella problem vid byggnation av ett nytt badhus på föreslagen tomt eller
annan tillgänglig tomt inom Visborgområdet.
Region Gotlands avdelning för vatten och avlopp på teknikförvaltningen har fått möjlighet att yttra
sig.
Bedömning från VA-avdelningen
Aktuell del av fastigheten Visborg 1:9 ligger inom sekundärt vattenskyddsområde för en av Visbys
viktigaste grundvattentäkter. På andra sidan av vägen är det primärt vattenskyddsområde och nära
till uttagsbrunnar.
Av underlaget framgår att långvarig pumpning under byggtid krävs för att kunna konstruera
bassäng under marknivå. Byggnationen kräver även pålning ner till berg (15-20 m) oavsett om
bassäng byggs under marknivå eller inte.
Vid långvarig bortpumpning av yt-/grundvatten finns risk för att påverkan sker på mängden vatten
som tillförs till akvifären (vattenvolym under mark) och därmed möjligheten till grundvattenuttag för
produktion av dricksvatten. Vidare finns det risk för spill/utsläpp under byggprocessen som kan
förorena grundvattnet nära uttagsområdet och därmed ge stora konsekvenser på
dricksvattenförsörjningen för Visby. Risk finns således för försämring både vad gäller kvantitet och
kvalitet.
Vid pålning kan eventuella föroreningar leta sig ned till vattenförande lager, eftersom själva pålen i
sig kan fungera som transportör av vatten mellan de olika vattenförande lagren. Själva pålen och
dess omgivande betong/bentonitskikt, speciellt om de blir några stycken (eller ett stort antal), kan
också dämma vattenförande ”ådror” i mark och berg. Pålen ska ju ned en bit i berget och där vi ofta
har som mest vattenförande lager är i övergången mellan berg och mark.
Sammanfattningsvis anser VA-avdelningen att byggnation av badhus på aktuell plats är direkt
olämplig med det kunskapsläge som finns för närvarande. Det finns alltför stor risk att påverkan
sker på den kommunala dricksvattentäkten.
Det är svårt att uttala sig generellt om annan plats på Visborgsområdet är mer lämplig för
byggnationen. Vid längre avstånd från primärt skyddsområde bör risk minska. Vid val av annan plats
inom Visborg ska även Vibble vattentäkt beaktas som snart förhoppningsvis kommer att tas i bruk
(prövning pågår).
Susanne Bjergegaard Pettersson
VA-chef

9. Tidplan
Efter att beslut om placering är taget och ett lokalprogram finns framtaget bedömer vi att det i
grova drag krävs ca 1,5 år för projektering samt ytterligare ca 2 år för produktion.
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10. Ekonomi
Investeringskostnad
Alla projekt har olika förutsättningar avseende grundförutsättningar, yttre mark etc
som påverkar kostnadsbedömningen.
Enligt uppgift från NCC och PEAB är ändå ett generellt nyckeltal, kr/bta (bruttoarea), i 2021 års
prisnivå 38 000 – 42 000 kr i kontraktskostnad. På detta tillkommer ca 30% för att täcka
byggherreomkostnader, projektering och oförutsedda arbeten.
En anläggning enligt tidigare (principskiss 4) innebär därmed en projektkostnad på ca 40 000
(kr/bta) ggr 5000 (bta) ggr 1,3 (byggherreomkostnader / projektering / oförutsett) = ca 260
miljoner kronor.
Man bör även addera indexuppräkning med 2-3% per år fram till produktionsstart.
Merkostnad grundvattenhantering
Kostnader för att avvärja risk för påverkan på grundvattentäkt, om det över huvud taget är möjligt
är ej kalkylerbart i detta skede.

11. Övrigt
Energianvändning
Ett badhus förbrukar ca 400 kW/h per kvm och år. Vid projektering behöver man ta hänsyn till
energikostnader och göra en avvägning om vad man bör projektera mot. Lägre driftkostnader
innebär högre investeringskostnad och vice versa.
Besöksanalys
I tidigare gjord förstudie framgår att antal besökare i Hemsebadet och Solbergabadet för år 2017
uppgick till ca 97 000 vilket motsvarar 1,6 besök per regioninvånare. Bedömningen gjordes då att en
ny badanläggning bör kunna ta emot ca 140 000 badbesök per år.
Driftformer – ägande och verksamhet
Se sidorna 19-25 i bifogad förstudie 2018

11. Slutsats
Fastigheten Visborg 1:9 är olämplig att bygga badhus på primärt p g a risken att påverka
grundvattnet, sekundärt p g a merkostnader under bygg- och driftskedet.

Martin Jonsson
Bilagor:
Bilaga 1
Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden
Bilaga 2
Förstudie 2018
Bilaga 3
Förstudie 2020
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Visby 2021-02-16

21007

Visby Visborg 1:9 m fl.
Region Gotland
PM 1
Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden i anslutning till
föreslaget läge för nytt badhus.
Region Gotland, TKF

1

Objekt

På uppdrag av Region Gotland har AB PentaCon sammanställt detta PM som ett
beslutsunderlag för förslag av placering av ett nytt badhus i område avsett för idrott
och rekreation inom Visborgsområdet i Visby.
PM:et skall ge svar på följande frågeställningar:

2

•

Vilka blir konsekvenserna av att bygga ett badhus, med en djupdel om
ca 4 meter, på den föreslagna platsen enligt illustrationsplanen (se bild 2)?

•

Vilka åtgärder krävs avseende det markvatten som finns i området?

•

Rekommenderas fortsatt utredning av platsen eller anses det att det är så pass
omfattande åtgärder / merkostnader / risker att det bör se efter andra alternativ?

Underlag

Som underlag för detta PM har ”Projekterings-PM - Geoteknik/Hydrogeologi/
Miljögeoteknik/Radon” (PentaCon, Rev. A – dat. 2012-05-11 – arb.nr. 12005) använts.
(Detta PM upprättades i samband med det planerade området för idrott och rekreation.)
Dessutom ligger ”PM avseende grundvattenvariationer” (PentaCon, Rev. A – dat.
2012-10-11 – arb.nr. 12005) till grund för denna sammanställning.
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3

Geotekniska och geohydrologiska förhållanden

3.1

Föreslaget läge för badhus

Det nya badhusläget är föreslaget inom det detaljplanerade området för rekreation och
idrott inom Visborgsområdet, i sydvästra delen av Visby. Badhusanläggningen är
planerad ca 150 meter väster om Langs väg. Området är i dag i huvudsak skogbevuxet
med genomkorsande motionsspår.

Bild 1 - Ungefärligt föreslaget läge på nytt badhus inom Visborgsområdet, väster om Langs Väg.

I det föreslagna läget visar de tidigare utförda markundersökningarna att jorden
generellt, under ett tunt mullager, består av sand på morän. Moränen bedöms överlagra
kalkstensberget. Ställvis förekommer även grus och silt i jordlagren som överlagrar
moränen.
Sandlagrets mäktighet bedöms öka åt öster i det aktuella området, från mellan
ca 1–2 meter i väster till mellan ca 2–3 meter i öster. Enligt muntliga uppgifter och
uppgifter från SGU:s geokarta ligger kalkstensberget ca 10–20 meter under marknivån.
Jordmäktigheten i området är den största i Visbyområdet.
Marknivåerna inom det föreslagna läget för badhuset faller svagt åt norr, från
ca +45 meter i söder till ca +44,5 meter i norra delen.
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Bild 2 - Förslag på läge av nytt badhus. Punkter med vattenprovtagning markerade med röda cirklar.
Borrhålssektioner B-B – C-C ansluter ungefär till läget (se rubrik 6 för borrhålssektioner).

Mätningar av vattennivå i mark har skett vid två olika tillfällen i anslutning till den
tidigare utförda marktekniska undersökningen under 2012 (röda cirklar i bild 2). Två
mätpunkter utfördes strax norr om det nu föreslagna badhusläget. Mätpunkt P4 ligger
invid norra hörnet på det föreslagna badhusläget (se bild 2) och P2 strax norr om detta.
De mättillfällen som valdes, vid mätningen av vattenytan i mark, var i mars respektive
i augusti (se figur 1). Mars representerar en tid på året då grundvattenmagasinen fyllts
på genom snösmältning och nederbörd. Eftersom växtligheten inte kommit igång samt
att temperaturen och därmed avdunstningen är låg är grundvattenbildningen stor.
Augusti representerar en tid på året då grundvattenmagasinen normalt inte fyllts på
under en längre tid.
De grundvattennivåer som uppmättes i mars respektive augusti bedöms ge en
potentiell bild av de grundvattennivåvariationer som kan förekomma i området under
året.
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Visborg - Grundvattennivåer 2012 mars och augusti
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Figur 1 - Grundvattennivåmätningar i mars respektive augusti 2012.

Grundvattenrör monterade i P2 och P4 representerar lägen invid den norra delen och
ytterligare en bit norrut om det föreslagna läget av badhuset (se bild 2).
Av ovanstående diagram (figur 1) kan man utläsa att vattennivån i mars 2012 i princip
sammanföll med markytan i dessa mätpunkter.
Lägen för grundvattenrören i P2 och P4 representerar också några av de lägsta
marknivåerna inom det aktuella detaljplanområdet (+43,12 respektive +45,15).
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4

Översiktliga geohydrologiska förhållanden

Eftersom lerig morän är svårgenomsläppligt medför det att ytligt grundvatten i
huvudsak finns som ett mark- och grundvattenmagasin i friktionsmaterialet/sanden
över moränen. Det ytliga grundvattenmagasinet är årstidsbundet beroende på
nederbörd och avdunstning.
Inom de bebyggda och hårdgjorda, centrala, delarna av Visborgsområdet finns ett
dagvattensystem bestående av diken och kulvertar som ansluter till en större
dagvattenledning som är dragen tvärs över Visborgs slätt. Dagvattenledningen mynnar
vid klinten vid Östersjön ca 1 km väster om de centrala delarna av Visborg.
Även dagvattnet inom det detaljplanelagda idrottsområdet avvattnas via detta system,
först som öppna diken, som har sina huvudsakliga strömningsriktningar åt norr,
därefter via kulverterade ledningar.

Föreslaget läge
för badhus

Figur 2 - Översiktlig hydrologisk konceptuell modell av Visborgsområdet med omnejd
(© Lantmäteriet 2012 Medgivande MS2012/02828).

Ovanstående figur (figur 2) visar tillrinningsområden i anslutning till Visborgsområdet
och det föreslagna läget för badhuset.
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Sammanfattning

I sandlagret, på den tätare moränjorden, finns ett ytligt grundvatten i anslutning till det
föreslagna läget på det nya badhuset. Detta ytliga grundvattenmagasin är årstidsbundet
beroende på nederbörd och avdunstning. I det föreslagna läget för badhuset är denna
ytliga grundvattennivå förhållandevis hög. Under nederbördsrika perioder eller under
snösmältningsperioder sammanfaller i princip marken med vattenytan.
Vid platsbesök 2021-02-16 vid det föreslagna läget för badhuset konstaterades att
stillastående vatten i öppna diken i området låg strax under den omkringliggande
markytans nivå (se bild 3).

Bild 3 - Bild tagen 2021-02-16 i anslutning till det föreslagna badhusläget.

Vid val att bygga badhuset i det föreslagna läget så måste en avvattning ske av det
aktuella området via öppna och/eller kulverterade dikessystem för att skapa goda
grundläggningsförutsättningar för byggnaden med tillhörande anläggningar.
Avvattningssystemen bedöms kunna bli omfattande för att erhålla goda
grundläggningsförhållanden avseende den höga vattennivån inom denna del av
området. Pumpning av markvattnet kommer att krävas. Alternativt kan den höga
vattennivån lösas med en uppfyllnad av marken i kombination med avvattning.
Det är också viktigt att säkerställa avvattningsfunktionen nedströms det aktuella
området och att det utreds att dagvattnet har ett fullgott flöde ända fram till
utsläppspunkten.
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Grundläggningsnivån för det nya planerade badhuset är uppgivet till ca 4 meter. Detta
innebär att flera krav på byggnaden och omgivningen måste uppfyllas:
•

Pumpning av vatten från området kring byggnaden blir aktuellt. Det aktuella
föreslagna läget för badhuset ligger geografiskt i en lågpunkt med 2–3 meters
vattenförande sandlager på moränjord. Krav på ett driftsäkert pumpsystem
måste uppfyllas.

•

Med en grundläggningsnivå på ca 4 meter bedöms att badhuset ligger under
nivån för den tätare lermoränen i området. Detta innebär att vatten i de mer
ovanförliggande sandlagren kommer att hamna i den grop som utförs i det täta
jordlagret. Beroende på årstid kan dessa vattenflöden bli stora. Både i
byggskedet och i driftsskedet måste detta vatten pumpas bort.

•

För att säkerställa att badhusbyggnaden inte lyfts upp av vattentryck, i samband
med att pumpning eventuellt inte skulle fungera i driftskedet, måste byggnaden
t.ex. antingen göras tyngre än lyftkraften från vattnet alternativt förankras med
stag i berg. Det senare alternativets kostnader beror på avståndet till berg och
förankringsnivån för stagen. Byggnaden måste även säkras fuktmässigt från
vattentrycket och göras vattentät.

•

För att erhålla en god avvattning från det planerade badhusläget krävs ett
säkerställande av de öppna och kulverterade dikenas och ledningarnas funktion
så erforderligt flöde kan erhållas från det aktuella området. Det måste
säkerställas att flödet från det aktuella området är fullgott ändra fram till
utsläppspunkten. Den framtida exploateringen av de centrala delarna av
Visborgsområdet kan ha negativ betydelse för avvattningen av idrotts- och
rekreationsområdet.

Ovan nämnda åtgärder är fördyrande för byggnadens uppförande och drift.
Det föreslagna läget och krav på utformningen av badhuset med kringutrustning är
fördyrande i både entreprenad- och driftskede. De höga extra kostnaderna och
olämpligheten att grundlägga under vattennivån i mark bör föranleda en undersökning
om inte andra lämpligare geografiska lägen finns för det planerade badhuset.

Visby 16 februari 2021
AB PentaCon

Daniel Werkelin
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Borrhålssektioner i anslutning till föreslaget läge

Figur 3 - Borrhålssektion B-B i anslutning till norra delen av det föreslagna läget för badhuset.

Figur 4 - Borrhålssektion C-C i anslutning till södra delen av det föreslagna läget för badhuset.
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1. SAMMANFATTNING
PreDevo har genomfört en förstudie avseende ny badanläggning på Gotland. Uppdraget har bland
annat omfattat nuläge och behovsanalys, besöksanalys, kostnads- och intäktsanalys, val av
placering mellan två förutbestämda platser, drifts- och ägandeformsanalys samt eventuella
synergieffekter mellan ishall och badhus.
Gotland hade 2017 en befolkning på 58 595 personer vilket uppskattas öka med 0,4 % per år. Idag
finns det två badhus som ägs och drivs av Region Gotland, Hemsebadet och Solbergabadet, som
2017 hade strax under 100 000 besökare totalt. Solbergabadet är i behov av underhåll och har
punkter som måste åtgärdas om drift ska fortgå. Utredningen har som grund att Region Gotland
avvecklar Solbergabadet den dag ett nytt bad står färdigt, dock är inget beslut tagit i frågan.
Hemsebadet har planerade åtgärder och kommer fortsatt vara i drift även om en ny anläggning
byggs.
Intervjuer och enkäter har genomförts med intressegrupper så som föreningslivet, skola, sjukvård,
militär, räddningstjänsten och allmänheten för att belysa behovet idag och i framtiden. Utifrån den
informationen är förhoppningen om att skapa goda förutsättningar för att nå 100 procent
simkunnighet, vara attraktivt för barn och barnfamiljer samt erbjuda ett brett och anpassat utbud av
idrotts- och motionsaktiviteter. Gotland bör således satsa på en anläggning som skall fokusera på
områdena

simkunnighet,

hälsa,

motionssimning,

familjebad

och

ökad

möjlighet

till

föreningsutveckling.
Vidare har utvärdering beträffande badhusets placering analyserats där för och nackdelar har
presenterats närmare i kapitel Placering badhus. Analysen har mynnat ut i en rekommendation av
en placering i Visborgsområdet.
Utifrån vår bedömning rekommenderar PreDevo även att en kommande badanläggning och ishall
ej sambyggs. Detta framgår i kapitlet: Ishall (Kombinera ishall med badhus).
Bedömningen är att en ny badanläggning kommer kunna ta emot ca 140 000 badbesök per år och
40 000 gymbesök vilket resulterar i totalt 180 000 besökare per år. Bemanningen beräknas till 24
heltidsanställningar för en kostnad på drygt 10,4 mkr per år. Kapitalkostnaderna bedöms till 15 mkr,
underhållskostnad 3,6 mkr samt en driftkostnad på 5,4 mkr per år. Detta resulterar i totala
kostnader på drygt 34,4 mkr per år. Intäkterna bedöms till 10,7 mkr per år vilket resulterar i ett
driftnetto på 23,7 mkr per år.
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2. INLEDNING
2.1

Metod

Arbetet har genomförts i samarbete mellan Region Gotland och PreDevo AB. Region Gotland har
tillhandahållit statistik över bland annat besökare, kostnader och intäkter för nuvarande
badhusanläggningar. Möten har skett på plats i Visby och i Göteborg samt över telefon och digitalt.
Tidigare utredningar och beskrivningar har studerats grundligt och slutsatserna i dessa har
inkluderats som underlag till kvalitetsanalysen.
För att bedöma framtida behov av en anläggning har PreDevo i samråd med Region Gotland
genomfört undersökning i form av enkäter samt intervjuat ett flertal intressegrupper. Fakta därifrån
har således utvärderats och analyserats vilket lagts till grund för en behovsanalys. Även noggrann
undersökning av Gotlands och Visbys befolkningsutvecklingen har utförts där slutsatserna baseras
på modellering av befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån och från regionen.
Utifrån nuläges-, behovs- och omvärldsanalysen har PreDevo tagit fram ett alternativ för framtidens
badverksamhet i Visby. Arbetet har lett fram till rekommendationer som beslutsunderlag för Region
Gotland.
I detta skede av projektet bör det bejakats att beräkningar och uppskattningar har en +/- 20 %
marginal.
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3. NULÄGESANALYS
3.1

Visby och Gotland

Visby tillhör Region Gotland och är största orten sett till antalet invånare. Enligt ”Delområdes
prognos 2018 – 2027 Region Gotland” finns det i Visby och Visbys närområde ca 31 585 invånare
och Gotland har ett invånarantal på ca 58 595 personer år 2017. Gotland är Sveriges 39 största
kommun / region. Visby och Gotland har en stark turistkultur med över ca 800 000 besökare per år
där event så som Almedalsveckan och Medeltidsveckan lockar vardera ca 40 000 besökare per år.

Figur 1. Illustration av Gotland

3.2

Befolkningsutveckling

Statistiska Centralbyrån (SCB) förutspår i sin rapport ”Sveriges framtida befolkning 2012 - 2060”
(2012) att Sverige kommer få en befolkningstillväxt de kommande 40 åren med ett genomsnitt av
4,2 promille per år. En högre takt under de närmaste åren och därefter avtagande. Denna tillväxt
av invånare i Sverige är kombinerad med en ökad urbanisering.
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Befolkningsprognos
Utöver förändringar i befolkningen på grund av födslar och ålder tillkommer faktorer som in- och
utflyttningar. Omfattningen beror till stor del på hur attraktiv regionen upplevs som boendeort med
faktorer som lokal arbetsmarknad, pendlingsmöjligheter, skola och sjukvård samt fritids- och
kulturutbud. Enligt data från Region Gotland kommer Gotland ha ca 61 181 invånare år 2027, vilket
skulle innebära en fortsatt genomsnittlig tillväxttakt på ca 0,4 procent per år.

Befolkningsutveckling - Gotland
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Tabell 1. Befolkningsutveckling 2017 – 2027, Gotland. Källa Region Gotland

Visby som ort förväntas ha ett invånarantal på ca 33 490 år 2027, vilket påvisar en genomsnittlig
tillväxttakt på ca 0,6 % procent per år.
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Tabell 2. Befolkningsutveckling 2017 – 2027, Visby. Källa Region Gotland
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Åldersgruppernas utveckling
Eftersom vi lever längre prognostiseras befolkningsstrukturen i framtiden bli jämnare i fördelningen
mellan åldrarna. Enligt Sveriges framtida befolkning 2012–2060 (källa: SCB) har befolkningen i
Sverige mellan år 2001 och 2011 ökat med 200 000 personer i åldrarna 65–79 år. Denna utveckling
förutspås fortsätta under de kommande åren.
Under 1940-, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn och under 1930-, 1950-talet samt
åren runt 1980 och 2000 föddes få barn. Dessa variationer i födelsekullarnas storlek präglar
befolkningens åldersfördelning. Nittiotalisterna har nu lämnat gymnasieåldrarna vilket gör att
antalet gymnasieelever minskat kraftigt för att år 2015 vara som lägst för att därefter återigen öka.
Under några år har den yngre pensionärsgruppen, 65–79-åringar, ökat och beräknas fortsätta att
öka så länge de stora kullarna födda på 1940-talet kommer in i dessa åldrar.
Successivt kommer allt fler femtiotalister in i dessa åldrar samtidigt som fyrtiotalisterna lämnar
gruppen. Då minskar antalet 65–79-åringar under några år innan de stora kullarna födda i mitten
av 1960-talet fyller 65 år. År 2020 kan de som är födda år 1940 fira sin 80-årsdag och då börjar
antalet i den äldre åldersgruppen att öka snabbare.
Åldersgrupperna som används i nulägesanalysen är uppdelade enligt följande:
•

Barn & Ungdomar 0 – 19 år

•

Vuxna 20 – 64 år

•

Seniorer 65+ år

Region Gotland hade år 2017 flest invånare i åldersgruppen vuxna med ca 55 procent, ca 32 000
personer av den totala befolkningen. Barn och ungdomar utgör ca 20 procent, ca 12 000 personer,
och seniorer 25 procent ca 14 700 personer, av befolkningen.
Åldersgrupper Gotland år 2017

Antal
personer

procent

Barn & Ungdomar 0 - 19 år

12 000

20

Vuxna 20 – 64 år

32 000

55

Seniorer 65+ år

14 700

25

Tabell 3. Åldersfördelning Gotland. Källa Regionfakta

Visby tätort hade år 2017 flest invånare i åldersgruppen vuxna med ca 57 procent, ca 18 000
personer av den totala befolkningen. Barn och ungdomar utgör ca 20 procent, ca 6 400 personer,
och seniorer 23 procent ca 7 200 personer, av befolkningen.
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Åldersgrupper Visby år 2017

Antal
personer

procent

Barn & Ungdomar 0 - 19 år

6 400

20

Vuxna 20 – 64 år

18 000

57

Seniorer 65+ år

7 200

23
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Tabell 4. Åldersfördelning Visby. Källa Delområdes program 2018–2027 Region Gotland.

Befolkningsutveckling uppdelat på åldersgrupper
med totalen - Gotland
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Tabell 5. Prognos för befolkningsutveckling Gotland år 2017 – 2027, uppdelat på åldersgrupperna och sammanlagt. Källa
Region Gotland

Enligt Region Gotlands prognos för Gotland kommer förändringarna i åldersfördelningen innebära
att andelen barn och ungdomar ökar med ca en procent fram till år 2027. Andelen vuxna sjunker
med ca fyra procent, samtidigt som andelen seniorer ökar med ca tre procent.

Befolkningsutveckling uppdelat på åldersgrupper
med totalen - Visby
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Tabell 6. Prognos för befolkningsutveckling Visby år 2017 – 2027, uppdelat på åldersgrupperna och sammanlagt. Källa
Region Gotland
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Enligt Region Gotlands prognos för Visby kommer förändringarna i åldersfördelningen innebära att
andelen barn och ungdomar ligger kvar på ca 20 procent fram till år 2027. Andelen vuxna sjunker
med ca tre procent, samtidigt som andelen seniorer ökar med ca två procent.

3.3 Faktorer
Underliggande faktorer som kan påverka befolkningsutveckling samt befolkningstätheten måste
beaktas när de kommer till planering av allmänna platser så som badhus. Det är primärt att dessa
platser fyller sin funktion med hög verkningsgrad under hela livslängden.

3.3.1

Återmilitarisering av Gotland

År 2015 beslutades försvarspolitiskt att en stridsgrupp med ett mekaniserat kompani och ett
stridsvagnskompani från och med år 2018 skulle stationeras på Gotland. Träningsområdet som
försvaret kommer använda på Gotland är Tofta skjutfält, 8 km söder om Visby. I nuläget är 150
soldater placerade på Gotland, dock är intuitionen att detta kommer utökas till ca 500. Enligt
försvaret finns det ett framtida behov av motionssim samt en anläggning för mellan 300 – 400
personer med plats att duscha efter övningar.

3.3.2

Byggprojekt i Visby

Visby har fokus på förtätning av staden med spridda byggprojekt över hela staden:
•

A7-fältet utbyggs med ca 800 bostäder

•

I gråboområdet pågår detaljplanearbete för en förtätning med ett par hundra bostäder

•

Längs Lummelundsväg (kvarteret Bläckfisken) finns det en detaljplan med hundra
bostäder

•

I kvarteret Järnvägen finns en ny detaljplan för ca 20 bostäder och planarbetet pågår för
ytterligare ca 100 bostäder

•

I kvarteret Brodösen, i området Terra Nova, finns en planerad detaljplan med möjlighet till
ett 40-tal bostadshus

Figur 2. Planerade hus på A7-fältet. Källa: Bo Klok
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Visborgsområdet har en väl utarbetad strukturplan samt en tilltänkt infrastruktur. Redan
existerande stora aktörer och byggnader i området är bland annat friskvårdsanläggningen Form
Visborg, större delen av Region Gotlands verksamhet, skola, vårdcentral, statliga myndigheter
samt Ica Maxi Arena. Detta tilltänkta idrottsområde har vidare en detaljplan för andra former av
motionsanläggningar, bland annat ett badhus, samt planer på byggnation av flertal bostäder. I ”Hela
Visby – fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025” redovisas planer fram till år 2025.
Inplanerade byggprojekt är ca 4 000 bostäder, markboende och flerbostadshus, samt ca 40 000
kvadratmeter för olika former av verksamheter.
På ytan intill de tilltänkta idrotts- och rekreationsområdet beräknas det ligga ca 75 lägenheter och
ca 15 villafastigheter vilket innebär att Visborgsområdet kommer förtätas och växa fram till år 2025.
För illustration över föreslagen exploateringsgrad, våningsantal och idéskiss av det norra området
samt tilltänkt infrastruktur för Visborgområdet se bilaga (1).
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4. BADHUS PÅ GOTLAND
Gotland har två badanläggningar i egen drift samt att regionen hyr tid hos en privat aktör på norra
Gotland. Ett av baden, Solbergabadet, ligger i Visby och har en 25 meters bassäng med fem banor
vilken invigdes 1961 och renoverades år 1999 - 2000. Det andra badet är Hemsebadet som ligger
i Hemse, ca 50 km söder om Visby, med en 25 meters bassäng med sex banor och två mindre
(barn- och rehab bassäng). Rehabbassängen byggdes 1996 och renoverades 2015. Under denna
period installerades även en bubbelpool och år 2015 placerades en mindre plastbassäng intill
barnbassängen.

4.1

Solbergabadet

Solbergabadet ligger i centrala Visby och har en bassäng som är 25 x 10 meter, djupet varierar
från 1 meter till 4,2 meter och de har även 1-, 3-meterssvikt samt en 5-meterstrampolin. Det drivs
kommunalt och är ett enklare badhus med en standard liknade andra badhus byggda på 60-talet
på orter med liknade storlek. Region Gotland har avsikten om eller när ett nytt badhus är på plats i
Visby att avveckla Solbergabadet, dock är inget beslut tagit i frågan.
Det totala besöksantalet för Solbergabadet år 2017 uppgick till ca 47 000 besök. Med ca 59 000
invånare i regionen motsvarar detta en besöksfrekvens på 0,8 besök per regioninvånare. Sett till
befolkningen i Visby som uppgår till ca 31 585 invånare blir besöksantalen något högre och
uppskattas då till 1,5 badbesök per stadsinvånare.
Tillgänglig statistik från övriga kommuners badanläggningar visar att en traditionell simhall, med
sim- och undervisningsbassäng, normalt har en badfrekvens på 1,5–3 bad per invånare. Ett mer
sofistikerat modernt bad med ett bredare utbud har normalt mellan 3–5 bad per invånare. Baserat
på ovan statistik innebär det att Solbergabadet ligger inom de snitt som förväntas av en traditionell
simhall men ändock i det nedre skiktet sett till stadsinvånare och ej hela Gotland.
Statusrapport av Weedo Tech på Solbergabadet:
Totala åtgärdskostnader: 14 350 000 kr. Varav åtgärder som bör genomföras omgående för att
bibehålla fortsatt drift ingår i ovan med 2 570 000 kr:
•

Skadade ytskikt och eroderade fogar, 200 000 kr

•

Rostutfällningar i bassängrummet, 100 000 kr

•

Fuktskador på trädetaljer och väggar, 300 000 kr

•

Otillräcklig inblandning, 50 000 kr

•

Fallrisker, 20 000 kr

•

Omklädningsrum 50 000 kr

•

Rostutfällningar, 15 000 kr

•

Nöddusch och skyddsutrustning, 15 000 kr

•

Kemikaliehantering, 10 000 kr
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•

Bristfällig skyltning och invallning vid flockstation, 10 000 kr

•

Sandfilter, 1 000 000 kr

•

Spjälkning av betongväggar, 500 000 kr

•

Kalkutfällningar i maskinrum, 300 000 kr
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Hemsebadet

Hemsebadet ligger i Hemse, ca 52 km ifrån centrala Visby, och har en 25 meters bassäng
anpassad för motionssim och lek samt tre mindre bassänger på 34 grader, där en av dessa är ett
mindre äventyrslandskap för barn. Simhallen har även två flexomklädningsrum som även är
anpassade för individer med funktionsvariation. Verksamheten arrangerar barnkalas och kick-offer.
Region Gotland ser över ett budgetbeslut som bland annat behandlar en investering för att hålla
Hemsebadet i drift i framtiden. Regionen anser att ett bygge av ett nytt badhus inte påverkar den
funktionen som Hemsebadet har.
Det totala besöksantalet för Hemsebadet år 2017 uppgick till ca 50 000 besök. Med ca 59 000
invånare i regionen motsvarar detta en besöksfrekvens på 0,8 besök per regioninvånare. Hemse
är en tätort på Gotland, näst störst med 1 706 invånare, och är huvudort i området Sudret som har
en befolkning på ca 8 000 invånare (enligt Delområdesprognos 2018–2027, Region Gotland).
Besöksantalet beräknas utifrån besök från Sudretområdet vilket motsvara en besöksfrekvens på
sex besök per invånare.
Statusrapport Hemsebadet för fortsatt drift 10 år framåt:
•

Merparten av reningssystem bör bytas ut

•

Bassängvattenreningen planeras att delas upp i tre separata system

•

Verksamheten går över till att producera eget klor
o

•

Nytt klorrum

Nytt system för att minimera vattenförbrukning
o

Spolvattenåtervinningssystem installeras

•

Nytt ventilationsaggregat

•

Ny vattenrening för 25; metersbassäng

4.2.1

Besöksstatistik

För att skapa en överblick över hela regionens badkultur ses den totala besöksfrekvensen på de
baden som både ägs och drivs i kommunal regi, sammanslaget Hemsebadet och Solbergabadet.
Det totala besöksantalet för dessa år 2017 uppgick till ca 97 000 besök vilket motsvarar 1,6 besök
per regioninvånare. Detta snitt befinner sig således även inom ramen för vad som förväntas av en
traditionell simhall.
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Öppettider

Solbergabadet har öppet 30 timmar i veckan för allmänheten, ett lågt öppethållande för en
traditionell badanläggning, jämställt med liknade anläggningar. För att driva dagens anläggning,
inkluderat städ och teknisk drift, är det totalt fyra anställda, med fördelningen på två stycken 75
procentiga och två heltidsanställda. Samtliga besitter titeln badvaktmästare och har fördelat ansvar
över badverksamheten, kassa och städ. Vattenrening och fastighetsskötsel sköts av
Teknikförvaltningen vilket motsvarar en halvtidstjänst.
Dag

Simhallen öppen

Måndag

06.00-08.00 Motionssim

Tisdag

06.00-08.00 Motionssim
14.00-16.30 Allmänbad
18.00-19.30 Motionssim

Onsdag

06.00-08.45 Motionssim

Torsdag

06.00-08.00 Motionssim
14.00-16.30 Allmänbad
18.00-19.30 Allmänbad

Fredag

06.00-08.45 Motionssim
14.00-15.00 Allmänbad
15.00-17.30 Bad & Lek
17.30-19.30 Allmänbad

Lördag

14.00-17.00 Allmänbad
17.00-18.00 Motionssim

Söndag

Stängt

Totalt

Ca 30 timmar

Tabell 7. Solbergabadet ordinarie öppettider år 2018, Källa Region Gotland

Hemsebadet har ca 35 timmar öppet för allmänheten i veckan. Badet har högre verkningsgrad än
Solbergabadet då verksamheten erbjuder ett större utbud och fler aktiviteter.
Dag

Simhallen öppen

Måndag

Stängt

Tisdag

14:00 - 20:30

Onsdag

07:00 - 09:00
15:00 - 19:30

Torsdag

Stängt

Fredag

07:00 - 09:00
12:00 - 19:30

Lördag

09:00 - 15:30

Söndag

09:00 - 15:30

Totalt

Ca 35 timmar

Tabell 8. Hemsebadet ordinarie öppettider år 2018, Källa Region Gotland
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Priser

Solbergabadet och Hemsebadet nuvarande priser:
Entré typer

Pris

Entré, vuxna

55 kr

Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande

35 kr

Årskort, vuxna

1 300 kr

Årskort, familj

2 000 kr

Tabell 9. Solbergabadet och Hemsebadet priser år 2018, Källa Region Gotland

4.2.4

Intäkter/kostnader

Solbergabadet intäkter och kostnader från 2017 presenteras i ca tal.
Solbergabadet
Intäkter + bidrag

(+) 1 253 939

Personalkostnader
Övriga kostnader
(ink hyra)
Driftnetto

(-) 2 866 132
(-) 1 337 290
(-) 2 949 483

Tabell 10. Solbergabadets intäkter och kostnader 2017

Hemsebadet intäkter och kostnader från 2017 presenteras i ca tal.
Hemsebadet
Intäkter + bidrag

(+) 2 560 248

Personalkostnader
Övriga kostnader
(ink hyra)

(-) 2 962 144

Driftnetto

(-) 2 956 444

(-) 2 554 548

Tabell 11. Hemsebadet intäkter och kostnader 2017

4.2.5

Analys av Solbergabadet och Hemsebadet

Solbergabadet är ett klassiskt 60-tals badhus med fokus på motions- och skolsim med begränsade
öppettider om 30 timmar i veckan, vilket innebär att verksamheten befinner sig under snittet jämfört
med liknade anläggningar. Badet kommer behöva underhållas tills en ny anläggning är på plats i
Visby. Hemsebadet är i bättre skick och bör kunna verka minst tio år till med planerade åtgärder.
Badet har även längre öppettider än Solbergabadet, 35 timmar i veckan. Anläggningen har även
ett bredare utbud samt variation av bassänger vilket ger högre flexibilitet. Anläggningarnas
prisnivåer, vilka justerades år 2017, befinner sig i nivå med liknade äldre badhus i landet.
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5. OMVÄRLDSANALYS
5.1

Utveckling och trender inom bad och friskvård

Bad- och friskvårdsmarknaden har utvecklats från en marknad fokuserad på träning och motion till
att omfatta en helhetssyn på kropp och själ. Människor strävar idag alltmer efter att uppnå en hög
grad av välmående och söker därmed en mer aktiv livsstil. Till skillnad från många andra marknader
styrs bad- och friskvårdsmarknaden av tillgång i högre grad än efterfrågan, vilket har gjort att allt
fler kommuner väljer att satsa på ett bredare utbud av motion, upplevelser och rekreation.
De flesta av Sveriges 470 kommunala badanläggningar är byggda under 60- och 70-talen. Den
normala livslängden för en badanläggning är mellan 30 till 50 år, vilket innebär att många av
anläggningarna har ett stort renoveringsbehov.
Antalet besökare till Sveriges badanläggningar prognostiseras att öka. Ett stort antal byggprojekt
pågår i landet och de anläggningar som byggs idag har ett bredare utbud. De nya anläggningarna
vänder sig också till en bredare målgrupp.

Badmarknadens trender
Badbranschens historiska utveckling beskrivs bäst genom uppdelning i fem generationer.

Figur 3. Badmarknadens trender
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Första generationen
Under industrialismens framväxt i början 1800-talet tar den moderna badhistorian sin början. Då
byggdes bad för tvagning och tvättning, innan rinnande varm- och kallvatten fanns i hemmen.
Istället för bassänger badade man i badkar med hytter. Denna generation badanläggningar
sträcker sig fram till och med andra världskriget.
Andra generationen
I mitten av 1900-talet utvecklades baden från att enbart fokusera på renlighetsaspekten till en mer
motions- och träningsinriktad verksamhet med måttdefinierade bassänger. Vid denna tid skedde
en snabb utbyggnad och mellan år 1950–1970 ökade antalet badanläggningar från 43 till 260
stycken. Detta skapade mycket goda förutsättningar för olika förenings- och idrottsaktiviteter.
Tredje generationen
Till följd av en ökad konkurrenssituation på fritidsområdet i samhället minskade badens
attraktionskraft allt mer. Besökarna efterfrågade något mer än renlighet, träning och motion. I mitten
av 1980-talet började simhallarna utvecklads till en mer komplett mötesplats med aktiviteter som
äventyrsbad, gym, friskvård och solarier.
Fjärde generationen
Fjärde generationens bad- och friskvårdsanläggningar har förutom allt ovanstående börjat utformas
med en separat avdelning i lugn och harmonisk miljö med exempelvis servering, öppen spis och
vilstolar. En relaxavdelning vänder sig till gäster som söker avkoppling och en möjlighet att kunna
slå sig ner i lugn och ro och ta något att äta och dricka.
Den senaste tidens trender visar även på att öppethållandena är mer generösa och att besökarna
önskar en högre vattentemperatur för en behagligare badupplevelse. En högre vattentemperatur
innebär också att det går att bedriva fler typer av verksamheter, som exempelvis babysim och
rehabiliteringsbad. Detta har inneburit att fler och fler anläggningar investerar i bassänger med höjoch sänkbart mellangolv för ökade användningsområden.
Ett ytterligare exempel på detta är den så kallade multibassängen som är en 25-metersbassäng
med två höj- och sänkbara mellangolv och en mellanvägg, vilket gör det möjligt att bedriva två
parallella gruppverksamheter samtidigt.
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Femte generationen
Idag finns det en stor efterfrågan bland kommuner på 50-metersbassänger, som klarar av stora
mästerskap och tävlingar. Extremsporten växer, däribland Triathlon, som är en av världens
snabbast växande sporter. Fler sammansatta grupper, så kallade tribes, växer fram inom idrotten
och då kanske främst inom löpning, free running, swim-run, crossfit och andra nya sporter.

5.2

Driftsformer – ägande och verksamhet

Sveriges 470 inomhusbad drivs idag till ca 90 procent i kommunal regi och resterande 10 procent
av föreningar eller företag. Medley AB är den största privata aktören och driver ca 35 bad- och
friskvårdsanläggningar i 21 kommuner. Actic AB är ytterligare en privat aktör som äger och driver
flera badanläggningar. Det finns också ett flertal lokala simklubbar som driver kommunala
badanläggningar på entreprenad eller som har tagit över badet för en symbolisk summa. Ett
exempel på detta är Filbornabadet i Helsingborg som sedan år 1992 drivs av Helsingborgs
Simsällskap. Samtliga badanläggningar drivs med hjälp av kommunalt ekonomiskt stöd.
Badhusbyggnation i egen regi och med egen verksamhet
Att bygga badhus i egen regi är det alternativ som är vanligast för en kommun. Genom att investera
i ett eget badhus får kommunen full kontroll över hur det ska utformas och vilka behov som ska
uppfyllas för kommuninvånarna, turister och besökare från grannkommunerna. Genom att själva
äga och driva badhuset får kommunen också kontroll över prissättning, öppettider, aktiviteter,
underhåll med mera.
Vid byggnation av ett badhus i egen regi uppstår ekonomiska risker eftersom kommunen själv får
stå för hela investeringen. Normalt sett behöver lån tas. En fördel är att kommuner kan ta lån med
lägre ränta än vad företag kan. Det kan å andra sidan finnas invändningar mot kommunal
skuldsättning, i vissa kommuner rena förbud.
Det finns risker i byggnationsskedet med oförutsedda kostnader och risk att det blir förseningar
med byggnationen. Det är vanligt att badhusbyggnationer blir dyrare än beräknat. Detta beror
främst på att tillägg görs avseende utrustning och att material med högre kvalité väljs jämförts med
vad som är inskrivit vid projekteringen. Även den långa projekttiden driver upp kostnader.
En annan risk är oförutsedda renoveringar och utbyte av maskinutrustning under badhusets livstid.
En ytterligare risk är att prognoser för intäkter och kostnader inte uppfylls.
Observera också att det kan anses tveksamt att komplettera ett badhus som drivs i egen regi med
gym och/eller gruppträning. Att kommunen driver gymverksamhet kan anses som osund
konkurrens. Lösningen är i sådana fall att lägga ut gymverksamheten på en extern entreprenör.
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Vid byggnation av badhus i en kommun som inte har drivit badhus tidigare är det nödvändigt att en
ny organisation byggs upp och kunskap/kompetens införskaffas.
Fördelar

+ Full kontroll över:

Nackdelar

− Hög egen initial investering = skuldsättning

− Ansvar för:

•

Utformning av badhuset

•

Erbjudanden och aktiviteter

•

Personal, behöver anställa egen

•

Öppettider och tillgänglighet

•

Ekonomi, står för alla kostnader

•

Prissättning

•

Underhåll

− Risktagande i byggnationsskedet:

•

Kostnadsmässigt risktagande, kan bli dyrare än
planerat

+ Inget externt vinstintresse
•

byggnation

+ Bestämmer placering själva

+ Inga kompromisser. Kan tillfredsställa exakt de
behov som finns i kommunen

Tidsmässigt risktagande, förseningar kan ske vid

− Kräver att kommunen själv bygger upp en effektiv
organisation med badkompetens

+ Lägre räntesats vid upplåning
Tabell 12. Badhusbyggnation i egen regi och med egen verksamhet
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Badhusbyggnation i egen regi med extern verksamhetsentreprenad
I detta alternativ ansvarar kommunen för byggnationen och låter därefter en extern entreprenör
sköta driften av verksamheten. Med en extern verksamhetsentreprenör förloras en del av kontrollen
över badhuset. Det är därför viktigt i upphandlingsskedet att viktiga parametrar för kommunen
regleras, till exempel kan krav ställas på öppettider, tillgänglighet för skola, allmänhet och
föreningar, prissättning med mera.
Underhåll och städning av anläggningen är ytterligare exempel på viktiga poster som måste
regleras detaljerat i avtalet. Detta eftersom dessa områden riskeras att försummas av
entreprenören. Frågan om vem som ska stå för underhållskostnaderna och eventuella reparationer
som uppstår pga. bristande underhåll och städning kan det lätt bli oenigheter om.
Entreprenören har ett vinstintresse men med en driven entreprenör leder det till bra service och
vilja att utveckla verksamheten så att den blir så bra som möjligt.
Enligt vår erfarenhet är drivet och utvecklingsviljan ofta större hos en extern privat entreprenör
jämfört med ett badhus med kommunal verksamhet. Det är dock viktigt att vid kontraktsskrivning
säkerställa och reglera tillgänglighet för föreningar och skolbad, så att dessa grupper inte hamnar
i kläm. En privat entreprenör kan komma att fokusera mer på de besöksgrupper som inbringar mer
intäkter.
Om kostnader och intäkter i verksamheten blir sämre än budget drabbas inte kommunen, så länge
som ersättning till entreprenör regleras med fast belopp. Detta leder till enklare budgetering för
kommunen.
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Nackdelar

− Hög egen initial investering = skuldsättning

− Kommersialiseringen kan leda till att särskilda
gruppers behov inte kan tillgodoses som tidigare

+ Möjlig kontroll över:
•

Öppettider

•

Prissättning

•

Tillgänglighet för särskilda grupper

− Förlorar kontroll över det som inte reglerats i avtal

+ Troligen effektivare

+ Enklare budgetering
Tabell 13. Badhusbyggnation i egen regi med extern verksamhetsentreprenad

Externt ägande och extern drift
Att bygga badhus i offentligt privat samarbete (OPS), innebär att entreprenören står för
investeringen och därmed den primära ekonomiska risken. Kommunen skriver ett avtal innan
byggnation med en årlig avgift till entreprenören, men investerar inget själv. Av erfarenhet är det
dock känt att kommunal borgen är nödvändigt, med nuvarande finansiella möjligheter. Kommunens
risk består i att de överlämnar projektet i externa händer utan att ha kontroll på genomförandet.
Den stora fördelen är att det blir en fast årlig kostnad för kommunen, därmed förenklas
budgeteringen och det kan inte uppkomma några obehagliga ekonomiska överraskningar. Den
totala kostnaden kan dock bli högre än vid egen verksamhet, på grund av att entreprenören tar
risken och då vill ha en riskpremie.
Det är viktigt med en kunnig och driven entreprenör eftersom risken är stor för försummelse med
oerfaren personal som ska sköta städning och den tekniska driften av anläggningen.
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Nackdelar
− Utformning av badhuset blir en kompromiss
− En fast kostnad oberoende av verksamhet
− En fast förbindelse under oöverskådlig tid utan
möjlighet att anpassa sig till politiska aktuella
beslut

 Externt vinstintresse, kan vara en fördel alternativt en nackdel
Tabell 14. Externt ägande och extern drift

Erfarenheter av extern verksamhetsdrift
Svenska badanläggningar har drivits av privata företag sedan mitten av 1990-talet. Erfarenheterna
från kommunerna är mestadels positiva med ökade besökstal och ökad kostnadskontroll som
huvudsakliga framgångsfaktorer för kommuner och driftoperatörer.
Ett problem är att det ofta endast kommer in ett anbud och många kommuner har därför ifrågasatt
om det verkligen finns en fungerande marknad för att kunna kalla det för konkurrensutsättning.
Alla problem försvinner heller inte i och med att man anlitar ett privat företag att sköta
badverksamheten. Allmänhet, föreningar, media och privatpersoner kommer att ha synpunkter.
Engagemanget är stort och om berörda parters tillgång till badhuset försämras kan det förväntas
få reaktioner i press och direkt till förvaltning och politiker.
Det är också viktigt med ett genomarbetat förfrågningsunderlag och välskrivna avtal. Det som inte
blir löst i samband med kontraktsskrivning blir olöst under lång tid, oftast under hela avtalstiden.
De kommuner som slarvat får lida för detta, ofta under flera år.

5.2.1

Analys av drift

Ytterligare ett skifte är på ingång, sjätte generationens badhus, där nivån av rekreation, hälsa och
integration mellan olika sporter och idrotter, där våta och torra aktiviteter synkroniserar och
samspelar, blir än mer tydliga. Idag projekteras även multiaktivitetsanläggning för att möta
framtidens behov och efterfrågan, där aktiviteter och verksamheter sammanvävs under samma
tak. Andra sekundära verksamheter som spa, relax, gym, serveringsnivå osv. ses också som
viktiga verksamheter vilka bör analyseras närmare under hela projektet. Branschen har börjat
mogna, i snabb takt, då majoriteten av svenska badhus har nått sin livslängd vilket naturligt skapar
ett stort fokus på branschen. Då utvecklingen tilltar är det av högsta prioritet att bygga rätt och
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projektera för detta redan idag. Gymbranschen har gjort sin stora resa senaste tio till femton åren,
där influenser utanför Sverige och stora koncept har skapat större efterfrågan och ökat marknaden.
Lönsamma kedjor idag, är de som tänkte utanför ramarna och vågade satsa för att vinna.
Vi påverkas allt mer av omvärlden i olika branscher, inte minst Badbranschen, där även normer
och lagar sätter spelregler för utformande och verksamhet (SS-EN 15288–1:2008+A1:2010
säkerhetskrav när det gäller design, SS-EN 15288–2:2008 säkerhetskrav för själva verksamheten).
Influenser från bland annat Tyskland och dess starka bastukultur blir allt mer vanligt i de svenska
anläggningarna, där mervärdet för att inbjuda och bevara långsiktiga kunder är en förutsättning för
att få en stabil långsiktig verksamhet.
Vi ser inte att Gotland är något undantag från detta utan snarare en region som kan omfamna
denna trend och vara en del av framtiden, med allt vad regionen har att erbjuda invånare och
turister. Vidare visar tendenser att svenskens benägenhet att förflytta sig, turism, blir än mer aktuell
i miljöhänseende där badhusen kan komma att ta en större plats i framtiden. Tendensen visar då
att familjer mer och mer börjar se över sin resebenägenhet och fokusera på det som finns nära,
både ur ekonomiska och miljömässiga skäl. Det handlar mångt och mycket om att ta den resande
familjen till badhuset, vilken erbjuder mer för samtliga familjemedlemmar, en naturlig mötesplats
och utflyktsresemål, som ett komplement till de långa kostsamma resorna utanför landet.
Då Gotland har en stor utbredd gymkultur och även stort restaurangliv, ses dessa verksamheter
inte fördelaktiga att drivas i egen regi, främst ur konkurrenssynpunkt. Vidare ser vi inte heller hur
regionen på ett fördelaktigt sätt skulle stå sig starka mot den rådande konkurrensen, här gäller det
att driften sker av en erfaren, utvecklad och etablerad aktör på marknaden.
Om regionen äger byggnaden men hyr ut sin verksamhet så som bad, relax, servering och gym
kan de få in en duktig aktör som långsiktigt kan utveckla samtliga verksamheter i samexistens och
vidare ge dessa fördelaktiga och önskvärda synergieffekter. Utmaningen kan vara att denna aktör
främst ser till vinstintresset, vilket gör att målgrupper kan åsidosättas. Vidare blir det svårt att
påverka löpande, om avtalet initialt inte reglerar spörsmål. Det är av betydande och avgörande vikt
att det är rätt entreprenör som driftar anläggningen då detta ofta sätts på långa kontrakt, för att
minimera risk för avbrott, varför en etablerad aktör kan vara att föredra för att säkerställa
långsiktighet och den ekonomiska kalkylen.
Vissa kommuner, oftast våra större städer, bygger ett flertal badhus, som tillsammans utger en
helhet och kan komma att kompletteras med en mer riktad äventyrsanläggning. Vi ser fördelen att,
med tanke på antal invånare och distanser, bygga ett komplett hus som innehåller samtliga
verksamheter som talar för framtiden med en hållbarhet över tid, med fokus på rekreation, hälsa
och lek. Om regionen väljer att ta in en extern aktör för driften av restaurangen ska denna drivas
under ordinarie öppettider, vilket innebär att man då medvetet måste sätta en låg hyra eller på
något sätt finansiera denna verksamhet. Detta då det inte finns ett ekonomiskt kundunderlag alla
tider anläggningen är öppen.
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Beträffande relax/spa är det möjligt att lägga ut direkt så de får helt fri rätt till att sätta vilka produkter,
så som behandlingar och dylikt, de önskar. Vill Regionen själva styra över produkten är starttiden
2–3 år, för att komma upp till rimlig lönsamhetsnivå vilket innebär finansiering av lägre hyror osv.
Beträffande baddelen finns det ingen i dagsläget som är intresserad av att driva enbart denna
verksamhet där andra verksamheter exkluderas. Nuvarande aktörers affärsmodell bygger på en
kombination av flera verksamheter i samma anläggning.
Fördelen att lägga ut samtliga delar till en extern aktör är att de kan ha internationella och nationell
kunskap om behoven, specialister om de olika produkterna som skall ingå i leveransen samt att de
följer marknadstrenderna. Idag finns det två till tre omtalade aktörer på marknaden. Här tas alla
beslut bort från kommunala tjänstemän och politiker. Nackdelen med att lägga ut hela
verksamheten är att den direkta politiska påverkan tappas, med anpassningen till sociala och
samhällsmässiga behov.
Branschstandard för hyran när det gäller gym, exklusive bad, är 3500 kr/kvm och år. Restaurang
ligger från 1 000–10 000 kr/kvm och år.
För drift och ägande, exklusive extern drift av gym, lämnar PreDevo inga direkta rekommendationer
då detta lämnas för vidare analys och beslut av politiker i Region Gotland med förstudiens analys
som grund.
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6. BEHOVSANALYS
Diskussionen kring ett nytt badhus i Region Gotland inleddes år 1995 där en plan togs fram för att
skapa ett äventyrsbad. Projektet lades dock ner vid detta tillfälle då den ekonomiska kalkylen
medförde att projektet inte kunde genomföras. Beslut landade senare i att 1998 rusta upp det
befintliga badhuset, Solbergabadet, mestadels ytskikt och nya omklädningsrum togs i beaktande.
Våren 2018 inledde Region Gotland ett projekt tillsammans med PreDevo för att skapa
förutsättningar för den framtida Nya badanläggningen i Visby via en förstudie. Regionen
tillsammans med PreDevo inledde dialoger med intressenter kring badhusprojektet för att i ett tidigt
skede involvera tankar och idéer in i projektet. I gruppens uppdrag var att se över olika lösningar
för den kommande anläggningen där även studiebesök på liknande anläggningar utfördes och
analyserades. PreDevo har samlat in synpunkter från bland annat föreningsliv, näringsliv och
allmänheten för att säkerställa kvalitén för beslutsprocessen. Vidare har även sociala medier och
nyhetsflöden observerats löpande som en viktig del i behovsanalysen.

6.1

Intressenter

6.1.1

Allmänheten

Under perioden 2016–2017 genomförde Region Gotland enkätundersökningar på Solbergabadet
och Hemsebadet. Ytterligare en kompletterande enkätundersökning genomfördes av PreDevo
under våren 2018. Målet var att belysa badhussituationen samt framtida behov och förväntningar
på en ny potentiell anläggning. Undersökningen utfördes via en digital enkät på Region Gotlands
egna hemsida, vilken även marknadsfördes i pressen för optimal spridning. Detta kompletterades
med en fysisk enkät, placerad på de två kommunala badhusen, Solbergabadet och Hemsebadet.
Svarsfrekvensen på den digitala hamnade på 329 svar och från badhusen 120 svar, således totalt
449 svar ifrån allmänheten.
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Anser du att Gotland (Visby) behöver ett nytt badhus?
17
66

362

Ja

Nej

Vet ej

Tabell 16. Svarsresultat allmänhetsenkät

81 procent anser att Gotland och Visby är i behov av ett nytt badhus.

Vad är viktigast för dig när du besöker ett badhus eller en simhall? (Här kan man ge upp till tre
svar)
300
250
200
150
100
50
0

Tabell 17. Svarsresultat allmänhetsenkät

Det primära är att anläggningen upplevs fräsch med hög variation av motionsmöjligheter samt väl
anpassad för barn. Vidare nämnda delar är bland annat bastu, restaurang, bar och minst åtta 25;
metersbanor.
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Vad anser du ett nytt badhus i Visby ska fokusera på?
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Tabell 18. Svarsresultat allmänhetsenkät

Den nya anläggning bör ha ett familj- och hälsofokus där motions och tävlingssim är mest
efterfrågat. Familjedel med primärt fokus på barn samt någon form av äventyr. Vidare lyftes
tillgängligheten samt att relaxen bör ha serveringstillstånd.

Vad anser du är den bästa platsen för ett nytt badhus i Visby?

174
255

Gutavallen

Visborg

Tabell 19. Svarsresultat allmänhetsenkät

429 av 449 valde att svara på denna fråga och 60 procent ansåg att Visborgsområdet är den bättre
placeringen.
Sammanfattning allmänheten:
•

Visborgsområdet

•

Hälsa

•

Spa och bastu

•

Familjebad
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•

Motionssim

•

Tävlingssim

•

Barndel

•

Äventyrsdel

•

Serveringstillstånd

•

78 procent anser att deras besöksfrekvens skulle öka vid ett nytt bad
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Idrottsföreningar

Föreningsverksamheten i nuvarande badhus har en lång historik där en potentiellt ny anläggning
skulle fortsätta skapa goda förutsättningar för verksamheterna och även öppna upp för nya
möjligheter.
Idag har sex föreningar verksamhet på Solbergabadet.
➢

Wisbys simsällskap, står för högsta majoriteten av bokade tider. Från 5 till 95 år.

➢

Bottenskraparna, undervattensrugby

➢

Gotlands dykarklubb, bara fridykning.

➢

Korpen, vattengympa och babysim

➢

Sport och dyk, liten förening med dykutbildning

➢

SLS, Svenska Livräddningssällskapet

Föreningarna har verksamhet alla dagar i veckan, i dagsläget står de och väntar in varandra för att
påbörja sina aktiviteter. Vidare har de även vid tillfällen tre parallella grupper igång vilket genererar
hög ljudnivå, exempelvis vattengympa på den grunda delen och rugby på den djupa.
Wisbys simsällskap
Idag har Wisby SS kö och kan därav inte ta emot alla anmälda, detta blir extra problematiskt med
tanke på att det är en ö. I dagsläget beräknas ca fyra grupper vara i behov utan att få plats med
minst femton i vardera, totalt ca 60 personer. Märkvärt är att åldern mellan högstadie- och
gymnasiet genererar höga bortfall vilket blir på bekostnad av det livslånga idrottandet som
Regionen och Sverige har som uttalade mål för en friskare befolkning.
Idag har sällskapet 1 600 medlemmar. På sommaren anordnas simskola kostnadsfritt för
nyanlända unga. Det finns även en efterfrågan bland nyanlända föräldrar vilka idag inte får plats.
Under loven är önskan att kunna aktivera medlemmar samt att ta emot andra aktiva inom sporten,
i dagsläget tar medlemmar sig till fastlandet. Önskan från föreningen är en 50 meters bassäng för
att hålla alla tävlingsmått samt ökad möjlighet att förlägga läger på ön. Vidare om det blir en 25
meters bassäng är den absoluta önskan på minst tio banor.
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Wisby simsällskap, hoppsektion
Simhoppare som har större funktionsvariation måste i dagsläget nekas då de kräver mindre
grupper och mindre bassänger. Idag har de ofta två–tre grupper samtidigt med en kvarts
förskjutning för att kunna nyttja omklädning och dylikt. Simhoppsverksamheten år 2017 hade 50
simhoppare i åldrarna 7 – 51 med två träningstillfällen per vecka, observera att dessa tävlar mot
de som tränar fem-sju gånger i veckan varför de i dagsläget inte kan mäta sig mot konkurrensen i
landet. Vidare kompletteras vattenträningen med torr träning, där landträning ingår. Denna termin
har föreningen varit tvungna att neka 30 nya simhoppare då verksamheten inte har kapacitet att ta
emot fler. Dessa ansökningar skedde utan någon form av marknadsförening, då ledningen vet att
de inte kan ta emot fler aktiva medlemmar.
För simhopp och de regler som innefattas är förutsättningen två en- samt tre meterssvikter, fasta
plattformar/trampoliner för en–, tre och fem meter, allt enligt kraven för svenskt simhopp. Ytterligare
en önskan är trampoliner för en sju, och tio. Om ytan tillåts, önskas någon form av gym där
föreningar kan nyttja och använda

yta och

utrymme som

ligger

inom

ramen för

föreningsverksamhet.
Bottenskraparna
Beträffande undervattensrugby är målgruppen utspridd, mellan 10–50 år, med totalt 40 medlemmar
och potential till fler. Viktigt är att det finns utrymme för förvaring och publik så att Junior SM kan
anordnas. Vidare har de krav på en bassäng 12 meter bredd, 14 meter lång och 4 meter djup och
raka kanter med 90 grader i hörnen. Vidare är en bra belysning i bassängen nödvändigt, speciellt
när de filmar, och där en skärm vid hoppbassängen kan synkroniseras via digitala funktioner. Detta
kan då jämväl komma verka utvecklande för medlemmar att korrigera sig själv samt spara
ledarkapacitet. En annan viktig aspekt är ytor runt bassänger, detta för att flera verksamheter pågår
samtidigt och för att vidare möjliggöra bland annat stretchning, nedvarvning och tillgänglighet.
Gotlands Dykarklubb
Sportdykarklubben är idag 48 medlemmar och använder nuvarande Solbergabadet på terminerna
för fridykning (vattensäkerhet), vilka har dragit ner från två till ett pass då det råder brist på
vattentider. Här är djupet primärt, ej grundare djup än nuvarande på fyra meter. Personlig utrustning
som klubben står för skall lämpligast förvaras i något förråd.
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Korpen- Gotlands Motionsidrottsförening (KGM)
Idag hyr KGM en anläggning av en privat fastighetsägare för just vattenträning och simskola men
har intresse av att köra detta på nya anläggningen då det bland annat är fullt på barnverksamheten.
Idag är deras målgrupp allt från reumatiker, synskadade samt föreningar som hyr med tillhörande
instruktör för att bedriva verksamhet. De har ca 800 seniorer i veckan som utför någon form av
vattengymnastik och landträning, 780 i vatten och ett 20-tal på land. De har även babysim på
dagtid. De använder Hemsebadet och Slite exklusive Korpens motionscenter för sin verksamhet
vilka maxar kapaciteten så mycket de går, året runt. De ser en potential till utökad kundgrupp med
exempelvis idrottsföreningar som kan använda den till återhämtning efter tävlingar.
För att tillgodose patientföreningar och babysim har de en varmvattenpool på ca 32–33 grader.
KGM ser vikten med mötesplatsen, de äldre och de yngre, nyblivna mammor osv. för att bygga en
naturlig mötesplats på Gotland.
SLS, Svenska Livräddningssällskapet
Dessa är storkonsumenter av vatten med bland annat sim- och badvakter, träning och
tävlingsverksamhet. De har dock haft en lång dipp, där de tidigare hade barngrupper med 30 barn,
men platsbristen gjorde att instruktörer tröttnade vilket resultatet i att dessa slutade. För att träna
upp simlärare och livräddare har de således varit utmanande av den anledningen att vattentiden
är begränsad, idag lånar de en timme här och där.
Målet för verksamheten är 0 drunkningar på Gotland och att alla ska kunna simma. Regionen har
legat hyfsat till i mätningar från skolverket, någonstans mellan 94–96 procent simkunnighet på
årskurs 5. De menar att närheten till simhall styr simkunnigheten, där en skola som ligger långt
ifrån generellt har sämre simkunnighet. Badhussituationen i nuläget är ett hinder för att växa samt
att det inte finns utrymme att ta emot externt, där målet är att arrangera svenska
livräddningsmästerskap och träningsläger på Gotland.
Verksamheten behöver utrymmen runt bassängen för att bära in surfbrädor att användas som
tävlings- och räddningsredskap. Vidare har de gärna kvar en hög kant på den djupa delen för att
kunna öva på att ta sig i och ur en bassäng, med en människa som är medvetslös samt med
upptagning av bår.
Läktare är nödvändigt som ett utrymme för simskoleföräldrar, tävlingar och för simmare att värma
upp vid. SLS menar att det idag är kö in i simhallen vilket stänger möjligheten att kunna ha
exempelvis DM tävling. De är övertygade om att en ny anläggning skulle möjliggöra arrangemang
av tävlingar och träningsläger. Det finns vidare en marknad för Gotland att erbjuda träningsläger
om bra bassäng finns året runt, så som vid påsk, sommarlov, höst, jul samt anslutning till annan
långledigt som även skulle kunna gynna besöksnäringen.
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Sammanfattning Idrottsföreningar:
•

Exponera föreningsverksamheten med digitala tavlor för reklam.

•

Djupdel på minst fyra meter, tolv meter bred, fjorton meter lång.

•

Läktare med kapacitet för tävlingar vid 25 meters bassäng med tio banor en möjlighet att
arrangera UGP och DM tävlingar på den nya anläggningen.

•

Förvaring för redskap

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

25 metersbassäng med tio banor

•

Höj och sänkbart golv

•

En bassäng med temperatur 32–33

•

Närhet till hjärtstartare

•

Tillgänglighet för bårhantering

•

Bastu

•

Halkskydd

•

Hög kant på djupdel

•

Sviktbrädor
2 st 1 meter
2 st 3 meter
Fasta plattformar (trampoliner)
1 st 1 meter
1 st 3 meter
1 st 5 meter

•

Minisvikt på kanten

•

TV-skärm vid hoppbassäng

•

Avsimningsmöjligheter
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Hälsa och rehabilitering

Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilka representerar Rehab, en del av
hela resursområdet rehab och habilitering, använder inte Solbergabadet idag då tillgängligheten är
bristande där liftar och dylikt inte lever upp till kraven. Liftar, höj och sänkbara golv är primära delar
för en väl fungerande verksamhet. För målgrupperna ses en övergripande röd tråd i att
vattenträning fungerar avlastande för kroppen, vilket är ett mycket bra träningssätt och bra metod
för ökad och förbättrad hälsa.
Rehabenheten Korpen har idag maxat verksamheter med hänsyn till funktion. I Hemsebadet får
sjukvården hyra in sig på vissa tider och i Slite enstaka tider. Vidare finns en privatbassäng, som
är hälften så stor som den andra men där finns inte tid att uppbringa, 70 timmar per vecka är den
fullbokad av tidigare nämnda Korpen Gotlands Motionsförening.
Det är fullt tryck på verksamheterna där de har 20 sjukgymnaster och fysioterapeuter som arbetar
året runt. Många patienter från primärvården genereras härvid, likaså från operation. Största
användningsområdet är för de som har behov av rörelseträning och avlastning, men som ändå kan
ta sig själva. Vad en ny anläggning kan ge vinster i är att frigöra tid på Rehabenheten Korpen där
allt som kan anses vara friskt nyttjande skulle kunna flytta till det nya badhuset och de som har
störst behov stannar. Primära frågan i det hela är tillgängligheten för möjlighet till både gymnastik,
träningsanläggning och gym för varierad träning.
Dagens verksamheter innebär ett ständigt pusslande för att få ihop och täcka behovet, problemen
är stora när det gäller att få tider och behandling. Här är önskan stor beträffande frigörande av tid
för att anläggningen skall bli mer flexibel och därav tillgodose akuta perspektivet (nyopererade,
gravida, psykosomatiska tillstånd) som kräver snabb insats. Vidare vid en sådan hög belastning
blir det svårt att ha koll på alla brukarorganisationer som verkar i anläggningen, de leder således
idag långt ifrån all verksamhet. Resultatet av detta blir att gruppledare är från andra organisationer
vilket försvårar uppföljningen av att regelverk efterföljs, exempelvis att inte bada med öppna sår
och inkontinensskydd. Således skulle bara den delen, att bakteriehalten minskar, ge stor vinst till
att risken minskar för redan belastade patienter att bli mer sjuka.
Det största behovet är att de friskare skulle kunna förlägga sina aktiviteter i en ny anläggning, i
huvudsak på dagtid som inte är så attraktiv för andra. Detta är en viktig målgrupp som skulle kunna
bidraga till högre verkningsgrad, samtidigt som de får sina behov tillgodosedda. Finns det höj och
sänkbara golv, liftar och en ramp, hissar och utrymmen som är handikappanpassade ger detta
fantastiska förutsättningar. Vidare är väl tilltagna utrymmen primärt framförallt till omklädningsrum
så att det inte blir trångt med exempelvis rullstol.
Verksamheten anser att Visborgsområdet är den bästa placeringen för kommande anläggning, där
de finner stora synergieffekter genom att lägga mycket idrott på samma ställe.
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Funkisam
Funkisam är ett förbund för människor med funktionsvariation och består av 24 mindre föreningar.
Föreningen använder sig inte av nuvarande badhus i Visby utan verkar på Rehabenheten Korpen
och Hemsebadet. Under veckodagarna har de tid hos Rehabenheten Korpen mellan 16:00 till 21:00
och är tio grupper med femton personer i vardera, utöver detta har de tre till fyra grupper på
lördagar. Hemsebadet användes till största del genom sjukvården i form av rehabilitering och
sjukgymnastik. Behovet ökar under vinterhalvåret där de använder anläggningarna under hela
öppenperioden.
Nuvarande badanläggningar är bristande, där största problemen är icke anpassade ytor så som
duschar och golv. De anser att den optimala placeringen av ett nytt badhus är Visborgsområdet då
detta område är enklast att göra tillgängligt. Deras förhoppningar med en ny anläggning är en
modern anläggning som är handikappanpassad, då det finns stort intresse från fastlandet att
anordna föreningskongresser på Gotland. Här önskar de sig bland annat Spa och
konferensensmöjlighet för framtida anläggning. Om Funkisam skulle få tillgång till mer vattentid
menar ordförande att denna verksamhet kan öka med 25 %.
Sammanfattning Hälsa, rehabilitering och Funkisam:
•

Enskilda ytor för brukare med assistenter

•

33 gradigt vatten

•

Britsar med liftar

•

Halkskydd

•

Ramp

•

Höj och sänkbart golv

6.1.4

Simundervisning

Idag används anläggningarna bland annat för simskoleundervisning och simskoleverksamhet för
nyanlända. Regionen kommer även ta del av Svenska Statens satsning, avgiftsfria simskolor för 6åringar. Det största behovet för målgruppen är möjlighet till simskoleverksamhet, i växande ålder.
Ur folkhälsoperspektivet handlar det om att upprätthålla sin simförmåga till rehab och habiliterande
för äldre, där det är viktigt med hög tillgänglighet och enkelhet för alla att komma i och ur vattnet.
Viktigt är att det finns en bassäng där plask och lek tillgodoses samt simskolverksamhet, där det
idag är för lite bassängtid per kategori. Idag måste verksamheten delas upp för särskoleverksamhet
varför flexibla bassänger hade underlättat planering och nyttjandegrad. Vidare saknas idag öppna
planytor för uppvärmning och samling, som önskvärt gärna kombineras med ett gym för
styrketräning och även möjlighet till avsimning. För skolan är det viktigt med höj och sänkbara golv,
och att det även går att förändra badtemperaturen. Vidare räcker en 25 m bassäng med läktare.
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Solbergabadet har idag simundervisning för tre-fyra grupper som består av tolv-femton elever i
varje, mellan tio-femton gånger per termin. Den befintlig verksamheten i Solbergabadet är föråldrad
och exkluderande i sin helhet. Den aktiva simklubben med över 600 deltagare i veckan, gör bland
annat så att allmänheten inte får plats, graden av undanträngning blir påtaglig. Detta är ytterligare
ett argument till att de efterfrågar lokaler som tillåter att verksamheter bedrivs parallellt, som är
öppet när föreningsliv och skola är på plats. Behovet är inte en 50 meters bassäng, utan det är
flexibla lösningar som bör prioriteras. Slutligen anses Visborgsområdet bäst lämpat trots att
skolklasser kommer behöva färdas med buss.
Sammanfattning simundervisning och verksamhet:
•

Höj och sänkbara golv

•

Träningspool

•

25 m bassäng

•

Yta för uppvärmning osv.

•

Läktaryta

•

Gym

6.1.5

Besöksnäring och tillväxt

Utifrån tillväxtfrågor, infrastrukturella politiska frågor, är även Tillväxt Gotland med och påverkar
besöksnäringen för deras möjlighet att göra rösten hörd i badhusfrågan. Ofta mäts turism bland
annat via antal gästnätter, nationella som internationella. Gotland har idag över en miljon
kommersiella gästnätter per år, med en sjuprocentig tillväxtökning i besöksnäringsstrategin vilken
förväntas antas i februari 2019.
Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB), primärt företag inom transport och boende med idag 72
medlemsföretag plus drygt 40 restauranger som indirekta medlemmar, menar att nuvarande
simhall i dagsläget inte bidrar till besöksnäringen. Skulle en anläggning dock vara tillräcklig attraktiv
för att attrahera turister, när de väl är på Gotland, tror besöksnäringen att den kan bli ett
komplement och därav en utökning av helhetsupplevelsen. Kommer den vidare upp i nivå av
äventyr, kan besöksnäringen gynnas, men dock kommer den aldrig bli huvudsakliga
reseanledningen för ett besök på Gotland. En storskalig toppanläggning hade dock kunnat bli en
reseanledning för att vidare kunna göra paketlösningar, som ofta är uppe för diskussion och
vidareutveckling när det talas besöksnäring.
Turismen börjar ta fart under påsk för att öka från inledningen av maj och vidare öka trycket
ytterligare. Högsäsongen startar vecka 27 med politikerveckan som inledning och avslutas med
medeltidsveckan vecka 32 med vardera 40 000 besökare årligen. Därefter börjar det avta vid
skolstart, helgerna fortsätter med aktivitet fram till en bit in i oktober.
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Tillväxt Gotland, representerar näringslivsorganisation, vilka ägs av 800 företag och organisationer
på hela ön, även andra knutna organisationer, serviceorter och bolag. Medlemmar här kommer
från olika branscher, i varje bransch identifieras hinder för tillväxt vilket resulterat i ett 32
punktsprogram, de viktigaste frågorna, framförallt vinterturism och kurort Gotland träffar två av
dessa områdena.
Ett förslag är att skapa en konferensanläggning för att få till maximal synergieffekt både ur
idrottsperspektiv, så som service och logistik, för olika verksamheter i området. Viktigt är frågan
om att bo och leva, vilken måste fungera så som skola, vård och omsorg samt boende varpå
badhusfrågan blir högst aktuell. Från både besöksnäringens och tillväxtens syn, blir en ny
anläggning ytterligare ett steg för att skapa ett attraktivt Gotland.
Sammanfattning Gotlands Förenade Besöksnäring och Tillväxt Gotland:
•

Naturlig mötesplats

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turismresemål

•

Konferensanläggning

6.1.6

Räddningstjänsten Gotland

Räddningstjänsten nyttjar i dagsläget badhuset i tre syften:
Vattenfysträning där de främst simmar och gör andra aktiviteter för att träna i vattnet, främst på
ytan. Varje skift tränar en timme i veckan, där övningar så som att trampa vatten är vanligt
förekommande. Det handlar till största del om att upprätthålla vattenvana med hög kontinuitet.
Vissa sommardagar förekommer även vattenfysträning utomhus, i någon hamn eller kalkbrott.
Vattendyk kräver minst fyra meters djup men föredraget är fem. Tidvis tränar dykare samtidigt som
de övriga har vattenfysträning samt ibland tillsammans med egna insatser och övningar som
exempelvis säkerhetsövningar. En viktig aspekt i denna del är att om en dykare får fel på sin
utrustning är det oerhört riskabelt att öva i iskallt vatten, exempelvis Visby hamn, varför de ur
säkerhetssynpunkt tränar i badhuset. Vid dessa tillfällen finns alltid en så kallad flytkompis vilken
håller uppsikt, generellt sätt gör de säkerhetsövningarna två gånger per år och dykare. Vidare utförs
andra kompletterande övningar löpande under året, oftast under vinterhalvåret.
Rekrytering, här används badhuset för nyrekrytering av brandmän vilket är en del av urvalet för
kontroll av att vattenskräck ej förekommer. För att bli brandman på Gotland och fungera på ön
måste vatten kunna hanteras. Denna process, görs minst två gånger per år och ibland vid fler
tillfällen då behovet och urvalet ökat. Utöver detta ingår det i processen ett moment där de ska
hoppa i för att visa att de kan arbeta från kajkant. Enligt kravet gäller en höjd motsvarande 3 meter.
Idag är de ca 45 anställda på heltid inom kåren, de snittar minst en timme i veckan i
badanläggningen, men har ett mycket större behov än så. Idag finns det inga tider att tillgodose
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det faktiska behovet där de enbart har en timme på lördagskvällar men vid vissa tillfällen är de iväg
på larm vilket medför att de inte hinner nyttja sin tid. Främst använder de den djupa delen och ser
även ett behov av det framgent. Anläggningen nyttjas året om, men främst vintertid.
Främsta behovet från brandkåren är således i synnerhet en tre meters trampolin, en djupdel, mer
vattentid som är flexibel för att anpassas efter ordinarie verksamhet. Vidare finns en önskan om att
kunna se vad som händer på botten, via en skärm eller kamera när de övervakar sina dykare på
botten, vilket idag görs via att de själva ligger på vattenytan med cyklop. Utöver brandkårens behov
kan det även vara bra i andra syften för ökad överblick, så som skolor och samkörning med
undervattensrugby. Slutligen räcker en 25; metersbassäng för att tillgodose brandkårens
verksamhet.
Sammanfattning Brandkår:
•

Djupdel på minst fyra meter, men helst fem meter

•

Tre meters trampolin

•

Skärm och kamera under vatten

•

25; metersbassäng

6.1.7

Issporter

Idag finns det totalt 120 elever på Idrottsgymnasiet på Gotland varav 42 stycken elever kommer
från ishockey och resterande från simning, fotboll, handboll, friidrott mfl idrotter. Visby Roma och
Gotlands ishockeygymnasium är först i landet med att ha en klass med enbart tjejer. Tjejklassen
startade under 2018 och består av 14 tjejer som alla ingår i det nystartade tjej/damlaget som totalt
består av 36 st tjejer i åldern 7-25 år.
Visby ishall är 43 år gammal och består bl.a. av fyra omklädningsrum men saknar helt förråd,
sjukvårdsrum, tvättstuga, uppehållsrum för media samt entré med värmesluss för publika
evenemang. Anläggningen har även brister vad gäller komfort för dess besökare i form av klimat,
sällskapsytor och för få toaletter vid matcher/evenemang. Anläggningen klarar inte att tv-sända
matcher. Mängden istid är ytterst begränsad och anläggningen används idag bl.a. till rekreation,
ishockey, konståkning och skridskoåkning (allmänhetens åkning).
Ishockeyn har deltagare från 4 år till 60 år (veteranlaget). I föreningarna Visby Roma och Visby
Roma Ungdom finns det flera ungdomslag, juniorlag (J18 + J20) och seniorlag för herrar samt ett
tjej/damlag. Visby Roma har sammanlagt närmare 400 aktiva spelare. Idag har Visby Roma ett
avtal med friskvårdsanläggningen Form Visby och har även sjukgymnaster och läkare knutna till
föreningen. Föreningen har även ett utbytesprogram vilket de benämner som Visby Roma
Academy där man tar emot elever från andra länder, som både studerar och får en
hockeyutbildning i Visby. Just nu kommer de åtta eleverna ifrån Schweiz, Kanada, Ukraina,
Ryssland och USA. Visby Roma bedriver även en sommarhockeyskola i Visby Ishall under två
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veckor i juli där ca 150 killar och tjejer från hela Sverige deltar men även ett par barn/ungdomar
från andra länder.
Konståkningen på Gotland har ca 100 aktiva åkare, vilka 20 av dem är tävlingsåkare. Den absoluta
majoriteten av alla konståkare samt ledare är från Visby, dock sker större delen av verksamheten
i Slite ishall som är ca 40 minuters bilfärd från Visby. Dom tränar tre pass per vecka för
träningsåkarna och fem pass per vecka för tävlingsåkarna där varje pass pågår mellan en till två
timmar.
Föreningen anordnar även skridskoskola en gång per vecka under säsong i Visby och Slite, men
brist på tider har inneburit intagningsstopp. Visby ishall används således minimalt av
konståkningen då ishockeyn och allmänheten använder större delen av istiden.
Konståkningen har i kraft av att den absoluta majoriteten av barnen bor i Visby en stark önskan om
fler istider i Visby och konståkningen i Visby ser samma positiva ökning av deltagare som Visby
Roma Ungdom gör. Ytterligare en isyta i Visby ser dem som en absolut nödvändighet för
konståkningens fortsatta utveckling.
Allmänhetens åkning, dvs skridskoåkning utanför föreningsverksamheten, erbjuds under
vinterhalvåret av Kultur- och fritidsavdelningen som driver hallen. Ca 9 timmar per vecka finns för
detta ändamål. Allmänhetens åkning är kostnadsfri.
Visby ishall ägs av Region Gotland, förvaltas av Tekniska förvaltningen och hyrs av Kultur- och
Fritidsavdelningen. Slite ishall ägs av idrottsföreningen IK Graip.
Visby Romas A-lag siktar mot allsvenskan. Infrias målsättningen med avancemang till
Hockeyallsvenskan så får de inte spela sina hemmamatcher i Visby ishall då den inte klarar de
uppsatta säkerhets- eller komfortkraven som finns för arenor i Hockeyallsvenskan.
Behovet av istid är idag nästan dubbelt så stort mot vad som kan erbjudas. För Visby Roma, Visby
Roma Ungdom och konståkningen är en ny ishall med en träningsrink otroligt viktig för att kunna
fortsätta att utveckla verksamheten samt för att kunna arrangera läger, cuper mm.
En ny anläggning bör inrymma två isytor och faciliteter för föreningarna och utövarna. En publikhall
A, vilken är godkänd för allsvenskan och som tar ca 2 000–2 600 besökare, samt en enklare B-hall
i direkt anslutning. Vidare krävs loger, minst åtta omklädningsrum och pressrum och att
tillgängligheten ska beaktas.
Visby Roma anser att den optimala platsen för ett nytt badhus och ishall är Visborgsområdet, där
den centrala placeringen på Gotland skulle möjliggöra ett breddat upptagningsområde.
Issporterna ser fördelar med att placera ishall och badhusanläggning i samma område, såsom
ökad nyttjandegrad av anläggningarna och synergieffekter med bland annat gemensam entré,
konferenslokal, rehabilitering, delade aktiviteter, personal och värmeväxling. De har även stort
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behov av torra ytor, varpå ett delat gym mellan badhus och ishall är en stor, positiv, synergieffekt
av två anläggningar i närhet av varandra.
Visby ishall har idag en cafeteria där det ideellt bedrivs läxhjälp innan träningar. Issporterna ser
att de kan bidra till, tillsammans med andra idrotter, ett ökat välmående i sin helhet, men även en
ökad turism med fler turistnätter. En fördel som de lyfter är att placera hotell i nära anslutning till
anläggningarna och skapa möjligheter för ett lägergotland/cupgotland under vintersäsongen för att
sedan främja turismen på sommarhalvåret. Därmed finns det möjligheter att förlänga säsongen för
issporterna samt att sprida turismen under hela året. En vidare önskan finns också att skapa en
modern restaurang, med näringsrik och hälsosam mat, som kan utnyttjas av samtliga verksamheter
och allmänheten på Visborg.
Sammanfattning issporterna:
•

Gemensam entré och biljettsystem

•

Gemensam personal

•

Värmeväxling

•

Delat konferensrum

•

Delad servering

•

Två isytor, A- och B-hall, och faciliteter för utövare

•

Loger

•

Pressrum

•

Omklädningsrum

•

Delat gym

•

Kollektivtrafik till ett idrottscentrum

•

Samlade idrottsanläggningar bör öka attraktionskraften för bostadsbyggandet på Visborg
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Sammanfattning behovsanalys

Behovsanalysen kan sammanfattas i följande punkter:
•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turistresemål

•

Naturlig mötesplats

•

Spa och bastu

•

Serveringstillstånd

•

Gym

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Trampoliner och svikter för simhopp och brandkår

•

Tillgänglighetsanpassade omklädningsrum m.m.

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Läktaryta

•

Placering Visborgsområdet

•

Ishall som ger synergieffekter med placering i samma idrottsområde
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7. ISHALL (KOMBINERA ISHALL MED BADHUS)
Att lokalisera ett badhus i direkt förbindelse till en ishall har historiskt varit eftertraktat. Orsaken till
detta har varit möjligheten att utnyttja överskottsvärme från ishallen för uppvärmning av badhusets
olika energikrävande funktioner. Vid produktion av is nyttjas en kylanläggning som drivs av
elektricitet. Kylanläggningen alstrar överskottsvärme vid sin kylproduktion. Äldre ishallar med låga
krav på komfort för publik har ofta ett värmeöverskott som med fördel kan användas i ett badhus
(Gimo is- och simhall koppling, 2018). En ny och modern ishall (arena) med ett för publik och
besökare behagligt klimat nyttjar det alstrade värmeöverskottet internt till att värma lokaler och
vatten (konsultfirma Bengt Dahlgren AB). För att ge ett definitivt svar på frågan om eventuella
driftsfördelar (energivinst) krävs en betydligt djupare studie (projektering) av anläggningen som
helhet. Dessutom måste ett flertal parametrar fastställas som tex nyttjandetider över året för
respektive anläggning.
Vad gäller teknisk personal i dessa båda anläggningar ser vi inte att dessa funktioner kan
samutnyttjas i någon större omfattning. Ishallspersonalen har mer av en vaktmästerifunktion som
innebär underhåll av ispist med tillhörande lokaler och faciliteter, medans man i ett badhus har krav
på en personalstyrka som övervakar en process och avhjälper eventuella driftsstörningar.
Däremot ser vi stora fördelar med en samlokalisering utifrån infrastruktur och kollektivtrafik mm.
Dessutom skulle en samlokalisering kunna ge stora synergier för att skapa ett levande
idrottsområde med möjligheter att driva exempelvis restauranger och eventuella boenden, samt att
öka marknadsvärdet för marken både i och runt det planerade området för idrott och rekreation.
Gällande gemensamma ytor såsom entrétorg mm ser vi inga större fördelar i att kombinera dessa
mellan ett badhus och en ishall. Detta på grund av skilda typer av besökare och deras förväntningar
på service och mottagande. Dessutom kommer det ställas krav på enorma ytor för att möjliggöra
omhändertagande av publik vid ett välbesökt arrangemang (tex hockeymatch) och samtidigt kunna
upprätthålla normal verksamhet i intilliggande anläggning.
Att upphandla och genomföra uppförandet av badhus och ishallar gemensamt skulle medföra en
med gotländska mått mycket stor entreprenad. Detta skulle kunna medföra intresse från stora
internationella företag, men även förmodligen exkludera lokala entreprenadföretag. En uppdelning
av genomförandet i två etapper skulle däremot ge de lokala entreprenörerna en möjlighet att delta
i upphandlingen vilket i sin tur förmodligen ger en bättre konkurrens.
Viktigt att ta i beaktande är att uppförande av ett badhus, en ishall (publikhall A), samt en
träningshall inte kommer rymmas inom gällande detaljplan för området om den eventuellt
planerade hallen för padeltennis genomförs.
PreDevo AB rekommenderar därför att badhus och ishall inte sambyggs.
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8. KONKURRENTANALYS
8.1

Bad på Gotland

På Gotland finns det två kommunala badhus, Solbergabadet och Hemsebadet. De hyr även tider
på Kustparksbadet i Fårösund för att möta simskolsbehovet och allmänhetens behov på norra
Gotland. Anläggningarna är byggda som många andra anläggningar i landet på 60- och 70-talet.
Sommartid har Gotland ett starkt utbud när det kommer till bad, där sommar & vattenlandet
Kneippbyn Resort är den största aktören. Utöver Kneippbyn finns det fyra utepooler i och utanför
Visby samt en Spaaktör i centrala Visby.

Figur 4. Vattenland & utebad i Visby området

8.1.1

Kustparksbadet

Kustparksbadet är en del av Gotlands idrottscenter som ligger i Fårösund på norra Gotland, en
timmes bilfärd ifrån Visby. Badet har en mindre simbassäng och plask- och lekbassäng. I nuläget
har Region Gotland ett avtal med centret, som innebär att regionen betalar ca 2,25 miljoner kr per
år för att allmänheten ska kunna bada i Kustparksbadet. Detta avtal är skrivet för en tioårsperiod.
Kustparksbadet tar emot ca 4 000 skolbarn per år från närliggande orter.

8.1.2

Kneippbyn Resort

Kneippbyn Resort ligger tre km från Visby och är ett sommar- och vattenland med 17 nedfarter i
nio banor och sju pooler. Resortet är öppet sommartid mellan 24 maj till 26 augusti och har ca 50
timmars verkningsgrad per vecka. Utöver ett brett badutbud har de två serveringar som erbjuder
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enklare lunchrätter, smörgåsar, glass, dryck och kaffe. Resortet har ca 80 000 besök och är en
stark aktör för den gotländska turistnäringen.

8.1.3

Terra Novabadet och Melonenbadet

Terra Novabadet är ett enklare utebad i centrala Visby med en tempererad bassäng. I den norra
delen av staden finns Melonenbadet som har en mindre grundare bassäng. Baden har öppet
sommartid mellan 19 juni till 20 augusti, med ca 50 timmar i veckan. Wisby simsällskap driftar i
samråd med GotlandsHem båda utebassängerna. Simsällskapet anordnar även sommarsimskola
för nybörjare, för en kostnad på 970 kr per kurs. Baden har enklare försäljning av glass, läsk och
kaffe.

8.1.4

Selma City Spa Wisby

Selma City Spa Wisby är del av en franchise med span i Stockholm och Uppsala. Spaet är har en
pool och en torrbastu med serveringstillstånd. Selma City Spa Wisby erbjuder även behandlingar.
Spaet har öppet 38 timmar per vecka. Priset från måndag till torsdag är 195 kr och mellan fredag
till söndag kostar det 245 kr per person. Vidare erbjuder de även paketpriser.

8.2

Jämförbara kommuner antal invånare

Region Gotland har ca 58 595 invånare och på nuvarande simhallar finns det två stycken 25;
metersbassänger, där Solbergabadet har fem banor och Hemsebadet sex banor vilket innebär
totalt elva banor. Kommuner i Sverige med liknande befolkningsmängd har i genomsnitt tio 25metersbanor. Detta innebär att Gotland ligger över genomsnittet.
14
12
10
8
6
4
2
0
Örnsköldsvik

Falun

Trollhättan

Gotland

Norrtälje

Östersund

Tabell 21. Antal 25-metersbanor per kommun (Gotland)

Visby har ca 31 585 invånare och på nuvarande badhus Solbergabadet finns det en 25 meters
bassäng med fem banor. Tätorter i Sverige med liknande befolkningsmängd har i genomsnitt sju
stycken 25-metersbanor. Detta innebär att Visby ligger under genomsnittet.
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Karlshamn

Visby

Nässjö

Karlskoga

Tabell 22. Antal 25-metersbanor per kommun (Visby)

8.3

Gym på Gotland

På Gotland finns det en stark hälso- och gymkultur, där tio av sexton anläggningar ligger i eller i
närheten av Visby. Aktörerna Form och Friskis & Svettis är de största på ön. Friskis & Svettis har
sin anläggning i Visby och Form har tre av sina anläggningar här. Form sålde 3 000 årskort år 2017
och Friskis & Svettis har 5 000 betalande medlemmar.

Figur 5. Gym på Gotland
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Form

Form har tre anläggningar i Visby: Visborg, City och 24. De har ett brett utbud och en täckningsgrad
över hela Visby med öppettider som sträcker sig mellan 126–168 timmar per vecka. Ett årskort
kostar 525 kr i månaden alltså 6 300 kr per år, studenter och seniorer betalar 375 kr per månad,
alltså 4 500 kr per år. Inkluderat i priset är tillgång till alla obemannade tider och alla
gruppträningspass.
Anläggningen Visborg uppgår till 1 700 m2, inrymd i försvarets gamla lokaler på militärområdet P18
och är idag Gotlands största träningsanläggning. Verksamheten har ett brett utbud med stor
maskinpark, fria vikter och olika former av gruppass.
City ligger i Östercentrum i Visby och har även de ett brett utbud med maskinpark och gruppträning.
Deras unika tillvägagångssätt, jämfört med de andra anläggningarna, är att de profilerar sig med
en dovare ljussättning för att varje besökare ska kunna fokusera på sin träning.
24 fungerar som ett komplement till de andra anläggningarna med 100 % verkningsgrad, öppet
dygnet runt. Detta innebär att gymmet endast erbjuder egen träning med fria vikter samt en stor
maskinpark.

8.3.2

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis är en stark aktör med en trogen kundbas med öppettider på 94 timmar per vecka.
Ett årskort kostar 298 kr i månaden alltså 3 570 kr per år, de erbjuder vidare även dagskort inom
begränsade tidsintervaller för 313 kr i månaden då motsvarande 3 756 kr för ett år.

8.3.3

Analys av Gym

Sett till landet i sin helhet, är öppettiderna för dessa gym förlagda som de största kedjorna, allt för
att nå samtliga målgrupper. Tendensen och trenden visar att flera av landets gym även har öppet
utanför ordinarie öppettider utan bemanning för medlemmar, detta för att exempelvis skiftarbetare
skall kunna nyttja anläggningen, för att maximera nyttjandegraden.
Aktörerna Form och Friskis & Svettis erbjuder autogiro i dagsläget. Fördelen med autogiro är
generellt att det knyts trogna och långsiktiga kunder. Resultat visar att autogiro är lönsammast ur
många perspektiv och det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla intäkter löpande. Vidare
underlättar autogiro även planeringen på lång sikt med regelbundna flöden. För att verksamheten
ska kunna ha en fungerande och lönsam gymverksamhet måste den vara konkurrenskraftig på alla
dessa punkter så som öppettider, modernt betalningssystem, väl utrustat med maskiner, fria vikter
och gruppass över hela dagen.
Ett perspektiv som måste tas med i beräkningen är en tätorts ”gymmättnad”, de innebär generellt i
Sverige att ca 21 procent av invånarna i en tätort är besökare på något närliggande gym. Om de
redan existerande gymmen i tätorten, i detta fall Visby med ett invånarantal på 31 585 år 2017, har
täckningsgrad på 21 procent alltså 6 632 personen är behovet mättat. Om behovet är mättat kan
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det bli problematiskt att motivera till att en större gymanläggning skall drivs kommunalt, med
aspekten att kommunala verksamheter ska vara konkurrensneutrala. Detta lämnar den nya
verksamheten två alternativ där det första är att behålla gymmet i egen drift och göra den endast
tillgänglig för föreningslivet. Detta alternativ medför dock att verksamheten inte kan förvänta sig
några större intäkter. Alternativ två är överlåta drift till en extern aktör som kan konkurrera om de
21 procenten. Detta innebär att gymmet bör vara ca 700 kvm, vilket garanterar en konstant och
säker intäkt för badhuset i form av hyra. I dagsläget har de två största aktörerna i Visby, Friskis &
Svettis med ca 5 000 medlemmar och Form med ca 3 000 sålda årskort, nått sin ”gymmättnad” på
21 procent.
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9. DIMENSIONERANDE BESÖKSUNDERLAG
I framtidens badanläggning beräknas antalet besökare öka tack vare bättre faciliteter, mer
aktiviteter och en allmänt fräschare byggnad. Huruvida prognoserna i slutändan kommer att
reflektera verkligheten beror till stor del på hur bra den framtida verksamheten är på att attrahera
besökare på lång sikt.
Nyhetens behag kommer ha en positiv inverkan på kort sikt. Ofta kommer det nyfikna besökare
under det första året efter att den nya anläggningen har öppnat, besökare som inte har besökt
nuvarande badhus i någon större utsträckning. Det utbud som erbjuds, det bemötande besökarna
får och den upplevelse de tar med sig från sitt besök kommer att vara avgörande för om de kommer
att återvända eller inte. Lyckas verksamheten på den framtida anläggningen sporra till återbesök
från denna grupp finns det möjlighet att besökstalen når bra nivåer under lång tid.
Antal regionsinvånare 2017 motsvarar 58 600 vilket år 2027 förväntas öka till 61 200
regionsinvånare.
Nuvarande besökstal simhallar
Antalet årsbesök i de två kommunala simhallarna Hemse- och Solbergabadet motsvarar idag ca
97 000 badbesök. Omräknat till befolkningsökningen enligt befolkningsprognosen för år 2027 skulle
de motsvara ca 98 000 badbesök.
Badbesök per regionsinvånare
Ett användbart nyckeltal vid analys av en kommunal bad- och friskvårdsanläggning är antal
badbesök per kommuninvånare och år. Nyckeltalet ger en indikation på nyttjandet i förhållande till
kommunens befolkningsstorlek och ger beräkningsunderlag för verksamhetens framtida intäkter
om befolkningsstorleken ändras. Framförallt ger det i jämförelse med andra liknande
badanläggningar en indikation på anläggningens relativa popularitet och eventuella outnyttjade
potential.
En traditionell simhall har normalt mellan 1,5–3 besök per kommuninvånare under ett år, medan
ett modernt upplevelsebad har mellan 3–5 besök per kommuninvånare under ett år, eventuella
gymbesök exkluderade. Det finns avvikelser från dessa siffror men de har en hög grad av
träffsäkerhet.
Med en befolkning 2017 på ca 58 600 i regionen och ett nyckeltal på ca 1,6 besök per invånare,
indikerar det ca 97 000 besök per år för sammanslaget Solberga- och Hemsebadet. Mer relevant
blir det att titta tio år framåt i tiden, (normalt projekteras anläggningar för femton års
verksamhetsutveckling) då regionen beräknas vara ca 61 000 invånare. Detta ger en
beräkningsgrund på ca 98 000 badbesök per år och regionsinvånare på båda anläggningarna.

Uppdrag

Upprättad av

Gotlands nya badhus

PreDevo AB

Beställare

Region Gotland

Datum

2018-09-14

Rev
MÖ

Projektnummer

Sid nr

18037

48 (86)

Besöksunderlag bad
Med stöd av ovanstående resonemang samt att Solbergabadet avvecklas, gör vi bedömningen att
en framtida ny badanläggning bör attrahera tre badbesök per invånare och år, då behovet i nuläget
inte tillgodoses. I linje med investeringar som görs i det nya badet, beräknas besöksantalen gå upp
med ytterligare två procent sett till liknande nya anläggningar.
Detta betyder att antal badbesök per år uppgår till ca 140 000 för den nya anläggningen om
Hemsebadet är fortsatt i drift och ej inkluderad.
Besöksunderlag bad och gym
Då regionen har ett stort antal gymverksamheter idag, sett till totala invånarmängden är
besöksantalet endast beräknat på antal stadsinvånare. Sett till att den beräknade stadskärnans
upptagningsområde är mättad, således att upptagningsområdets marknad är fylld vid 21 % av det
totala upptagningsområdet samt att det 2018 finns sju gymverksamheter i området och beräknas
öka något, med tanke på den fortsatta hälsotrenden i landet, kommer gymverksamheten i
badanläggningen ta upp ca tio procent av den potentiella marknaden.
Antalet årsbesök i gymanknytning till badanläggningar uppgår här till ca 1,2 besök per
stadsinvånare och år, vilket ligger i nivå med liknade anläggningar i landet. Omräknat till
befolkningsstorleken och potentiell befolkningsökning över tid skulle de motsvara ca 40 000
gymbesök.
Sammanlagt i simhall och gym beräknas dessa uppgå till 180 000 besök per år.
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10. PLACERING BADHUS, (ALTERNATIVA GEOGRAFISKA
PLACERINGAR)
I uppdraget beskrivs att se över två olika placeringsalternativ, Gutavallen (A) och Visborgsområdet
(B). I den enkätundersökningen som gjordes på allmänheten, framkom att 60 procent ansåg
Visborg som den bästa platsen.

Figur 6. Placeringsalternativ i Visby

10.1 A. Gutavallen
Gutavallen ligger i centrala Visby i närheten av ringmuren och medeltida stadsdelen, som är klassat
som ett världsarv. Gutavallen byggdes år 1927 och år 1999 byggdes den nuvarande läktaren.
Tomten som är tilltänkt är den f.d. grusfotbollsplanen som idag används som kastområde för
friidrotten och som parkeringsplats vid speciella tillfällen. Även den s.k. cirkusplatsen, beläget
utanför Gutavallen ingår i den tilltänkta ytan. Den ungefärliga ytan som kan användas till ett
badhusbygge är ca 7 000 kvm. Detta område har även en daterad detaljplan från 1937 och skulle
behöva revideras.
Den centrala placeringen har flera intressanta aspekter, där näringslivet ser att denna placering
skulle stärka deras attraktionskraft och ge mervärde för sina medlemmar. Området har ett flertal
skolor i närheten vilket skulle förenkla logistiken för framtida skolsim.
Att revidera detaljplanen uppskattas ta ca fyra år, där det måste ses över närliggande planer och
om förslaget strider mot gällande översiktsplan. Vid en sådan revidering finns det inga garantier
och förslaget kan likväl bli nekat. Därutöver finns det betydande planeringsfrågor som t ex
trafikföring/parkering, arkeologisk undersökning samt geotekniska förhållanden att ta hänsyn till.
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Att placera en byggnad i närheten av Visby stadsmur är problematiskt, då det existerar restriktioner
för ett nytt bygge. Byggnaden får inte påverka murens monumentalitet, detta innebär
begränsningar att bygga på höjden och det stänger även möjligheterna att sambygga badhuset
med en ishall, då tomtens storlek inte är tillräcklig.

Figur 7. Detaljplan på Gutavallen
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Fördelar

+

Central placering

+

Närhet till ett antal skolor

+

Stimulerar de centrala näringslivet

+

Synergieffekter i centrala Visby

10.1.2
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Nackdelar

−

Närheten av ringmuren

−

Bristande utbyggnadsmöjligheter

−

Kan inte kombineras med en ishall

−

Ingen detaljplan, osäkert om detaljplan går att förändra

−

Tar bort parkering för fotbollsarena och andra publika evenemang i centrala Visby

−

Brist på parkeringsmöjligheter

−

Förarbetet innan bygget på upp till fyra år

−

Allmänheten föredrar Visborgsområdet

−

Begränsad höjd

10.2 B. Visborgsområdet
Den andra placeringen av badanläggningen är i Visborgsområdet. Området har en genomarbetad
detaljplan, med olika tilltänkta placeringar, där den största ytan är på ca 8 300 kvm. Detta område
har redan en anläggning på samma tomt i form av ICA Maxi Arena, där de tilltänkta idrotterna är
handboll, innebandy, basket och volleyboll. Arenan är även anpassad för bland annat fäktning,
gymnastik och futsal (inomhus fotboll). Här är således en detaljplan framtagen där det är planerat
för att bli ett idrotts- och rekreationsområde.
Det finns många fördelar med att placera badhuset som en del av ett komplex, där verksamheten
etableras som en gemensam dragningspunkt. Där verksamheter kan ha delade ytor, som
exempelvis parkeringar och möjligheten för t.ex. paketerbjudande, där konferens på Ica Maxi Arena
kan avslutas med spa på det nya badhuset. Området har redan existerande parkeringsplatser och
även inplanerade för varje ny del på tomten. De redan existerade 298 stycken kan utökas till ca
680 stycken totalt.
Visborgsområdet är i nuläget inte färdigt, i den bemärkelsen att det finns ett antal byggprojekt i
planeringsstadiet. Detta kan innebära att verksamheten till en början kan upplevas som att den är
avskild från staden, vilket kan påverka dragningskraften initialt. Visborgområdet har även en
restriktion som kan påverka bygget, vilket innebär en maximal byggnadshöjd om femton meter.
Tomten har grundvatten som befinner sig ca en till två meter under mark, vilket kan bli problematiskt
med komplikationer eller förhöjda bygg- och driftkostnader. Detta kan medföra att en vattentät
betongkonstruktion måste konstrueras vid framtida badhusbygge. På tomten finns i dagsläget en
transformatorstation, som i detta fall måste omlokaliseras, med direkta extra kostnader.
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Fördelar

+

Synergieffekter mellan andra verksamheter på idrottsområdet

+

Ytans storlek

+

Väl planerad kollektivplanering

+

Ökar marknadsvärdet på Visborgsområdet

+

Planerad förtätning av området

+

Parkeringar och parkeringsytor

+

Intressenter anser att Visborg är att föredra framför Gutavallen

+

Genomarbetad och gällande detaljplan

10.2.2

Projektnummer

Nackdelar

−

Idag bristande kollektivtrafik

−

Låg befolkningstäthet

−

Ej central placering

−

Begränsad höjd

−

Grundvatten 1 till 2 meter under ytan

10.3 Analys av alternativa geografiska placeringar
Utifrån förutsättningarna på tomterna med sina för- och nackdelar har analys gjorts. Gutavallen
erbjuder en central placeringen i ett redan etablerat område, med närhet till skolor och andra delar
av näringslivet. Komplikationerna med att bygga på Gutavallen, är främst bristande ytor för bland
annat parkeringsplatser samt närhet till ringmuren, vilket gör att projektet har en lång starttid. Innan
byggstart behöver detaljplan bland annat revideras, vilket innebär en förmodat långdragen
detaljplaneprocess utan garanti om ett positivt utfall. Ett badhus på Gutavallen skulle även bli
begränsat, då bygget inte kan byggas på höjden i någon större utsträckning, för att inte påverka
världsarvsmärkta ringmurens monumentalitet. Tomten innebär även att det inte finns möjlighet att
sambygga badhuset med en ishall eller i framtiden utveckla anläggningen i sin fysiska form.
Visborgområdet har en genomarbetad detaljplan med en visionsplan för ett större idrottsområde
där Ica Maxi Arena redan är byggd. Detta innebär att större delen av förplaneringen redan är gjord
och byggstart kan förväntas starta betydligt tidigare än på Gutavallen. Området har planer på att
bli förtätad fram till 2035, vilket innebär att badhuset kan verka som ett dragplåster och öka
marknadsvärdet på närområdet. I idrottsområdet förs det även diskussioner om eventuell
etablering av paddeltennishall och ishall. Vidare har området redan existerande parkeringsplatser
samt inplanerade potentiella parkeringar. Den restriktion som kan påverka är höjdens begränsning
samt att tomten har högt grundvatten. Dock i ett rent byggnadsperspektiv är Visborgsområdet att
rekommendera, detta även inräknat den långa ledtiden som kan förväntas när det gäller bygge på
Gutavallen.
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Beträffande om det framgent önskas ske förändringar av byggnaden, så som tillbyggnation med
utomhuspool eller dylikt, kommer en placering på Gutavallen inte tillåta detta då området är
begränsat i sig. Vad gäller Visborgsområdet har även denna begränsning i frågan om tillbyggnad
av en utomhuspool, då området kommer fortsätta utvecklas med andra idrottsverksamheter som
tar yta i anspråk. Vidare är en viktig del kommunikationen och parkeringar, vilka ställer krav som
även påverkas av tilltänkta ytterligare verksamheter.
När det gäller visionen om idrottsområde på Visborg kommer Region Gotland, om placeringen blir
Gutavallen, få se över hela visionen idrotts- och rekreationsområde. Badhuset är en stor och viktig
aktör för helheten, som kan innebära förlorade potentiella synergieffekter, verksamheter emellan.
Således skulle detta kunna medföra stora förändringar i visionen kring Visborgsområdet som
helhet. Vad som då skall byggas och om förändringen då skulle innebära att visionen ändras helt
är ett beslut Regionen måste beakta.
PreDevo rekommenderar följaktligen att ett nytt badhus placeras på Visborgsområdet.
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11. ANLÄGGNINGEN
11.1.1

Parkering

Visborg har en utarbetad detaljplan med idag existerande 298 parkeringsplatser som i
visionsplanen planeras att utöka till totalt 681, varav ca 150 i direkt anknytning till badhuset. Vidare
kan verksamheterna på området skapa en god nyttjandegrad på sina respektive parkeringsytor
efter behov, så som när de sker tävlingar på de olika anläggningarna.
Likt många andra städer eftersträvar Visby att skapa bilfria områden, vilket innebär att det är en
förutsättning att anpassa området och kommunikationen efter cyklistens behov.

11.1.2

Entré

Entrén är det första besökarna möter och således första intrycket av anläggningen. I kombination
med reception skall denna vara inbjudande, tillgänglig och öppen som en naturlig samlingspunkt
med många sittplatser. Mellan reception och badet skall det finnas en naturlig transport, tillhörande
förrådsutrymmen samt ett utrymme för personal och kontor som går att låsa. Det skall finnas
tillgång till toaletter samt barnvagns-/rullstols-/rullatorparkering. Även utrymme som är
väldimensionerad för uppsamling för större skolklasser och andra grupper skall eftersökas.
Skyltning bör ske via digitala lösningar så som skärmar, där de olika verksamheterna presenteras,
löpande erbjudanden, öppettider och dylikt. Inpasseringssystem bör ske via modern teknik som
möjliggör

effektiviseringen

av

besöksverksamheten

i

alla

led,

från

säljplanering

och

biljettförsäljning, till besöksupplevelse, analys och uppföljning.

11.1.3

Shop

En Shop i anslutning till entrén där det erbjuds produkter i form av badkläder, tillbehör och dylikt är
att rekommendera. Shopen kan även erbjuda produkter för de olika verksamheterna i
anläggningen, så som spakitt, vattenflaskor och dylikt för gymverksamhet. En väl fungerande shop
kan således öka intäkterna samt helhetsupplevelsen av anläggningen.

11.1.4

Servering

Serveringar i bad har gått från att vara traditionella caféer som tillhandahåller de mest enkla
sortimenten i konfektyr till enklare rätter, så som snabbmat i form av korv och bröd eller dylikt. Det
finns många potentiella vinster i att skapa en upplevelse kring serveringarna, framförallt öka
områdets attraktivitet, både för privatpersoner och företag. För att skapa en framgångsrik och
attraktiv servering är det lika viktigt att den geografiska placeringen medför att intilliggande
verksamheter skapar mervärde för anläggningen, som tvärtom. Målet med en servering är att den
ska tilltala huvudparten, i pris och utbud. När anläggningens faciliteter och aktiviteter planeras är
det viktigt att komma ihåg att Sverige idag har en åldrande befolkning, där Region Gotland
prognostiserar en ökad senior befolkning. En stor andel av landets seniorer är den generation som
var bland de första att aktivt syssla med hälsa och friskvård. Många av dem har både tid, pengar
och intresse av att besöka en badanläggning och bör anses vara en viktig målgrupp.
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Framgångsrika anläggningar riktar sig inte bara till barnfamiljer och ungdomar utan försöker skapa
en helhetsupplevelse för samtliga besökare. Serveringen finns i tre nivåer, extern servering,
badservering samt servering på relax.
Extern servering
Serveringen är i direkt anslutning till entrén. Serveringen skall ta sitt ursprung från caféverksamhet
med utvidgat utbud av tillagad mat för restaurangservering som erbjuder god service och
tillgänglighet under badets hela öppettid.
Badservering
För denna servering är det viktigt med tillhandahållande av cafévaror och enklare maträtter,
tillagade från det gemensamma köket. Serveringen skall tillhandahålla god service och möjlighet
för badande att stanna länge på anläggningen.
Relaxservering
I relaxavdelningen finns en servering som har nyttiga och fräscha rätter av hög klass med möjlighet
till serveringstillstånd. Serveringen skall erbjuda tillagad mat i varierande former, för att möta
kundernas förväntade behov.

11.1.5

Omklädningsrum

När det gäller omklädningsrummen skall lösningen vara funktionell och genomtänkt, hållbart över
tid med en utformning som ger tidsbesparing i underhåll och städ med en god arbetsmiljö.
Toaletterna skall vara funktionsdugliga för samtliga besökare. Skåpen skall ha möjlighet till modern
låsfunktion via chip och kan fördelaktigt vara halverade på längden för att vara platseffektiva.
Viktigt är att omklädningsrummen fortsätter att tillgodose behovet och inte blir en begränsning för
utveckling i det nya badet. För att tillgodose tillgänglighetsfrågan bör omklädningsrummen delas
upp utefter funktion och behov med hög flexibilitet. Vidare beträffande omklädningsrum till
gymverksamheten, bör dessa vara separata av flera anledningar, där bland annat kulturer skiljer
sig åt mellan verksamheterna, olika öppethållande samt olika restriktioner på hygienzoner.
Huruvida gymverksamheten blir extern eller ej kan vidare påverka frågan, men ett gymkort bör inte
per automatik inkludera bad varför frånskiljning av dessa är fortsatt viktigt.
•

Herromklädning bad, med tillhörande bastu

•

Damomklädning bad, med tillhörande bastu

•

Flexomklädningsrum, för att utöka ordinarie dam/herr vid behov.

•

Multiomklädningsrum, könsneutrala som är handikappanpassade, med tillhörande bastu
och möjlighet till avskilt ombyte, med minst två mindre låsbara omklädningsbås för en till
tre personer, med tillhörande separat dusch och wc samt taklift. Gemensam skåpavdelning
med minst femton skåp

•

Två stycken gruppomklädning
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Herromklädning gym, med tillhörande bastu
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Damomklädning gym, med tillhörande bastu
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Bassänger

Flera aktiva inom olika verksamheter samt allmänheten lyfter frågan gällande att tillgodose behovet
för multibassänger, vilka kan fylla funktionen till simträning, rehabilitering, babysim, gruppträning
och friskvård. Verksamheten har ett önskemål, med hänseende till dagens belastning, att en av
bassängerna har separat temperaturstyrning, varierande mellan babysim och aktiv gruppträning,
för respektive bassäng samt räcken i bassängkant för att hålla i vid olika övningar.
För att tillgodose behovet är det viktigt att satsa på att den djupa bassängen har svikt och
trampolin/hopptorn på en, tre och fem meters höjd. Djupdelen skall i den bassängen vara minst
fyra meter med raka kanter, 90 grader i hörnen, för att uppfylla undervattensrugbyns krav. Det skall
även finnas fästen på botten för korgarna.
•

Motionsbassäng
25 meter med tio banor, 25 x 25,5 för simmarna och motionärer, optimalt med en jämndjup
bassäng.

•

Hopp och dykning
25 meter bassängrum med sju banor, 25 x 14, med hoppmöjligheter (för UR, hopptorn,
dykning) varav 12 meter har minst fyra meters djup.

•

Multibad 1
Undervisningsbassäng 12,5 x 8,5 med rörlig mellanbotten (vattengympa, simskola)

•

Multibad 2
Undervisningsbassäng 10 x 8 med rörlig mellanbotten (rehab, babysim) varmare

11.1.7

Familjedel

Anläggningen skall prioritera de yngre besökarna före tillgodoseendet av de rena äventyrsdelarna,
som är dyra i drift och har kort nyhetsvärde. Konstruktionen skall stimulera till lek och vara
kostnadseffektiva på lång sikt. Viktigt att framåt ta hänsyn ur ett arbetsmiljöperspektiv, där det ljud
som alstras av forsande vatten bör undvikas.
Rutschkanor är rekommendationen två stycken, en grupp och en singel. Torn och landningsrum
måste planeras in samt att kanorna blir utanpåliggande byggnaden, för att minimera BTA. Vidare
skall det finnas en varmpool med endast massageeffekt, då bubbelpooler alstrar höga ljud.

11.1.8

Läktare

Enligt samma regler som definierar antalet banor och deras mått ställs också olika krav på hur
många läktarplatser som måste finnas för olika nivåer på tävlingar. Detta är en fråga som stöts och
blöts i många projekt, då läktarplatser i princip kostar lika mycket som bassängrumsytan, men inte
används mer än några gånger per år. Om tävlingsverksamheten inte berör många av årets dagar,
rekommenderas en läktare i form av mobila läktare som hyrs in för tävlingstillfället.
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Förslaget är i linje med rekommendationer från branschen, att det till en 25 meters bassäng bör
finnas en läktare med kapacitet för 200 personer.
Simförbundet har följande anvisningar för läktarkapacitet:
Tävling

Antal Publik

Aktiva/tränare Antal

Antal banor

SM/JSM (50 m)

2000

500

8

SM (25 m)

1000

300

8

JSM (25 m)

500

300

8

Sum-Sim (50 m)

1500

400

8

Sum-Sim (25 m)

800

300

8

300 - 1000

300

8

Grand Prix (50 m)

Tabell 23. Simförbundet anvisning för läktarkapacitet

11.1.9

Relax/spa

En ny anläggning möjliggör för ett mindre, välplanerat och trevligt Spa med möjlighet till servering,
vilken kan nyttjas för såväl ordinarie verksamhet som förbokade grupper. Denna del skall vara
anknuten till serveringen för att skapa bästa synergieffekt med möjlighet till serveringstillstånd.
Innehållet skall vara:
•

En bastudel med möjlighet till aufguss

•

En ångbastu

•

En massagepool

•

En upplevelsedusch

•

En kallpool

•

Servering från restaurangen

11.1.10 Gym
Gotlands nya badanläggning möjliggör för ett väl utvecklat gymkoncept i fastigheten, som en
bidragande del till det nya idrottsområdet. Här ger närheten till skolor och andra idrottsaktiviteter
möjlighet för ökat nyttjande samt bidragande till verksamhetsutveckling.
Vår analys ger följande principiella grunder för ett framtida gym på anläggningen:
•

En ungefärlig total yta (inklusive gruppträning) som uppgår till ca 700 m 2.

•

Verksamhet som erbjuder gruppträning, gym med styrketräningsmaskiner, fria vikter samt en
konditionsavdelning med cyklar, löpband, roddmaskiner mm.

•

Drivas i samarbete med en extern aktör.

•

Den särskilda utrustning skall inte ingå i projektet, men skåp, duschar och annat som inte är
kopplat till en särskild aktör löses som fast inredning.

•

Gymmet skall ha egna omklädningsfunktioner.

•

Gymmet skall ha en egen obemannad kortentré från utsidan, som skall kunna nyttjas även när
badhuset är obemannat.

•

Gymmet skall när badhuset är bemannat kunna ha sin entré genom den normala kassan.
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En gäst på gymmet skall kunna komma till badets delar (omklädning, dusch o.s.v.) utan att
behöva gå ut och sedan in i fastigheten igen.

11.1.11 Drift och arbetsmiljö
För att underlätta för personal, föreningar och partners bör det finnas förråd anpassade till varje
verksamhets behov. En lastbrygga och groventré för verksamheten kombinerat med ovannämnda
förråd, med tillhörande anpassad funktionell koppling till lastbrygga, groventré och bassänger.
För att personalen skall ha en god arbetsmiljö krävs det utrymme med en bra översikt för
övervakning, med sikt mot alla bassänger i badhuset

11.1.12 Mötesrum
De krävs utrymme för verksamheterna att bedriva möten och utbildningar samt även för den fasta
personalen verksamma på badet. För att ytterligare skapa synergieffekter mellan anläggningarna i
området kan denna fungera gemensamt. Denna bör dimensioneras för sittande ca 25 personer i
kombination med den närliggande konferenslokaler i Ica Maxi Arena.

11.1.13 Säkerhet och arbetsmiljö
Säkerhet är avgörande för en modern badanläggning där drunkningslarm eller individuella larm på
besökare är att föredra. Det tekniska stödet till personalen, vad gäller övervakning och insats är
prioriterat. En vidare kameraövervakning i kombination med god överskådlighet över simhallens
samtliga bassänger bidrar till en höjd säkerhet för kunderna och personalen.
Badanläggningen skall vara lättstädad och funktionellt utrustad för att säkerställa en god
arbetsmiljö, större kundnöjdhet, lägre driftskostnader och minskad belastning på både miljön och
byggnaden.

11.1.14 Teknik, energi, vattenrening och drift
När det gäller valet av teknik måste anläggningen ta hänsyn till och prioritera en stabil och långsiktig
drift och god ekonomi. Krav är att jour-/övervakning av normal drift skall kunna tillgodoses
oberoende av fysisk position där möjlighet ges att koppla upp och vara stöd av teknik till ordinarie
driftpersonal. Viktigt är att det inte är några lokala styrsystem för de olika teknikdelarna, utan att all
teknik hanteras i ett gemensamt styrsystem.
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12. FÖRSLAG TILL INNEHÅLL
Bra möjligheter till simundervisning och motionssim är något som de flesta kommuner vill erbjuda
sina kommuninvånare. Att komplettera detta med möjligheter till vattenvana för de yngsta
besökarna, en plats för avkoppling, lugn och ro, samt möjligheter till träning, gör ett badhus attraktivt
för många. Att vidare utveckla exempelvis serveringen som en fortsättning på anläggningens
helhetsupplevelse och dess framtida läge med idrottens synergieffekter skulle dra mer besökare.
För mer ingående skisser (se bilaga 2).

Figur 8. Koncept badhus Gotland

12.1 Kostnadsindikation
Detta är beräknat på ett teoretiskt badhus. Normala markarbeten för schaktning oberoende om det
är grundvatten eller inte, såtillvida att det inte är mycket avvikande, ingår i kalkylen. Anläggandet
av en parkeringsplats beräknas till ca 800 kr kvm och lättare planteringsytor beräknas till ca 600 kr
kvm och inkluderas inte i kostnadsindikationen.
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Bad och gym dimensionerade för 180 000 besökare/år varav 140 000 till badet och 40 000 till gymmet.
Lokal
Entré
Vindfång, reception, foajé, toaletter m.m
Entrésystem
Motionsbassäng
25 M Bassängrum, 25 x 25,5 m
Banbredd 2,5 m (10 banor)
Läktare, ca 200 åskådare

yta m² antal

kostnad kr/m²

400

28 000
1

indikerad kostnad
11 200 000 kr
1 500 000 kr

1 250

43 000

53 750 000 kr

Hoppbassängrum
25 M Bassängrum, 25 x 14 m
Hopptorn, svikt 2 st 1 & 3 m, trampolin 1, 3, 5 m

800

46 000

36 800 000 kr

Multibad 1
Undervisningsbassäng 12,5 x 8,5 m
Höj- och sänkbar mellanbotten, djup 0,0-2,1 m

280

Multibad 2
Undervisningsbassäng 10 x 8 m
Höj- och sänkbar mellanbotten, djup 0,0-2,1 m

260

Familjebad
Inklusive rutschkanetorn
Rutschkanor, 2 st

610

Badkommunikation

200

35 000

7 000 000 kr

Relaxavdelning
Kallpool, ångbad, varmpool, bastur m.m.

350

46 000

16 100 000 kr

Omklädning Bad
Klädskåp (st)

450

28 000
3 000

12 600 000 kr
810 000 kr

Friskvård/Gym
Gym, reception, kontor m.m.
Inredning ingår ej

770

22 000

16 940 000 kr

Omklädning Gym
Klädskåp (st)

130

28 000
3 000

3 640 000 kr
240 000 kr

Personalytor
Kontor, pausrum, omklädningsrum m.m.

150

22 000

3 300 000 kr

50

22 000

1 100 000 kr

Kommunikationsytor, övrigt
Hissar, trappor, passager, soprum m.m.

1 450

20 000

29 000 000 kr

Teknikrum

3 200

15 000

48 000 000 kr

Föreningslokaler
Kontor, förråd m.m.

Bruttoarea, BTA (m²)
Kostnad kr/m² (entreprenadkostnad)
Byggherrekostnader 15 %
Kostnad kr/m² (totalkostnad)

1

110

80

3 000 000 kr
44 000

12 320 000 kr

18 000

1 980 000 kr

44 000

11 440 000 kr

18 000

1 440 000 kr

48 000

29 280 000 kr

2

270

80

10 000 000 kr

10 350

311 440 000 kr
30 091 kr
46 716 000 kr
34 604 kr

Sammanräkningen indikerar en investeringskostnad kring

(med en osäkerhet av +/- 20%)
PP Arkitekter AB | Fiskhamnsgatan 10 | 414 58 Göteborg | 031-704 51 40 | www.pparkitekter.se

Tabell 24. Kostnadsindikation

358 156 000 kr

358 miljoner kronor
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13. PRELIMNÄR VERKSAMHETSPLAN
13.1 Servicenivå
Servicenivån tar utgångspunkt i aktiviteter som utförs för att besökarna ska trivas under sina besök
i anläggningen. Servicenivå inkluderar följande områden:
•

Personaltäthet – hur många personer som behöver arbeta vid olika tillfällen för att
upprätthålla en bra service gentemot besökarna.

•

Rent och fräscht – En smutsig och ofräsch anläggning genererar mindre återbesök.
Städning, särskilt i omklädningsrum, är en av nycklarna till att besökare kommer tillbaka
flera gånger.

•

Service/kundvård – hur besökarna bemöts av personalen.

•

Öppettider – Hur optimeras öppettiderna för att ge bra service till besökarna samtidigt som
det är kostnadseffektivt för verksamheten? Mycket av detta beror på innehållet i de
aktiviteter som erbjuds besökare. Ju fler besökare som attraheras, desto längre öppettider
kan/bör anläggningen ha.

•

Servering – Tillgänglighet och nivå på mat och dryck som serveras på anläggningen.

13.2 Aktivitetsutbud och attraktioner
En modern badanläggning som ska attrahera besökare behöver ha ett brett och utvecklat aktivitetsoch attraktionsutbud. Att erbjuda såväl kontinuerliga som tillfälliga aktiviteter gör anläggningen
levande. Det bör finnas aktiviteter för alla åldrar under varje vecka. Dessutom bör någon form av
förnyelse ske åtminstone varje år.
Den bakomliggande tanken med de aktiviteter som erbjuds besökare är att ha ett brett spann av
aktiviteter som attraherar alla olika åldersgrupper och därigenom uppnå en god servicenivå.
Om vi exemplifierar vilka delar som kan tilltala olika åldersgrupper så skulle det kunna se ut enligt
följande:
För de yngsta;

Småbarnspool, Familjebad
Undervisningsbassäng för babysim

För barnen;

Småbarnspool, Familjebad
Undervisningsbassäng

För de större barnen;

Familjebad
Simbassäng, lekredskap, träning (idrottsutövande)
Hopptorn, motionsbassäng
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Simbassäng, lekredskap, träning, tävling
Familjebad
Hopptorn, motionsbassäng

För familjen;

Familjebad
Undervisningsbassäng
Motionssimning

För föreningslivet;

Tränings-tävlingsbassäng
Hopptorn, motionsbassäng
Undervisningsbassäng

För de vuxna;

Motions-träningsbassäng
Undervisningsbassäng
Relax-wellness (bastu, bubbelpool, varmpool)

13.2.1

Aktiviteter

Utöver tidigare nämnda föreningsbehov kan även andra verksamheter bedrivas. Nya anläggningar
i Sverige arbetar aktivt med att utveckla olika typer av aktiviteter för att öka verkningsgraden över
tid, mest förekommande presenteras nedan.

Babysim
Att erbjuda babysim är ett bra sätt att få nybildade familjer att besöka anläggningen och ofta en
uppskattad aktivitet både för föräldrar och bebis. Det är en första introduktion till ett potentiellt
livslångt badande. Undervisningsbassänger med varmt vatten samt höj- och sänkbara bottnar ger
mycket goda möjligheter för babysim.

Minisim
Att erbjuda minisim är ett naturligt sätt att överbrygga det åldersmässiga glappet mellan bebis och
barn, som är tillräckligt utvecklat för att lära sig att simma. Minisim handlar om lek i vatten och om
att det lilla barnet ska lära sig att känna trygghet när det befinner sig i och omkring vatten.

Simskola
Simkunnighet är viktigt i Sverige. Därför är det också viktigt att en badanläggning erbjuder simskola
för de barn och ungdomar som önskar lära sig att simma utanför skolans simundervisning.
Simundervisning för vuxna är en aktivitet som inte berör någon större procent av befolkningen.
Dock är det en viktig aktivitet främst ur ett integrationsperspektiv, då en stor del av de vuxna som
inte är simkunniga har utländsk härkomst.
På senare tid har det blivit populärt med crawlskola, särskilt för de som håller på med triathlon.
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Vattenlek
För barn som har lärt sig att simma tillräckligt bra för att klara sig någorlunda själva i bassängen är
vattenlek en spännande aktivitet. Vattenlek innebär att badhuset tillgängliggör olika leksaker,
flytdynor, madrasser och liknande som barnen själva kan leka med i vattnet. Detta är en relativt
billig investering som kan hålla barn upptagna i många timmar och som kräver väldigt lite
inblandning från anläggningens personal.

Tekniksim/simträning
För de som tycker det är kul att simma och vill fortsätta med det efter att ha gått igenom
simundervisningens alla stadier är det naturliga steget att börja träna simning i organiserad form.

Vattengymnastik
Det finns många sorters vattengymnastik, både på grunt och djupt vatten. Allt från lugna
träningspass som är anpassade för äldre människor eller personer med specialbehov, till hårdare
pass som sätter deltagarnas styrka och kondition på prov. Genom att differentiera de olika passen
är det möjligt att attrahera olika målgrupper.

Rehabiliteringsträning
Rehabiliteringsträning anordnas normalt sett för personer som har råkat ut för olyckor eller skador.
Även inom geriatriken, där åldrande personers krämpor och sjukdomar undersöks och behandlas
förekommer mycket rehabiliteringsträning. Synergieffekter kan i många fall uppnås genom att
samordna framtida behov av rehabiliteringsträning med näraliggande sjukhus.

Tävlingar och lekar
För denna kategori av aktiviteter sätter enbart fantasin gränserna. Genom att skapa
tävlingsmoment och lekar, attraheras främst lite äldre barn och ungdomar till anläggningen.

Barnkalas
Att förlägga barnkalas utanför hemmen, har blivit mer och mer populärt. Barnkalas på
badanläggningar ökar besöksantalet och driver upp försäljningen i serveringen. En annan positiv
effekt är att det attraherar en del av de 90 procenten av kommuninvånarna som i normala fall inte
besöker badanläggningen. Rätt utfört, sporrar detta till återbesök även från den kategorin av
besökare.

Aktivitetsrekommendationer
För anläggningens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda ett stort utbud av aktiviteter.
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På hemsidan/sociala medier ska allmänheten finna ett stort utbud av möjligheter till varierad träning
och lek. Vi rekommenderar att någon ny aktivitet introduceras åtminstone en gång per år.

Småbarnsbad
En plask- och lekbassäng för de minsta barnen är ett bra sätt för att få barnfamiljer att besöka en
badanläggning, även utanför schemalagda aktiviteter som babysim och minisim. Det går även att
schemalägga aktiviteter i plask- och lekbassängen, för att ytterligare öka attraktionskraften för
besökare. Det är viktigt att bassängen utformas för att glädja och aktivera barnen. Det är inte lika
viktigt att den passar in utseendemässigt med den övriga anläggningen.

Motionsbassäng
Motionssim är en mjuk träningsform som är uppskattad av många. Motionssimmare kan delas in i
två kategorier; förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande. Motionssimmande förvärvsarbetare
har normalt sett möjlighet att besöka badanläggningen tidigt på morgonen, efter arbetet och på
helger. Icke förvärvsarbetande, eller skiftarbetare, har möjlighet att motionssimma även under
andra delar av dygnet.
För att fånga upp båda dessa grupper på bästa sätt är det viktigt att öppettiderna för allmänheten
är goda, sett över hela dagen. Genom att rabattera inträdet under de tiderna på dygnet med lägst
besökstal, går det att styra främst de icke förvärvsarbetandes besök, eftersom de ofta väljer
prisvärda lösningar. Detta leder till en något jämnare beläggning sett utöver hela öppettiden för
anläggningen.

Undervisningsbassäng
I princip inget kommunalt badhus byggs idag utan minst en undervisningsbassäng. Samhällets
krav på simkunnighet i skolan, gör det till en nödvändighet med en grund bassäng. Med en höjoch sänkbar mellanbotten blir möjligheterna stora. Att undervisningsbassängen är den mest
använda bassängen på alla badanläggningar, beror även på att den kan användas till många olika
aktiviteter och att den ofta har högre vattentemperatur än motionsbassängen. Aktiviteter som
genomförs i bassängen är förutom simskola/skolsim också rehabiliteringsträning, babysim,
minisim, vattenlek och vattengymnastik.

Relaxavdelning
En relaxavdelning kan innehålla en mängd olika attraktioner och brukar normalt sett vara
avgränsad till vuxna besökare med antingen 16- eller 18-årsgräns. 16-års åldersgräns sätts för att
undvika spring och lek så att det verkligen ska finnas möjlighet att slappna av och 18-årsgräns
används om det ska serveras alkohol. En lite större relaxavdelning, utrustad med en varmpool med
massagemunstycken samt torrbastu och ångbastu blir en attraktion som i sig drar besökare.
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Servering
Någon form av servering är ett måste i en modern badanläggning. Vilken nivå som
serveringsservicen ska hålla beror till stor del på vilka aktiviteter som anläggningen tillhandahåller
sina besökare. Vanligt är att ha ett café med snacks, dricka och lättare mat såsom sallader, pajer
etcetera. Att ta serveringen till ytterligare en nivå och även följa med de hälsosamma trenderna
kan ge goda resultat för besökssiffrorna. Vidare är en lyckad servering som erbjuder mer än de
traditionella tjänsterna, en möjlighet att få sina kunder att stanna längre i anläggningen, ett sätt att
få en helhetsupplevelse.

Hopptorn
Ett hopptorn attraherar en bred åldersgrupp, från små barn som har lärt sig att simma till vuxna
som tycker det är kul att hoppa. Det möjliggör också för simföreningar att ha en hoppsektion.
Nackdelen med ett hopptorn är att det kräver kontinuerlig övervakning.

Familjebad
Benämningen familjebad kan innehålla många olika bassänger och attraktioner. Namnet antyder
att här skall finnas bassänger som fungerar för olika åldrar, hela familjen skall kunna samlas här.
Antalet och typen av bassänger och attraktioner påverkar den sammanlagda attraktionskraften.
Ambitionen brukar vara att skapa olika attraktioner med inriktning på olika åldersgrupper.
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13.3 Öppettider
God tillgänglighet i form av bra öppethållande är en förutsättning för att tillgodose en bred målgrupp.
En modern anläggning bör erbjuda ”morgonsim” från 06.00, kvällsbad till minst 20.30, samt goda
öppethållanden under helger och lov. Detta kräver ett öppethållande på mellan 75–100 timmar per
vecka, vilket ligger inom ramarna för liknade nya badhus i landet.
Relaxdelen bör ha begränsade öppettider då nyttjandet på denna typ av verksamhet särskiljer sig
från övrig verksamhet, vilket även är i linje med liknande anläggningar i landet. Ett förslag är att
veckans inledning är mer begränsad. Vad gäller gymmets tillgänglighet är rekommendationen att
införa öppettider utanför badhusets ordinarie tider, vilka då ses som obemannade och enbart
tillgängliga för befintliga gymmedlemmar.
Dag

Simhall

Relax

Gym

Måndag

06.00 - 21.00

14:00-18:00

06.00-23.00

Tisdag

06.00 - 21.00

14:00-18:00

06.00-23.00

Onsdag

06.00 - 21.00

11.30-21.00

06.00-23.00

Torsdag

06.00 - 21.00

11.30-21.00

06.00-23.00

Fredag

06.00 - 20.00

10.00-20.00

06.00-20.00

Lördag

09.00 - 17.00

10.00-17.00

08.00-18.00

Söndag

09.00 - 17.00

10.00-17.00

08.00-18.00

Totalt

90 timmar

51 timmar

102 timmar

Tabell 25. Förslag framtida öppettider

13.4 Prislista
Ett nytt fräscht badhus tillåter högre priser och där ett besök på ett familjebad bör jämställas med
ett biobesök. Beträffande relaxavdelningen kan och bör ett ännu högre pris presenteras.
En badanläggning har normalt flest besökare under vardagar mellan kl. 15.00 – 21.00, samt under
helger och skollov. För att skapa en ökad tydlighet kan eventuella rabatter för studenter, seniorer
och dylikt ersättas med en fast, lägre taxa under begränsade tider.
Ett annat sätt är att skapa ett koncept som ofta benämns röd avgång och innebär en lägre prisnivå,
måndag till torsdag före kl. 14.00, då beläggningen vanligtvis är lägre. Fördelen med att tillämpa
röd avgång är att det blir en jämnare beläggning sett över hela dagen, vilket underlättar planeringen
och bemanningen. Även rabattfloran kan på detta vis minskas där prislistan blir enklare att förstå
för besökarna.
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Moderna entrésystem kan komma att kräva en högre administration eller handpåläggning för ”10kort”, vilket gör att vi ser dagskort eller årskort/säsongskort som bästa alternativet. Moderna
entrésystem ger även bättre flöde och minskar belastningen för personalen samt underlättar
uppföljning av bland annat besöksstatistik. Således bör årskort och månadskort införas i ett senare
skede, fördelaktigt via autogiro. Dock har prislista för dessa typer av medlemskap ej presenterats i
denna fas utan blir en fortsättning längre fram i beslutsfattningen, avhängigt bland annat frågan om
drift.
Prislistan tar sin utgångspunkt från dagens priser i Regionen, kommande verksamhetsinnehåll,
nivåer från badhus byggda 2010 och framåt samt den utveckling som branschen ser.
Kategori

Mån-Tors (från 14.00) Mån-Tors (före 14.00)
Fre-Sön & Skollov
ej skollov

Barn 0–2 år

0 kr

0 kr

Barn 3–9 år

40 kr

30 kr

Ungdom 10–17 år

70 kr

60 kr

Vuxen

100 kr

80 kr

Familj (2 v + 2 b/u)

240 kr

Minifamilj (1 v + 2 b/u)

140 kr

Student/ Pensionär

60 kr

Relax

150

Tabell 26. Förslag framtida priser Bad.
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14. KOSTNAD OCH INTÄKTSANALYS
Alla kostnader och intäkter är beräknade efter 2018-års kalkyler.

14.1 Kostnadsanalys
Driftkostnad
Driftkostnader i en badanläggning omfattar främst kostnader för vatten, el, energi för uppvärmning
samt kemikalier för vattenrening.
Data är baserat på följande förutsättningar:
•

Beräkningen är baserad på att det implementeras moderna tekniklösningar som skapar
energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster.
Exempelvis bra isolering, hög återvinningsgrad i ventilation och normal återvinning av
vatten (gråvattenåtervinning).

•

Kemikalier i form av köpt (ej egentillverkat) natriumhypoklorid (klor) samt CO2 (koldioxid)
som pH-justerare badvattnet.

•

Vattenbehandlingen med energiåtervinning av återvinning av avblödningsvattnet (den del
av poolvattnet som skiftas ut i förhållande till antal badgäster för att vattenreningen kan
hantera alla föroreningar. Om inte kommer anrikning av ämnen att ske i poolen).

Uppskattad kostnad
El (beräknat med 1 kr/kWh)

1 500 000 kr/år

Fjärrvärme (beräknat med 0,83 kr/kWh)

2 100 000 kr/år

Vatten (beräknat med 31 kr/m3)

1 200 000 kr/år

Egentillverkad klor (beräknat med LCA och 4 kr/kg salt)

130 000 kr/år

CO2 (beräknat med 32 kr/kg)

400 000 kr/år

Flock (beräknat med 40 kr/kg)

100 000 kr/år

Total kostnad

5 430 000 kr/år

Tabell 27. Totala kostnader

Personalkostnad
Med längre öppethållande, jämfört med dagens, ett större aktivitetsprogram, samt fler badgäster
kommer behovet av mer personal öka. Med 90 timmars öppethållande per vecka, innebär det ett
behov av tjänster motsvarande 24 heltidsanställda exkluderat gympersonal. Med denna
bemanning förutsätts att vissa delar i anläggningen bemannas av föreningen eller är avstängda
vissa tider.
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Nämnas bör att minst en person är roterande värd i framförallt omklädningsrum och bastur (risk för
bland annat värmeslag). I arbetsuppgifterna bör förutom värdskap finnas att hålla ordning, lättare
städning samt bevakning av varmpool och bastur. Tillsammans med god städning är ett bra
bemötande de viktigaste faktorerna för att generera återbesök till anläggningen.
Baserat på föreslagna öppettider och direktivet om badbevakning som ges i Svensk Standard SSEN 15288–2:2008 har antalet anställda uppskattats till: 24 heltidstjänster. Kostnaden för en
heltidstjänst på en badanläggning är i genomsnitt 30 000 kr per månad sedan tillkommer ob,
semestervikarie och fastighetspersonal etcetera, vilket medför en kostnad på 1 760 000 kr per år.
Detta motsvarar 10 400 000 kr per år i prognostiserad personalkostnad.
Beräkningen av personalkostnaden bör ses som en indikation, då många faktorer i detta skede av
projektet är osäkra. Det kan tillkomma ytterligare timanställda vid behov.

Underhållskostnad
Kostnaden för planerat underhåll är uppskattade till 1% av investeringskostnaden, vilket motsvarar
en årlig kostnad på 3 580 000 kr. Kostnaden skall ses som indikativ. Underhållskostnaden varierar
stort bland Sveriges badanläggningar, främst beroende på kommuners investeringsvilja i underhåll,
val av byggmaterial, val av städkemikalier etcetera.

Kapitalkostnad
Kostnader för byggnation har beräknats efter Region Gotlands uppskattade internränta på 1,5 %.
Beräkningen är en uppskattning som har tagit höjd på den längsta avskrivningsperioden utifrån
SKL:s

rekommendationer.

Detta

innebär

att

den

förväntade

kapitalkostnaden

enligt

annuitetsmetoden blir 15 miljoner kr per år under 30 år.

Totala kostnader
De totala kostnaderna består av driftkostnader, personalkostnader, underhållskostnader och
kapitalkostnader.
Kategori

Prognosticerad årlig kostnad (SEK)

Driftkostnad

5 400 000

Personalkostnad

10 400 000

Underhållskostnad

3 600 000

Kapitalkostnad

15 000 000

Totalt

34 400 000

Tabell 28. Totala kostnader
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14.2 Intäktsanalys
Ökade intäkter är beroende av många faktorer och är till stor del personberoende. Möjligheter till
omförhandling av hyresavtal och skicklighet vid avtalsförhandlingen, möjligheter till ökade intäkter
från verksamheten, skicklighet i marknadsföring och försäljning av varor, möjlighet till ökade
intäkter för skolbad med mera är faktorer som kan påverka intäkterna i mycket hög grad.
En modern badanläggning består idag generellt av fyra intäktsområden; bad, friskvård, servering
och övriga aktiviteter. I vissa fall driver kommunen samtliga delar, i andra fall läggs några eller alla
områden ut på entreprenad. Nedanstående siffror är en indikation över framtida intäkter.
Bad
Intäkterna i den nya anläggningen blir betydligt större än för de befintliga badhusen. Fler badgäster
från allmänheten innebär inte bara ökade entréintäkter utan också ökad försäljning i shop,
café/servering och gym. I tabellen nedan visar de prognostiserade intäkterna för badet baserat på
tidigare besöksprocent från Solbergabadet, likvärdiga anläggningars besöksfördelningar samt ett
tillägg av relax.
Kategori
Barn 0–9 år
Barn 10–17 år
(student/Pensionär)

Besöksfördelning

Antal
Genomsnittlig
besök
intäkt/besök
17%
23 800

Total intäkt
(år)
17
404 600

22%

30 800

65

2 002 000

Vuxen

20%

28 000

100

2 800 000

Skola och föreningsverksamhet

36%

50 400

19

1 000 000

5%

7 000

150

1 050 00

100%

140 000

Relax
Summa

7 256 600

Tabell 29. Prognos intäkter bad

Friskvård/gym
Kommer vi följa livsmedelsbranschens utveckling kommer gymkunden bli allt mindre priskänslig
och grunda sitt val på kvalitet, renommé och träningsupplevelse. Vidare stödjer den fortsatta
ökningen av Personlig Träning att kunden är villig att betala om denna upplever att de ger resultat,
valuta för pengarna. Gymkedjor i norden idag rapporteras höja sina priser på träningskort utan en
märkbar negativ påverkan från sina kunder.
Branschstandarden för ett hyresavtal är ca 3 500 kr per år och kvadratmeter. Den tilltänkta ytan för
gym är ca 700 kvm, vilket innebär en hyresintäkt på 2 450 000 kr per år.
Servering
Idag ser vi att lockpriser verkar avta något, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretag ser
konsumenten mer åt kvalitet, högt renommé och mat-upplevelse framför låga priser. Vidare sker
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en utveckling där företag tar ökat socialt ansvar via stödjandet av projekt kopplat till välgörenhet.
Ytterligare en aspekt är att ekologiskt val blir allt mer förekommande vilket blir ett dyrare alternativ
som samhället är medveten om. När en produkt är ekologisk förknippas denna som ett mer
hälsosamt val vilket då i många fall prioriteras av konsumenten där kvalitet går före pris.
När vi tittar på genomsnittet för försäljningen i landets badserveringar ligger snittet på tre till fyra kr
per besökare. Här beräknat med likvärdig uträkning för att ge en fingervisning, med rätt koncept
och servicegrad kan intäkten justeras uppåt. Intäkten till badanläggningens verksamhet blir då
serveringen i entré, badet och relaxen på ca 720 000 kr per år med en traditionell serveringsgrad.
Övriga intäkter
Övrig försäljning
I receptionen säljs varor till besökarna. Hur framgångsrikt detta blir beror på många olika faktorer,
till exempel personalens säljbenägenhet, utbud, konkurrens, skyltning och dylikt. Då de resulterar
i en nettointäkt finns kostnaderna med utan att synas i beräkningen.
Detta är oftast inte någon större affär för anläggningen men bidrar till att hålla en god servicenivå
för besökarna. I denna typ av anläggning prognostiseras att nettointäkten för försäljning i reception
blir 295 000 kr. (beräknat på 1,6 kr per besökare)
Sammanställning av intäktsprognos

Intäktsslag

Prognosticerad årlig intäkt (SEK)

Bad/relax

7 256 600

Gym

2 400 000

Servering

720 000

Övrig försäljning

290 000

Totalt

10 666 600

Tabell 30. Sammanställning intäktsprognos

14.3 Driftsnetto
Det prognostiserade driftsnettot är:
Kategori

Prognosticerat driftsnetto (år)

Kostnader

34 400 000

Intäkter

10 666 600

Driftsnetto

(-) 23 733 400

Tabell 31. Sammanställning prognos driftnetto
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14.4 Nettokostnad per regioninvånare
Nettokostnaden per regioninvånare och år är beräknat utifrån ett genomsnitt på 60 000 invånare.
Nettokostnaden per regioninvånare blir därmed 395 kr per år.
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15. REFERENSPROJEKT
Munktellbadet, Eskilstuna
Ägs av: Eskilstuna Kommun
Byggkostnad: 340 mkr i linje med uppskattad kostnad
Anläggningen: 50; metersbassäng, träningsbassänger och familjebad
Driftsnetto per år: - 23 mkr
Invigning: 2016
Process:
Oktober 2011 – Beslut att projektera ett nytt bad
•

Beslutsunderlag
o

Kostnad

o

Placering

o

Innehåll

Januari 2012 – Styrgrupp bildas med politiken och tjänstemän
Mars 2012 – Begäran av projektering
Mars 2013 – Ingår partneringavtal med NCC gällande framtagande av riktkostnad
Augusti 2013 – Projektstart beslutas
•

Upphandlingar

•

NCC blir ansvarig byggare

December 2013 – Avtal om totalentreprenad i partnering undertecknas med NCC
Mars 2014 – Byggstart
Maj 2016 – Invigning
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Badhuset Navet, Umeå
Drivs/ägs av: Umeå Kommun, Umeå Badhus AB (INAB)
Byggkostnad: 390 mkr uppskattad kostnad. Faktiskt kostnad 445 mkr (total med gym och p-platser)
Anläggning: 50; metersbassäng, motströmsbassäng och äventyrsbad
Driftnetto per år: - 20 mkr
Invigning: 2016
Process:
1995 - Första badutredningen genomförs av Umeå kommun.
2005 - Ny utredning genomförs, privatfinansiering av projektet föreslås.
•

Placering

•

Innehåll

•

Kostnad

2010 - Kommunstyrelsen tillbakavisar privatfinansiering, ny utredning av projektet.
•

Beslutsunderlag
o

Kostnad

o

Placering

o

Innehåll

2013 - Beslut av projektstart.
•

Upphandlingar

•

Projektnamn

•

Rekab Entreprenad blir totalentreprenör

•

Umeå Kommun, Umeå Badhus AB (INAB) ansvarig byggherre

Augusti 2013 - Byggstart
Augusti 2016 - Invigning
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16. AVSKALAT ALTERNATIV
Ytterligare ett alternativ som tar hänsyn till vissa delar i behovsanalysen och prioriterar de primära
delarna kommer här analyseras. Vid en eventuell minskning eller avskalning av delgivna
verksamheter i studien kommer ytan för själva investeringen minska, och därmed kostnaderna. När
eventuella verksamheter plockas bort kommer det kunna påverka kvarvarande verksamheter, som
annars hade kunnat ge positiva synergieffekter dem emellan. Med detta kommer även en eventuell
påverkan ske på gemensamma ytor i form av omklädningsrum, sittplatser, parkeringar etc. Viktigt
är att en verksamhet således inte ses isolerad enbart till sin verksamhets intäkter utan även till sin
helhet och del av en anläggning. Kostnader kan komma att minska om en verksamhet exkluderas,
så som personalkostnader etc. Det som bland annat går förlorat är försäljning mellan verksamheter
där personal säljer in varandras verksamheter, en form av gratis försäljning och dess synergier.
Personal som verkar mellan verksamheter för en optimering av bemanningen kan också ställa till i
planeringen om en verksamhet plockas bort. En minskad nyttjandegrad av anläggningen kan bli
resultatet av att delar tas bort.
Att bygga en anläggning utan spa kommer då kunna innebära en lägre serveringsnivå, då
resterande verksamheter inte har likvärdigt behov. Men att inte bygga ett spa för en kommande
anläggning i en region som Gotland med en åldrande befolkning kan innebära att möjligheten för
ökade intäkter begränsas. Exkludering av gym kommer innebära att synergieffekter mellan torra
och våta aktiviteter helt faller bort. Viktigt i detta fall är att det som projekteras och byggs kommer
förbli och därav kommer en anläggning placerad i detta område ej exempelvis kunna bygga till ett
gym i framtiden. Det som projekteras kommer förbli 40 år framåt, där beslutet måste tas idag om
vilka trender och behov som skall tillgodoses.
Minskning av våtutrymmen där en bassäng tas bort eller kombineras och slås samman, kan vara
ett alternativ för att möta en del av behovet. Viktigt i fortsatt arbete är att se till driften av
anläggningen och om valet hamnar på en extern aktör, se till vilka deras incitament till att vilja ta
på sig detta är. Hur påverkats attraktionskraften till viljan att driva en anläggning utan gym? Eller
ett spa utan hög nivå på service? Hur skapas synergieffekter och utökade kundgrupper om en
verksamhet tas bort? Kommer behoven tillgodoses för Regionen under anläggningens livstid?
Frågorna är många att reflektera kring i detta läge. Primärt är att se till att en verksamhet inte verkar
för sig själv i sin avskildhet utan att alla delar är en del av helheten.
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Förslag idag på avskalning i våta utrymmen är följande:
Ta bort hoppbassängen och istället ha en kombinerad hopp och motionsbassäng. Detta skulle
innebära mindre vattenyta. Detta ställer högre krav på verksamheterna att samverka och planera
sina aktiviteter. Vidare ställs det högre krav på vilka former av aktiviteter som sker samtidigt för att
skapa en god miljö i rummet både för kunder och personal. Vid tävlingar kommer det innebära viss
begränsning för anläggningen att ta emot intressenter som allmänheten eller annan
föreningsverksamhet som exempelvis kräver djup och höjd.
Minska antal multibad till endast en. Dock är dessa bassängytor något som vi ser väldigt attraktiva,
samt har mycket hög nyttjandegrad med hög flexibilitet genom sina rörliga mellanbottnar (höj och
sänkbara golv).
Vrida hoppbassängen och minska till färre banor är ytterligare ett alternativ. Här minskas
nyttjandegraden i form av användning för motionssim på 25 metersbanor, exempelvis om det pågår
tävlingar i den stora motionsbassängen.
Minska antal trampoliner/sviktar till två 1-meters sviktar och två 3 meters sviktar. Detta medför en
begränsning för simhopparna och deras möjlighet att arrangera tävlingar och utöka sin nuvarande
verksamhet. De kommer exempelvis inte komma upp till de nivåer föreningen önskar och tror att
potential finns bland nuvarande och potentiella medlemmar.
Att minska projektet med hoppfunktionen innebär att byggkostnaden minskar med 25–30 miljoner
kr. Årskostnaden kommer att minska med 4–5 miljoner kr per år (inklusive drift och personal).
Intäktsbortfallet är inte beräknat men kommer att påverkas.

17. BILAGA 1

Illustration över föreslagen exploateringsgrad och våningsantal

Idéskiss för det norra området av Visborg. Källa Visbyark AB

Tilltänkt infrastruktur för Visborgområdet. Källa: Fördjupningsdel Visborg strukturplan

18. BILAGA 2

Uppdrag:
Sakkunnig för
badhusfrågor

Göteborg 2020-02-27

Inledning

Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen, Kultur och fritidsavdelningen, har via upphandling vänt sig till We Group gällande
sakkunnig för badhusfrågor och alternativa kostnadsberäkningar i
förhållande till innehåll/storlek av badhus.

Denna rapport besvarar de frågor Region Gotland lämnat i sin
uppdragsbeskrivning på ett objektivt sätt och We Group har bedömt
det material som tillhandahållits ifrån beställaren.

Rapporten har genom datainsamling, kvalitativa och kvantitativa
undersökningar utrett frågan. We Group har genom analys, empirisk
information och branscherfarenhet producerat ett material som ska
användas som ett stöd för kunden.

We Group
We Group grundades år 1999 med
idén om att bygga ett konsultbolag
med enbart specialistkompetens
inom bad och badbyggande. Men
tanken föddes redan på 80-talet,
när grundarna var verksamma inom
badindustrin och såg att det
saknades ett bolag som såg hela
bilden. Genom ett antal förvärv av
andra bolag är We Group idag ett
helt unikt företag som saknar
motsvarighet inte bara i Sverige,
utan i hela Europa. Vi kan erbjuda
våra kunder hela kedjan när de ska
bygga ett nytt badhus eller renovera
och förnya ett äldre. Tidigare
agerade vi under bolagsnamnen PP
Arkitekter, Weedo Tech, Controlux,
PreDevo och Project Planet, men
sedan 2018 har vi samlat ihop vårt
totalerbjudande under ett
varumärke - We Group.

Projektgrupp ifrån We Group:

I detta skede av projektet bör det beaktas att beräkningar och

Rebecca Sandberg

uppskattningar har en +/- 20 % felmarginal, då projektet är i

031-303 49 60

programskedet förstudie. Arbetet har lett fram till slutsatser och
rekommendationer som kommunen kan använda som vidare
beslutsunderlag.

rebecca.sandberg@wegroup.se
Axel Wahlqvist
031-303 49 61
axel.wahlqvist@wegroup.se
Mille Örnmark
031-303 49 01
mille.oernmark@wegroup.se
Pär Svensson
031-303 49 04
par.svensson@wegroup.se
Lena From
031-303 49 42
lena.from@wegroup.se
Filipe Fernandes
031-303 49 36
filipe.fernandes@wegroup.se

We Group

031-303 49 00

Fiskhamnsgatan 10

info@wegroup.se

414 58 Göteborg, Sverige

Uppdragsbeskrivning
Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningen, önskar konsultstöd beträffande
sakkunnig för badhusfrågor gällande alternativa kostnadsberäkningar i förhållande till innehåll/storlek av
badhus.

Uppdraget omfattar följande:

•

Med stöd av tidigare upprättad förstudie ”Gotlands nya badhus” från 2018 komplettera med ny
kostnadsberäkning innehållande redovisning av vilka delar av upprättat lokalprogram som kan
inrymmas i badhus med budget om 75, 125 resp. 175 miljoner kr. Driftnetto presenteras med hjälp
av en upprättad preliminär verksamhetsplan tillsammans med kostnadskalkyler.

•

Kostnadsberäkna samt bedöma rimligheten i alternativt badhusförslag som inkommit till beställaren.

•

Kontrollera hur samtliga ovan nämnda förslag passar in i en detaljplan/situationsplan på två olika
platser i Visby.
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Sammanfattning
Det gotländska byggföretaget Wisab, med fokus på nyproduktion av främst bostäder, har tilldelat kommunen
tre olika förslag på skisser för ett nytt badhus i Visby. We Group har med hjälp av nyckeltal och branschindex
kostnadsberäknat samt bedömt rimligheten i de alternativa badhusförslag som inkommit till beställaren Region
Gotland. Företaget har själva valt att inte medverka med att kommentera sina handlingar avseende uppdraget.

Denna rapport innehåller även nya kostnadsberäkningar som redovisar vad som kan inrymmas i badhus med
budget om 75, 125 resp. 175 miljoner kr. Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning
för 175 miljoner kr resulterar i en byggnation på ca 5 000 m2 BTA med ett negativt driftnetto på ca 12,6 mkr
och bör ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med 10 banor, multibassäng och mindre familjedel.
En anläggning för 125 mkr resulterar i en byggnation på ca 3 900 m2 BTA med ett negativt driftnetto på ca
10,7 mkr och bör ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med 8 banor, multibassäng och
barnbassäng. En anläggning för 75 miljoner kr resulterar i en byggnation på ca en 2 300 m2 BTA med ett
negativt driftnetto på ca 6,4 mkr, och rekommenderas ha följande primära funktioner: 25-metersbassäng med
6 banor och en barnbassäng.

Wisabs badhusförslag samt We Groups förslag har granskats för att se hur väl samtliga förslag passar in i en
detaljplan/situationsplan på två olika platser i Visby, dvs. tomterna på Visborgsområdet som är 6 900 m2
respektive 5 300 m2 och ytan bakom Solbergabadet som är ca 4000 m2.
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1 Bakgrund
1.1 Att bygga badhus
Det finns många potentiella risker och utmaningar med att bygga en ny badanläggning. En badanläggning är
en komplex byggnad såväl byggnadstekniskt som drifttekniskt. Vid stora byggprojekt finns det alltid farhågor
för oförutsedda kostnader och händelser som kan leda till att det blir förseningar med byggnationen.

En nybyggnation går att utforma efter rätt behov för kommuninvånarna och ger optimala förutsättningar för
en smart verksamhet. Med bra logistik i åtanke kan badbevakning anpassas och effektiviseras för att skapa ett
tryggare badhus. Därmed behövs en mindre personalstyrka och outnyttjad yta blir färre. Hantering av
leveranser kan disponeras annorlunda, städning går att förenkla och ytor kan lämpa sig efter rörelsemönster
och badbeteenden.

Det är enklare att bygga grönt med energioptimerade och effektiva lösningar som följer dagens normer.
Möjligheten att tillämpa ett smart ekosystem som genomsyrar hela anläggningen går att genomföra vid
nybyggnation. Attraktionsvärdet stiger per automatik och skapar en nyfikenhet för anläggningen, detta
medför fler besökare. Fler besökare ger ökade intäkter och bidrar till en bättre folkhälsa och simkunnighet.

Vid byggnation av en ny anläggning ökar verksamheten möjligheterna för ledarledda aktiviteter, nya och
gamla föreningar kan erbjuda generösare träningstider för deras medlemmar. En ny anläggning kan väcka
en ny kundgrupp, som tidigare inte varit kunder, att söka sig till anläggningen just på grund av det nya utbudet.
Det kan även ge ökad turism och större inflöden till kommunen, vilket i sin tur ger ökade intäkter för
restauranger, butiker och andra verksamheter i staden.

En modern badanläggning som ska attrahera besökare behöver ha ett brett och utvecklat aktivitets- och
attraktionsutbud. Att erbjuda såväl kontinuerliga som tillfälliga aktiviteter gör anläggningen levande. Det bör
finnas aktiviteter för alla åldrar i utbudet, utspridda under veckans alla dagar. Dessutom bör någon form av
förnyelse av aktivitetsutbudet ske varje år.
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1.2 PreDevos behovsanalys 2018
Diskussionen kring ett nytt badhus i Region Gotland inleddes år 1995 där en plan togs fram för att skapa ett
äventyrsbad. Projektet lades dock ner vid detta tillfälle då den ekonomiska kalkylen medförde att projektet inte
kunde genomföras. Beslut togs senare att 1998 rusta upp det befintliga badhuset, Solbergabadet. Ytskikt och
nya omklädningsrum togs i beaktande.

Våren 2018 startade arbetet mellan Region Gotland och PreDevo rådande projektet Förstudie, Nytt bad
Gotland. En rapport upprättas för att användas som beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i Regionen.
Förstudien klarlägger och upplyser om vad en ny badanläggning i Visby kan innebära.

Regionen tillsammans med PreDevo inledde dialoger med intressenter kring badhusprojektet för att i ett tidigt
skede involvera deras tankar och idéer i projektet. Gruppens uppdrag var att se över olika lösningar för den
kommande anläggningen. Även studiebesök på liknande anläggningar utfördes och analyserades.

En behovsanalys undersöker vilka önskemål och behov som finns hos kommuninvånare och intervjuobjekt. En
grundläggande datainsamling av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ badhusundersökning belyser de
parametrarna som är viktiga för en anläggning i Visby.

PreDevo har samlat in synpunkter från bland annat föreningsliv, näringsliv och allmänheten för att säkerställa
kvalitén för beslutsprocessen. Vidare har även sociala medier och nyhetsflöden observerats löpande som en
viktig del i behovsanalysen.

Badhusundersökningen påvisar att besökarna har skiftande behov, i form av träningssyften, lekstund med
familjen, eller stund för avkoppling och vila.

Behovsanalysen ifrån tidigare upprättad förstudie sammanfattas med följande punkter:

•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet
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•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Attraktiv anläggning för att komplettera befintligt turistresemål

•

Naturlig mötesplats

•

Spa och bastu

•

Serveringstillstånd

•

Gym

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Trampoliner och svikter för simhopp och brandkår

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Fästen på botten för korgar till undervattensrugbyn

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Läktaryta

•

Placering Visborgsområdet

•

Ishall som ger synergieffekter med placering i samma idrottsområde

1.3 Nyckeltal tidigare förslag
Tidigare förslag som presenterats är en anläggning som tagits fram utefter behovsanalysen och alla dess
intressenter. Anläggningen beräknas kosta 358 miljoner kr med en BTA på 10 350 m2. Bemanningen beräknas
till 24 heltidsanställningar för en kostnad på drygt 10,4 mkr per år. Kapitalkostnaderna bedöms till 15 mkr,
underhållskostnad 3,6 mkr samt en driftkostnad på 5,4 mkr per år. Detta resulterar i totala kostnader på drygt
34,4 mkr per år. Intäkterna bedöms till 10,7 mkr per år vilket resulterar i ett driftnetto på 23,7 mkr per år.
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2 Wisabs förslag
2.1 Alternativ 1
Alternativet är en huskropp med två plan som innehåller en 25-metersbassäng med 10 banor, familjebad,
barnbassäng, friskvård samt undervisningsbassäng. Enligt Wisabs överslagsberäkning uppskattas alternativet
kosta 124 miljoner kr.
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2.1.1 Kostnadsindikation alternativ 1
Att byggnationen inte redovisas i sin helhet (bland annat är teknikutrymmena inte redovisade) innebär att det
blir rent spekulativt och missvisande att ta fram en kostnadsindikation". Baserat på detta väljer We Group att
redovisa en anläggning ifrån 2010-talet med liknade utbud och den slutliga investeringskostnaden.

Med detta resonemang anses Ystad Arenas bad jämförbart storleksmässigt då detta är en anläggning på
8 000 m2 BTA som innehåller familjedel, 25-metersbassäng och multibassäng. Anläggningen redovisas enligt
NCC ha en kontraktssumma på 230 miljoner kr. Dock bör det lyftas att Ystad Arena har vattenrutschbanor
tillskillnad ifrån alternativet, vilket kan resultera i ett avdrag på ca 10 miljoner kr.

2.1.2 Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 1
Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer.

2.2 Alternativ 2
Alternativet har en 25-metersbassäng med 8 banor, undervisningsbassäng och barnbassäng. Enligt Wisabs
överslagsberäkning uppskattas alternativ kosta 85 miljoner kr.
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2.2.1 Kostnadsindikation alternativ 2
Eftersom byggnationen inte redovisas i sin helhet (bl.a. redovisas inte teknikutrymmena) bör det lyftas att det
finns dolda kostnader. We Group anser dock att kostnadsberäkningen på alternativet är inom rimliga ramar för
den bristfälliga anläggningen som redovisas. Byggnaden kan, med kostnadsosäkerhet inklusive alla felaktigheter,
rymma inom prognosen men ej vara en brukbar eller laglig simhall.

2.2.2 Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 2
Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer. Förslaget uppfyller inte heller förstudiens behovsanalys.

2.3 Alternativ 3
Alternativet har en 25-metersbassäng med 8 banor, två hoppinstallationer och en barnbassäng. Enligt
Wisabs överslagsberäkning uppskattas alternativ kosta 65 miljoner kr.
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2.3.1 Kostnadsindikation alternativ 3
Eftersom byggnationen inte redovisas i sin helhet (bl.a. redovisas inte teknikutrymmena) bör det lyftas att det
finns dolda kostnader. We Group anser dock att kostnadsberäkningen på alternativet är inom rimliga ramar för
den bristfälliga anläggningen som redovisas. Byggnaden kan, med kostnadsosäkerhet inklusive alla felaktigheter,
rymma inom prognosen men ej vara en brukbar eller laglig simhall.

2.3.2 Anmärkningar och kommentarer gällande alternativ 3
Eftersom skisserna är bristfälliga kan antaganden endast göras utan att vidare kunna fastställa eller undersöka
påståendena närmare. Anmärkningar har upprättats i samråd med sakkunniga, teknikingenjörer samt
arkitekter och konstaterar att förslagen är mycket bristfälliga och att anläggning ej uppfyller dagens krav eller
normer. Förslaget uppfyller inte heller förstudiens behovsanalys.

2.4 Sammanfattning Wisabs tre förslag
Generellt är detta tre mycket skissartade förslag som har många år på nacken och inte uppfyller dagens krav
på varken efterfrågan, tillgänglighet, eller arbetsmiljö. De är mycket bristfälligt redovisade, det framgår inte
hur tekniken gällande vattenrening eller ventilation är tänkt att lösas. Ytor kopplade till vattenrening och
ventilation är i de flesta fall 30% av en badanläggnings yta.
Alternativ 1 är en hög byggnad i fyra våningar på en plats där detaljplanen säger endast två våningar. Detta
medför att familjebad och friskvårdsbad ligger i ett övre källarplan med begränsat dagsljus medan simhallen
med tävlings- och motionsbassängen har fönster ut i golvnivå. De fönster som redovisas är i konflikt med
undertak och ventilation.
Bristfällig logistik. Huvudentré för besökare, parkering för handikappade inom 25 m från entré uppfylls inte.
Lastintag via ramp till bassängplan, endast trappa mellan bassängplan och källare anses dåligt ur
arbetsmiljösynpunkt. Ventilationsytor och schakt är ej redovisade, fläktrum på plan 3 nås endast via trappa
inom publika utrymmen. Rumshöjder otillräckliga, med hänsyn tagen till ventilation, undertak mm. Soprum ej
redovisat.
Alla torra varutransporter från lastintag till t.ex. servering sker genom badet. Det finns endast en hiss vilket
skapar konflikter mellan varor/besökare, blöta/torra fötter.
Det saknas multi/flexomklädningsrum samt gruppomklädningsrum. Man blandar torra/blöta fötter vid gym
om dessa omklädningsrum är tänkta att användas för besökare till friskvårdsbassäng. Friskvårdsbassäng är
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endast tillgänglig via trappa. Vidare att nämna är att städutrymmen i bassängrum saknas, förslaget har
fikaplats men ingen servering samt långa utrymningsavstånd.
Gällande förslagen 2 och 3 är de båda en låg byggnad i två våningar som är ofullständigt redovisade enligt
skisserna samt att teknikutrymmen inte framgår. Alternativen har samma problematik som förslag 1.
Inget av alternativen är genomförbara och skisserna redovisar inte en fungerande simanläggning.
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3 Kostnadsberäkning
Även om investeringen i badhus inte ses som en vinstaffär så är det vanligt att målet är att intäkter från
besökare och simklubbar ska kunna täcka hela eller delar av de relativt höga driftskostnaderna. Därför är det
en balansgång mellan att locka till sig tillräckligt många besökare för att bekosta driften men samtidigt hålla
nere driftskostnader för vattenrening och ventilation.

När ett nytt badhus ska byggas görs även en avvägning mellan hur många besökare och vilka attraktioner
badhuset ska ha. Trenden är att även de som bygger mindre badhus med simhall lägger in några mindre
attraktioner vilket innebär en ökad energianvändning.

Investeringskostnaden är beräknad utifrån byggnations- och projekteringskostnad på 15 %. Teknisk kapacitet
beräknas utifrån anläggningens tilltänkta vattenyta och vattenrening. Denna uppskattning ger en fingervisning
för den tekniska kapacitetens kostnad per år.

Driftkostnader i en badanläggning omfattar främst kostnader för vatten, el och energi för uppvärmning samt
kemikalier för vattenrening. Beräkningen är baserad på: Att det implementeras moderna tekniklösningar som
skapar energiåtervinning och därmed skapar både ekonomiska fördelar och miljömässiga vinster. Exempelvis
bra isolering, hög återvinningsgrad i ventilation och normal återvinning av vatten (gråvattenåtervinning).

Kostnaden för planerat underhåll är uppskattade till 1 % av investeringskostnaden. Underhållskostnaden
varierar stort bland Sveriges badanläggningar, främst beroende på kommuners investeringsvilja i underhåll,
val av byggmaterial, val av städkemikalier etcetera.

Den förväntade kapitalkostnaden enligt annuitetsmetoden beräknas med en internränta på 2 % och med en
avskrivningsperiod på 33 år.

Det finns inget exakt antal anställda som är rätt för respektive anläggning. Det grundar sig i vad för typ av
service och ansvarsfördelning som blir bestämt i framtiden. Tekniska lösningar effektiviserar bemanningen och
kan reducera personalkostnaden på sikt. Det finns ingen korrekt eller inkorrekt metod i hur man väljer att
kompetensförsörja anläggningen eller valet av rekryter. Medianlön för badpersonal uppskattas vara ca 22 000
kr i månaden. Den totala personalkostnaden blir således omkring ca 400 000 kr per år per anställd.
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Simskola och föreningsliv beräknas ge en snittintäkt på 20 kr per besök, vilket går i linje med
branschstandard. Allmänna entréer beräknas med ett genomsnitt på 60 kr per besök.

Fördelningen är uppskattad enligt branschvärden, 55 procent av badbesöken är planerade eller strukturerade
besök, det vill säga; skolsim, föreningssim, vattengympa etc. Resterande 45 procent, kan definieras som
frivilliga bad eller spontanbesök av allmänheten.

3.1 Badhus 1 för 175 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 175 miljoner kr resultera i en
byggnation med ca 5 000 m2 BTA och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 10 banor

•

Multibassäng

•

Mindre familjedel

En stor motionsbassäng kan erbjuda både motion, vattenvana och färdighet i vattentekniker. Bassängen kan
utnyttjas av alla som besöker badet. Vissa banor kan vara avsedda för motion, andra lek och vissa enbart för
föreningslivet och simundervisning. En multibassäng är en varmvattenbassäng med höj- och sänkbar
mellanbotten, dessa används främst för ledarledda aktiviteter i form av undervisning, vattenträning etc. Fram
till idag har i princip inget kommunalt badhus byggts utan minst en multibassäng. Familjedel kan innehålla ett
flertal olika typer av installationer och mindre pooler. Namnet antyder att det ska finnas pooler som fungerar
för olika åldrar, hela familjen ska kunna samlas och det ska vara en samlingsplats i badhuset som nyttjas av
samtliga. Antalet och typer av pooler och attraktioner påverkar den sammanlagda attraktionskraften.
Ambitionen är att skapa olika behagliga och varierade upplevelser som stimulerar en bred målgrupp.

Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

•

Familjebad med möjlighet till lek

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet
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•

Föreningars fortsatta utveckling

•

Naturlig mötesplats

•

Serveringstillstånd

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Djupdel om minst fyra meter

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet

Simhoppmöjlighet?

3.1.1 Diftnettoberäkning
Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 110 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (10 pers)
Intäkt
Driftnetto

Kr per år
2 800 000
1 400 000
8 400 000
4 000 000
(+) 4 000 000
12 600 000

3.1.2 Referensanläggning
Detta erbjudande kan liknas med simhallen i Stenungssund Arena i Stenungssund, som har en uppskattad
byggnationskostnad, enligt Tuve Bygg på ca 180 miljoner kr för 6 500 m2 BTA enligt Byggfakta. Anläggningen
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hade år 2019 ca 100 000 årsbesök. Enligt kommunen var budget 203 miljoner kr för hela arenaprojektet och
vid två tillfällen begärdes budgeten att utöka med 17 resp. 16 miljoner kr.

Totalkostnaden landade på 236 miljoner kr. Detta är hela projektets kostnad. Vilket innebär att följande ingick:
förstudie, förslag, projektering, produktion, mark och projektavslut.

3.2 Badhus 2 för 125 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 125 mkr resultera i en byggnation
med ca 3 900 m2 BTA, och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 8 banor

•

Multibassäng

•

Barnbassäng.

Detta alternativ har liknade erbjudande som de tidigare, dock är 25-metersbassäng mindre vilket innebär att
den inte är optimal för tävling. Ytterligare har familjedelen förminskats till endast en typ av
barnbassängslösning vars rekommenderad målgrupp bara är 1 till 7 åringar.

Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Ökad och utvecklad rehabmöjlighet

•

Flexibla bassänger, höj- och sänkbar botten samt möjlighet för temperaturskillnader

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet och eventuellt Solberga, beroende på huskroppens utformning
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3.2.1 Diftnettoberäkning
Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 65 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (8 pers)
Intäkt
Driftnetto

Kr per år
2 100 000
1 400 000
6 000 000
3 200 000
(+) 2 000 000
10 700 000

3.2.2 Referensansläggning
Denna nivå kan jämställas med Sjöbo simanläggning som har liknande utbud och uppskattas till att ha haft en
investeringskostnad på ca 133 miljoner kr för 3 500 m2 BTA enligt Byggfakta.

Anläggningen hade 66 364 årsbesök år 2019 och redovisade en nettokostnad på 14 337 000 kronor. Den stora
kostnadsposten är hyra då det kommunala bostadsbolaget AB Sjöbohem som byggt och äger anläggningen
och som Sjöbo kommun i sin tur hyr.

Enligt kommunen var budgeten för projektet 150 miljoner kr för projektering och byggnation. Projektet
landade på en totalkostnad på 149 miljoner kr.

3.3 Badhus 3 för 75 miljoner kr
Enligt en överslagsberäkning av We Group uppskattas en anläggning för 75 miljoner kr resultera i en
byggnation med ca 2 300 m2 BTA, och rekommenderas ha följande primära funktioner:

•

25-metersbassäng med 6 banor

•

En barnbassäng
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Förslaget uppfyller följande behovskrav ifrån tidigare förstudie:

•

Rekreation och hälsa

•

Främja motion

•

Naturlig mötesplats

•

Tillgänglighetsanpassade lokaler

•

Modern exponering av verksamheterna

•

Goda förvaringsmöjligheter

•

Bra ljudanläggning

•

Ytor runt bassäng

•

Inrymmes på tomten på Visborgsområdet och Solberga

3.3.1 Diftnettoberäkning
Uppskattad kostnad i form av drift, underhåll, kapital, personal med mera är beräknat utifrån ovannämnd
anläggning. Uppskattade intäkter är även inkluderat i beräkningen. Observera att alla beräkningar har en
kostnadsosäkerhet på +/- 20% i detta skede i processen. Anläggningen beräknas ha en teknisk kapacitet på
ca 40 000 badbesök per år.

Enhet
Driftkostnad
Underhållskostnad
Kapitalkostnaden
Personalkostnad (5 pers)
Intäkt
Driftnetto

Kr per år
1 500 000
800 000
3 600 000
2 000 000
(+) 1 500 000
6 400 000

3.3.2 Referensansläggning
Denna nivå kan jämställas med Hallstavik framtida anläggning som har liknade utbud och uppskattas till att
ha en investeringskostnad på ca 50 miljoner kr för 1 080 m2 BTA enligt Byggfakta.
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3.4 Sammanfattning förslag och efterfrågan
Behovet av större vattenyta för simning efterfrågas och alla alternativen löser problemet på olika sätt. Dock
uppfyller inget av förslagen den tidigare behovsanalysen. Det bör även lyftas att de olika
överslagsberäkningarna är inom de branschnyckeltal som We Group har varit med och arbetat fram.
Investeringskostnaderna är inte inklusive extra tillägg i form av transporter från fastland till Visby.

Badhus för 175 miljoner kr är ett bad för flera målgrupper och fyller en funktion för många badgäster som vill
motionera eller besöka anläggningen med sin familj för att leka. Den har dock inte ett helhetsutbud men kan
användas mycket effektivt trots begränsade verksamhetsområden. De uppskattade driftnettot är ett negativt
värde på ca 12,6 mkr.

Badhus för 125 miljoner kr är ett mindre bad för det lilla samhället där större kommersiella äventyrsbad ligger
i upptagningsområdet. Det är en anläggning som fyller sitt syfte och kan användas främst för motion och
undervisning. De uppskattade driftnettot är ett negativt värde på ca 10,7 mkr.

Idag byggs det i princip inga badhus för 75 miljoner kr då innehållet i anläggningen enbart kan bestå av
motionsmöjligheter som inte anses som attraktivt nog för besökare utan till största del gynnar föreningslivet.
De uppskattade driftnettot är ett negativt värde på ca 6,4 mkr.

Kommuner väljer istället att satsa på större anläggningar för att tillgodose sina invånare med hälsa och
rekreation.

Denna typ av anläggning är omodern och är en äldre version av badhusbyggnationer. Undantag finns dock
att föreningar och kommuner bygger denna typ av bassäng enbart för skolundervisning eller för
föreningsyften.
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4 Rekommendationer och
vidare utredning
För att Region Gotland ska kunna ta ett beslut gällande badhusfrågan behöver följande utredas:

•

Konsekvensanalys

•

Besöksprognos

•

Dimensionering

•

Innehåll

•

Skisser och illustrationer

•

Tomtutredning

•

Fördjupning driftkostnad och badhusekonomi med tillbehörande LCC-kalkyler

Region Gotland befinner sig i förstudieskedet och det är viktigt att rätt beslut fattas så tidigt som möjligt för
att inte påfresta regionens ekonomi.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/972
21 april 2021

Åsa Seger

Regionstyrelsen

Regionövergripande lokalförsörjningsplan
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna informationen och ger
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att
tillsammans med samtliga förvaltningar ta fram en regionövergripande
lokalförsörjningsplan.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att hålla ihop ramverket för en
regionövergripande lokalförsörjningsplan med utgångspunkt ur förvaltningarnas
lokalförsörjningsplaner som regionfullmäktige gav förvaltningarna i uppdrag att
komplettera respektive underlag till strategisk plan och budget med.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva regionens samlade
lokalbehov samt visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler för att
möjliggöra minskning av regionens lokalyta. Planen ska även visa vilka möjligheter
som finns att lokalisera verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att
sänka regionens kostnader. Denna tjänsteskrivelse utgör en första delrapport.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen redovisade 2020-05-27 (RS § 160) slutrapport för
projektet effektivisera och minska regionens lokalkostnader och beslut fattades att
samtliga nämnder fick i uppdrag att som komplettering till respektive underlag till
strategisk plan och budget ta fram en lokalförsörjningsplan. Regionstyrelsen gavs i
uppdrag att hålla ihop ramverket för planens utformning där del av innehållet skulle
visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler i syfte att minska
regionens lokalyta. Planen skulle även visa vilka möjligheter som finns att lokalisera
verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att sänka regionens kostnader.
Den regionövergripande lokalförsörjningsplanen skulle redovisas i samband med
budgetberedningen 2021.
För att kunna ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan utifrån
förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner behöver det finnas relevant underlag att utgå
ifrån. Med anledning av tidigare års besparingar avseende resurser både vad gäller
resurser som arbetar med lokalsamordning inom vissa förvaltningar och även
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avsaknad av administrativa tjänster som sköter dokumentation kring våra fastigheter
behöver prioriteringar göras för att möjliggöra en regionövergripande
lokalförsörjningsplan.
En långsiktig planering av lokaler kräver att noggranna behovsanalyser görs i
verksamheterna. För välfungerande och effektiva verksamheter behövs
ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler. Lokalsamordnarfunktioner har
till uppgift att tillsammans med verksamhetschef och fastighetsförvaltare ta fram en
behovsanalys för den aktuella verksamheten där lokalsamordnarfunktionerna kan se
möjliga samordningsmöjligheter.
I nuläget saknas lokalsamordningsfunktioner för tre förvaltningar;
regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
Regionens lokalförsörjningsgrupp arbetar för närvarande med att utveckla och
tydliggöra regionens lokalförsörjningsprocess och i det arbetet har det blivit
uppenbart att en förbättring av den dokumentation som sker idag är nödvändig.
På grund av det extraordinära läge vi befinner oss under rådande pandemi har de
resurser som finns att tillgå behövts för att iordningsställa tillfälliga
vaccinationslokaler under 2021. Därav är en regionövergripande
lokalförsörjningsplan inte är möjlig att presentera till budgetberedningen 2021. Dock
har flera utredningar och strategier tagits fram inom flera av förvaltningarna som
kommer att kunna användas som underlag till förvaltningarnas
lokalförsörjningsplaner och i förlängningen i den regionövergripande
lokalförsörjningsplanen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka tagit fram en
lokalförsörjningsplan som varit bilaga till strategisk plan och budget, så har även
gjorts i år. De övriga förvaltningarna har inte haft möjlighet att ta fram
lokalförsörjningsplaner. Utan underlag från förvaltningarna är det inte möjligt att
sammanställa en regionövergripande lokalförsörjningsplan. Information som
framkommit från flera av förvaltningarna är att lokalbehovet kommer att öka för
deras verksamheter framöver.
Bedömning

En förutsättning för det fortsatta arbetet med en regionövergripande
lokalförsörjningsplan är att det finns befintliga resurser att tillgå och/eller att fler
resurser tillsätts. När arbetet med de tillfälliga vaccinationslokalerna är klart har
lokalförsörjningsgruppen ytterligare flera stora och komplexa uppdrag som pågår
samtidigt. Ett sådant uppdrag som berör samtliga förvaltningar är att grundligt utreda
behov och kostnader rörande regionens framtida kontorsarbetsplatser.
Följande prioriteringsordning är tänkt för arbetet framåt med regionövergripande
lokalförsörjningsplan:
-

Strukturera och utveckla regionens lokalförsörjningsprocess med tillhörande
roller för att underlätta väl underbyggda och långsiktigt hållbara beslut som
bidrar till nytta för hela regionen.
Samtliga nämnder arbetar vidare med sina behovsanalyser som är grunden
för att kunna ta fram en lokalförsörjningsplan för respektive förvaltning.
Lokalförsörjningsgruppen arbetar vidare med att ta fram en regiongemensam
mall som förvaltningarna sedan använder för att redovisa sina
lokalförsörjningsplaner.
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En regiongemensam planering och struktur tydligt kopplad till budget och
investeringsprocessen tas fram.

Lokalförsörjningsfrågor är många gånger komplicerade och det är viktigt att det görs
noggranna behovsanalyser ute i verksamheterna där man har ett långsiktigt
perspektiv för att bidra till en stabil och hållbar lokalförsörjningsprocess där
kortsiktiga lösningar undviks så långt som möjligt.
Beslutsunderlag

RS § 160, 2020-05-27
RF § 89, 2020-06-15
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/408
21 april 2021

Åsa Seger

Regionstyrelsen

Behov av kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande
lokalisering på Visborg
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen beslutar att godkänna informationen och ger
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att ta fram ett
förslag för framtida lokalisering av kontorsarbetsplatser för Region Gotland.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att analysera behovet av
kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva hur Region
Gotlands framtida arbetsplatser ska utformas och lokaliseras för att stödja nya
arbetssätt och för att få kostnadseffektiva kontorslokaler. Denna tjänsteskrivelse
utgör en första delrapport.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2020-10-22 (RS 2019/955, RS § 299) i uppdrag att
tillsammans med teknikförvaltningen återkomma till budgetberedningen 2021 med
ett fördjupat underlag och analys avseende behovet av kontorsarbetsplatser med
utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg. Underlaget skulle också
redovisa en analys av alternativa möjligheter till långsiktig lokalisering.
Det har även tidigare inkommit en motion till regionstyrelsen med följande rubrik,
”Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok kontorslokalstrategi!” från
Claes Nysell och Johan Thomasson, Liberalerna, som regionfullmäktige beslutade
om 2019-05-13. Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan om
utlokalisering av kontorslokaler till serviceorter där man ska titta på befintliga lokaler,
distansarbetsplatser och att hänsyn tas till den antagna servicestrategin (RS 2018/690,
RF § 155).
Med anledning av den pågående pandemin arbetar för närvarande, de som kan,
hemifrån. Av regionens cirka 6 700 medarbetare är det cirka 1 500 som har den
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möjligheten och av dessa har cirka 600 medarbetare i normala fall Visborg som
arbetsplats.
Många arbetsgivare funderar just nu på hur framtidens kontorsarbetsplatser kommer
att se ut och lokaliseras. Att vi efter pandemin kommer att se ett annat sätt att arbeta
och samverka är många överens om. Samtidigt har vi ett utgångsläge med befintliga
arbetsplatser och lokaler som har långa hyreskontrakt att förhålla oss till. För att reda
ut detta och för att ta hänsyn till redan påbörjade initiativ kommer ett
uppdragsdirektiv att tas fram. Det har till exempel pågått ett arbete de senaste åren
som syftar till att utveckla Region Gotlands organisationsstruktur ”Ett Region
Gotland” där en hel del av det som blivit slutsatserna i arbetet också påverkar
regionens lokalbehov och hur vi samarbetar och arbetar i vardagen.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva hur Region
Gotlands framtida arbetsplatser ska utformas och lokaliseras för att stödja nya
arbetssätt och för att få kostnadseffektiva kontorslokaler. Ett helhetsgrepp kommer
att tas där man ser på uppdraget från flera olika perspektiv såsom arbetsmiljö,
lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt IT-stöd.
En första delrapport ges i och med denna tjänsteskrivelse och därefter ges en andra
delrapport vid budgetavstämningen i oktober 2021. Målsättningen är att uppdraget
ska slutrapporteras till budgetberedningen i maj 2022, förutsatt att tillräckliga resurser
finns.
Uppdraget kommer att kräva resurser och kompetens från flera olika håll. Alla
förvaltningar och verksamheter är på olika sätt involverade och berörda. De som
specifikt identifierats är följande:
Regionstyrelseförvaltningen och regionens lokalförsörjningsstrateg
 Samtliga förvaltningars HR-stöd utifrån perspektiven arbetsmiljö,
organisationskultur, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap
 Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning som ansvarar för regionens
hyresavtal samt förvaltningen av det egna fastighetsinnehavet.
 Digitaliseringsavdelningen utifrån de digitala stöd som behövs kopplat till
kontorsarbetsplatser.


En uppstartande workshop om lokalisering Visborg och framtidens arbetsplatser har
genomförts med koncernledningen. Målet var att hitta en gemensam vision kring hur
Region Gotlands medarbetare ska jobba i framtiden. Fokus för workshopen låg på de
medarbetare som jobbar på kontor men i och med pandemin har haft möjlighet att
jobba på distans.
Bedömning

Det pågående arbetet fortsätter och utgår lämpligast från HR-perspektivet såsom
arbetsmiljö, organisationskultur, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap men i tätt
samarbete med både IT-avdelning, fastighetsförvaltningsavdelning och
lokalstrategfunktionen. Det kommer att krävas stora resurser och insatser från de
specifikt identifierade funktionerna och även från samtliga förvaltningar då
noggranna behovsanalyser i verksamheterna behöver göras för att hitta framtidens
arbetssätt. Det finns goda möjligheter att minska lokalkostnaderna för våra
kontorsarbetsplatser beroende på vilken typ av arbetssätt som blir aktuellt i
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framtiden. Minskas lokalkostnaderna kommer det sannolikt att behövas andra
investeringar såsom utökat IT-stöd och satsning på kompetensutveckling när det
gäller ett förändrat arbetssätt.
Beslutsunderlag

RS 2019/955, RS § 299, 2020-10-22
RS 2018/690, RF § 155, 2019-05-13
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

3 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
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Anna Wejde, projektledare

Regionstyrelsen

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden – FramSam
Förslag till beslut i regionstyrelsen

1. Regionstyrelsen godkänner handlingsplanen (bilaga 4 till slutrapport) och
fastställer därmed beslut om att införa gemensam beredning vilket ersätter
REX (regionala exploateringsrådet)
2. Regionstyrelsen fastställer handlingsplanens beslut om externt
samhällsbyggnadsforum
3. Regionstyrelsen godkänner slutrapporten för projekt
samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Förstärkta resurser för utveckling av samhällsbyggnadsprocessen tillförs
de nämnder som är en del av samhällsbyggnadsprocessen:
• Regionstyrelsen beviljas ett anslag på 850 tkr från och med 2022
• Tekniska nämnden beviljas ett anslag på 750 tkr från och med 2022
• Miljö- och byggnämnden beviljas ett anslag på 1200 tkr från och med
2022.
2. Uppdra åt regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden
att genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre
samordna funktioner i enlighet med nyläget.
3. Uppdra åt regionstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden och
miljö- och byggnämnden utreda vidare förutsättningarna för:
• Att införa forum för huvudprocesserna Planera respektive Etablera
samt att se över befintliga forum
• Sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsprocessen
• Gemensam nämnd eller nämnder med ansvar för samhällsbyggnad
från och med år 2023
• Gemensamt kontaktcenter
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Sammanfattning

Projektet FramSam har pågått under ett drygt år och resulterar i en färdplan för en
effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess för idag och för
framtiden.
Projektet kan likställas med en förstudie och resultatet lämnas nu över i
linjeorganisationen för att påbörja arbetet mot nyläget som finns definierat i
slutrapporten.
Färdplanen redovisar åtgärder som skapar samverkan över gränser, helhetsbild och
ett Region Gotland. De första resultaten införlivas direkt efter budgetberedningen
2021. Gemensam beredning mellan de tre nämnderna inom
samhällsbyggnadsprocessen inrättas, styrgrupper för gemensam prioritering och
resurssättning av uppdrag skapas, forum ses över och nya forum för helhet och
prioritering skapas. För att hålla kurs mot nyläget rekryteras en processledare med
uppdrag att stötta ledningsgrupper och linjechefer mot nyläget och en gemensam
samhällsbyggnadsprocess.
Ekonomin för processen ska sträva efter att följa just process och inte förvaltningar.
Ekonomin skapar stuprör som inte är fördelaktigt för en process som skär genom
flera förvaltningar. Störst effekt genom kostnadskontroll bedöms uppnås genom en
tydligare exploateringsekonomi varför en controller bör rekryteras.
Den nulägesanalys som projektet genomförande 2020 lämnade rekommendationer
om fortsatt arbete kring tydligare styrning och ledning, definierad och etablerad
samhällsbyggnadsprocess för Region Gotland, ett delprojekt om ekonomi samt ett
nyläge med tillhörande processer.

Ärendebeskrivning

Syfte och bakgrund

I strategisk plan och budget 2020-2022 (RS 2019/7) beskriver koncernledningen ett
antal uppdrag som behövs för att förbereda och hantera våra ekonomiska
förutsättningar. Koncernledningen skriver nedan om samhällsbyggnadsprocessen
under april 2019:
”Idag är tre nämnder med sina respektive förvaltningar involverade i hela
samhällsbyggnadsprocessen. Vi har de senaste två åren arbetat med att utveckla
exploateringsprocessen i syfte att etablera en nätverks- och samverkansstruktur som
bygger på befintlig organisation. Vi kan konstatera att det idag finns flera gränssnitt
mellan respektive förvaltning som ger upphov till fortsatt otydlighet i roller och
ansvar vilket i sin tur skapar fördyringar och förseningar av olika slag. Vi vill få i
uppdrag att se om det finns organisatoriska lösningar som kan ge oss bättre och mer
kostnadseffektiva processer för hela samhällsbyggnadsprocessen”.
Budgetberedningen resulterade i följande beslut från Regionfullmäktige 17 juni 2019
(beslut §188):
”Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019”.
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Projektet Samhällsbyggnadsprocess för framtiden – FramSam startades våren 2020
med syftet:
”Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas för att möta omvärldens och våra kunders
behov idag och i framtiden.
Samhällsbyggnadsprocessen som beaktar inverkan på klimat, miljö och social
hållbarhet ska vara effektiv, kvalitetssäkrad och förutsägbar.
Den ska stöttas av en organisation med roller som stödjer samverkan och skapar
tydlighet för oss och för de vi finns till för.”
Nulägesanalys

Vid projektstart genomfördes en ny lägesanalys tillsammans med kollegorna inom
teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och enheterna hållbar tillväxt
och samhällsplanering vid avdelningen för regional utveckling inom
regionstyrelseförvaltningen. Nuläget byggde grunden för hur projektet fokuserade
hösten 2020 och våren 2021. Nulägesanalysen identifierade förbättringsområden och
rekommendationer för projektets fortsatta arbete.
Förbättringsområden

•

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

Processkarta

Utifrån en gemensam workshop arbetades regionens övergripande processkarta för
samhällsbyggnadsprocessen fram med huvudprocesserna Informera, Planera,
Etablera och Driva/utveckla. Samhällsbyggnadsprocessen är genomförande av
översiktsplanen från kundens behov till att gemensamt uppnå Visionen för Gotland
– en kreativ ö med plats för hela livet.
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Handlingsplan

Presidierna för de tre nämnderna (tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt
regionstyrelsen) tillsammans med dess förvaltningschefer har enats om en
handlingsplan för att uppnå gemensam prioritering inom samhällsbyggnadsprocessen. En av rekommendationerna från nuläget var att ta ett samlat grepp kring
styrning och ledning och det greppet börjar i våra uppdrag från politiken.
Handlingsplanen har följts upp under 2020 och resulterat i två aktiviteter att arbeta
vidare med.
Gemensam beredning

Syftet med gemensam beredning är att säkerställa att vi är ett gemensamt Region
Gotland, genom:
-

Gemensam prioritering (projekt, budget)
Gemensam beredning i strategiska frågor (exempelvis RUS 2040, ÖP 2030)
Synkronisering inför verksamhetsplanering och strategisk plan
Synkronisering i strategiska frågor som kräver extra kommunikation

Gemensam beredning hålls 4-6 gånger per år. Forumet är ett informellt forum för
överenskommelser, forumet tar inga egna formella beslut. Minnesnoteringar från
mötet görs av nämndsekreterarna för respektive nämnd med rotation på ett år.
Minnesnoteringarna ska finnas tillgängliga för förvaltningarna.
REX utgår vid införandet av gemensam beredning och exploateringsärenden som
kräver politisk hantering lyfts till gemensam beredning.
Externt samhällsbyggnadsforum

Under 2021 ska det i september hållas ett externt samhällsbyggnadsforum, en
samhällsbyggnadskonferens. Konferensen kommer därefter att genomföras en gång
per år under tidig höst för att finnas som grund till verksamhetsplanering inför nästa
år.
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Syftet med konferensen är att bjuda in till dialog kring huvudprocesserna planera och
etablera inom samhällsbyggnadsprocessen. Aktörer intresserade av att bidra i
samhällsbyggnad på Gotland bjuds in att delta och får möjlighet att ta del av
presentationer om vad som är aktuellt utifrån Region Gotlands utvecklingsperspektiv
under kommande år.
Agendan för 2021 är ett bra exempel på innehåll för konferensen: Ny översiktsplan
för Gotland, arkitekturstrategi och DiSa – digital samhällsbyggnad. Agenda inriktar
sig på genomförande av översiktsplanen.
Färdplan

Projektet kan likställas med en förstudie och resultatet som går att läsa i sin helhet i
slutrapporten som biläggs tjänsteskrivelsen överlämnas till linjeorganisationen för
implementering. Resultatet har sammanställts i en färdplan där vissa delar genomförs
2021 efter beslut om budget. Projektet föreslår att en processledare rekryteras under
2021 för att stötta ledningen och linjechefer i arbetet mot nyläget.
Färdplanen är uppdelad i olika kategorier samt olika starttider. De senare
förbättringsåtgärderna kräver fortsatt utredning, det är främst uppdraget kring
organisatoriska lösningar som behöver konkretiseras och genomarbetas med riskoch konsekvensbedömningar.
2021 genomförs förbättringar för att uppnå gemensam prioritering och helhetssyn
över processen Handlingsplanens innehåll med gemensam beredning och externt
samhällsbyggnadsforum bidrar till ett Region Gotland och gemensam prioritering.
Styrgrupper struktureras efter tema, forum skapas för att öka samverkan över
gränser, funktioner kring HR och kompetensförsörjning arbetar tillsammans för
strategisk kompetensförsörjning av processen, utökat samarbete mellan de befintliga
kundtjänsterna.
Uppsala universitet Campus Gotland utbildar våra kommande kollegor. Region
Gotlands har idag viss studentsamverkan men detta kan utvecklas i form av
traineetjänster. Att anställa traineer och introducera dom i
samhällsbyggnadsprocessen kräver att vi utmanar oss och kommer tillrätta med våra
kulturutmaningar. Tjänsten kan ge bra feedback till ledningen för hur processens
olika delar fungerar och jobbar tillsammans.
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BuB Maj 2021

Styrning &
ledning

Styrgruppsstruktur +
administration
Planera-forum

Organisation,
roller, ansvar

Januari

Januari

2022

2023

Ekonomi för
processen
(projektcontroller)

Uppdrag att äga
och leda
processen, stöd
av processledare

Etablera-forum

Justering
organisation

Processledare

Trainee

Trainee
HR strategisk
kompetensförsörjning

Beredning &
beslut

Gemensam beredning

Förankring
& dialog

Processkarta (huvudprocesser och
delprocesser)

Nämnd med
ansvar för
samhällsbyggnad
Organisatorisk
lösning med
tillhörande
ekonomi
(nämnder,
juridik)

Ledarforum

Samhällsbyggnadsforum/konferens

Övrigt

Samarbete kundtjänst

Kontaktcenter
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Bedömning

Projektorganisationen med styrgrupp och projektgrupp har representanter från alla
tre förvaltningarna och är överens om färdplanen. Förvaltningarna gör bedömningen
att åtgärderna är nödvändiga för att hantera de kulturutmaningar som är en stor del
av att processen idag upplevs otydlig vad gäller gränssnitt och ansvar.
Utifrån nuläget är det tydligt att många delar är starkt kopplade till det kulturarbete
som pågår inom regionen. Det finns tydliga kopplingar mellan projektet och de fyra
utvecklingsområden inom Region Gotlands organisationskultur.





Samverkan över gränser
Från försiktighet till tillit
Lärande och utveckling
Stolthet och helhetsförståelse

Färdplanen och projektresultat bidrar till positiv förflyttning inom alla fyra
utmaningarna likväl som det bidrar till projektet uppdrag om en kostnads- och
tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Med gemensam prioritering och ledning skapas beslutsamhet, effektivitet och tillit.
Nyläget med delprocesser som samspelar för att nå gemensamma mål, styrgrupper
som gör prioriteringar och har ett gemensamt lärande, forum som resurssätter
uppdrag och projekt och en processledare som stöttar ledningen skapar samverkan
över gränser, helhetssyn och utveckling.
Beslutsunderlag

Slutrapport Samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Tekniskförvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1. Sammanfattning
Projektet FramSam har resulterat i en färdplan för en effektiv, kvalitetssäker och
förutsägbar samhällsbyggnadsprocess för idag och för framtiden.
Färdplanen redovisar åtgärder som skapar samverkan över gränser, helhetsbild och ett
Region Gotland. De första resultaten införlivas direkt efter budgetberedningen 2021.
Gemensam beredning mellan de tre nämnderna inom samhällsbyggnadsprocessen inrättas,
styrgrupper för gemensam prioritering och resurssättning av uppdrag skapas, forum ses
över och nya forum för helhet och prioritering skapas. För att hålla kurs mot nyläget
rekryteras en processledare med uppdrag att stötta ledningsgrupper och linjechefer mot
nyläget och en gemensam samhällsbyggnadsprocess.
Ekonomin för processen ska sträva efter att följa just process och inte förvaltningar.
Ekonomin skapar stuprör som inte är fördelaktigt för en process som skär genom flera
förvaltningar.
Den nulägesanalys som projektet genomförande 2020 lämnade rekommendationer om
fortsatt arbete kring tydligare styrning och ledning, definierad och etablerad
samhällsbyggnadsprocess för Region Gotland, ett delprojekt om ekonomi samt ett nyläge
med tillhörande processer. Resultatet från arbetet utifrån dessa rekommendationer
presenteras här i slutrapporten och sammanfattas i färdplanen i avsnitt 4.8 Slutsatser och
färdplan.

2. Bakgrund
Region Gotland har i nuläget en otydlig definition, process och organisation för
samhällsbyggnad med gränssnitt och ansvar som ger upphov till kvalitetsbrister.
Regionstyrelsen ansvarar för den kommunala översiktsplanen (trots att det inte är tydlig
uttryckt i dess reglemente) och agerar också som ansvarig nämnd för fördjupade
översiktsplaner, planprogram etc. samt antar även strategiskt viktiga detaljplaner.
Regionstyrelseförvaltningen har dock i nuläget inte tillräckligt med resurser för att kunna
hantera ärenden kopplade till detta.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för att fullgöra Region Gotlands uppgifter inom planoch bygglagen (PBL). Det omfattar bland annat bygglov, detaljplaner och geografisk
information. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns även stadsarkitektenheten och
energi- och klimatrådgivningen.

En otydlig gemensam samhällsbyggnadsprocess gör det svårt att se sin del i helheten. Det
innebär även risk för att obalans och ryckighet uppstår då Region Gotland i nuläget
bedriver flera olika typer av projekt i olika delar av organisationen samtidigt (som
exempelvis exploateringsprojekt, stadsutvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt) med
olika ingångar och prioriteringar vilket bland annat försvårar planering och bemanning.
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Tekniska nämnden ansvarar för regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park och
gatuanläggningar, genomförande av exploateringsprojekt, regionens samtliga fastigheter
samt kollektivtrafik. Inom teknikförvaltningen finns Region Gotlands projektavdelning.

Det finns även ett önskemål om att utveckla de delprocesser inom samhällsbyggnadsprocessen som bedöms ha stor betydelse för regional utveckling, både avseende
näringslivets utveckling som konkurrenskraft samt för utveckling av attraktiva livs- och
boendemiljöer.
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Uppdrag

I strategisk plan och budget 2020-2022 (RS 2019/7) beskriver koncernledningen ett antal
uppdrag som behövs för att förbereda och hantera våra ekonomiska förutsättningar.
Koncernledningen skriver nedan om samhällsbyggnadsprocessen under april 2019:
”Idag är tre nämnder med sina respektive förvaltningar involverade i hela
samhällsbyggnadsprocessen. Vi har de senaste två åren arbetat med att utveckla
exploateringsprocessen i syfte att etablera en nätverks- och samverkansstruktur som bygger
på befintlig organisation. Vi kan konstatera att det idag finns flera gränssnitt mellan
respektive förvaltning som ger upphov till fortsatt otydlighet i roller och ansvar vilket i sin
tur skapar fördyringar och förseningar av olika slag. Vi vill få i uppdrag att se om det finns
organisatoriska lösningar som kan ge oss bättre och mer kostnadseffektiva processer för
hela samhällsbyggnadsprocessen”.
Budgetberedningen resulterade i följande beslut från Regionfullmäktige 17 juni 2019 (beslut
§188):
”Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden i
uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och
tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Projektdirektiv ska beslutas vid
budgetavstämningen 2019”.
Organisationskultur

Med grund i uppdraget från regionfullmäktige så finns fler aspekter för projektet att
hantera, däribland kulturen inom organisationen. Under 2019 utreddes
organisationskulturen inom regionen för att hitta utvecklingsområden för att framåt verka
som ett Region Gotland. De fyra utvecklingsområdena är:





Samverkan över gränser
Från försiktighet till tillit
Lärande och utveckling
Stolthet och helhetsförståelse

Medarbetarna inom samhällsbyggnadsprocessen är en stor del av Region Gotlands
medarbetare vilket gör utvecklingsområdena aktuella för projektet.
2.1 Syfte

Den ska stöttas av en organisation med roller som stödjer samverkan och skapar tydlighet
för oss och för de vi finns till för.
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Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas för att möta omvärldens och våra kunders behov
idag och i framtiden. Samhällsbyggnadsprocessen som beaktar inverkan på klimat, miljö
och social hållbarhet ska vara effektiv, kvalitetssäkrad och förutsägbar.

2.2 Mål

Etapp 1, fram till maj 2020.
- Definition och avgränsning av Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess.
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- Processkartläggning och beskrivning av samhällsbyggnadsprocessen, nivå 1.
- En nulägesanalys samt förslag på fortsatt arbete utifrån principen att börja där det ger
mest effekt.
- Identifiera vilka processer som eventuellt saknas i nulägeskartläggningen.
Etapp 2, påbörjas direkt efter avslutad etapp 1.
- Presentera och beskriv vad som kännetecknar ett önskat läge för
samhällsbyggnadsprocessen.
- Beskrivning av Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess för att öka möjligheten till
interna samarbeten och effektivitet.
- Beskrivning av Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess med gemensamt material för
att tydliggöra förståelsen för kund kring Region Gotlands tjänster inom
samhällsbyggnadsprocessen.
- Föreslå en organisation som sätter kundens behov i fokus och som är tid- och
kostnadseffektiv och kvalitetssäker.
- Definiera nuläget för de ekonomiska processerna i samhällsbyggnadsprocessen inom
delprojekt ekonomi.
- Processkartläggning av det gemensamma ekonomiska flödet i
samhällsbyggnadsprocessen.
- Ta fram förslag på åtgärder för ökade intäkter och kostnadskontroll till
budgetberedningen i maj 2021.
2.3 Genomförande

Projektet planerades under januari 2020 och projektgrupp tillsattes. Projektplanen
identifierade hur genomförande av projektet skulle gå till och dokumenterade det i en
projektplan. Riskanalys uppfördes som ett levande dokument och där framkom att resurser
till projektet är nyckelfråga för om projektet lyckas eller inte, liksom kommunikationen då
resultatet antogs innehålla delar som kräver förändringsledning.
2.3.1 Aktivitetsplan

Nulägesanalysen kunde delvis genomföras genom workshops och dialog med kollegor
inom samhällsbyggnadsprocessen, en bit in på våren 2020 satte pandemin stopp för hur vi
kunde träffas och arbeta gemensamt. Frukostmöten hölls vid tre tillfällen med processens
alla chefer för att uppdatera kring projektets status och slutsatser i de olika aktiviteterna.
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Aktiviteterna nedan finns i projektplanen och är planerade utifrån en värld utan pandemi.
Aktiviteterna är indelade i två etapper där etapp 1 ska beskriva och analysera nuläget och
etapp 2 ska identifiera ett nyläge.

Etapp 1 (januari 2020 – april 2020), inför budgetberedningen maj 2020:

Beskriva och analysera nuläge, med särskilt fokus på att:



Definiera vad som ingår i begreppet samhällsbyggnad inom Region Gotland
Identifiera rådande styrande principer och lagstiftning
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Kartlägga nuvarande processer på en övergripande nivå (huvudprocesser och
delprocesser)
Identifiera ev. kvalitetsbrister och kostnader relaterat till detta
Identifiera och synliggör de processer inom samhällsbyggnadsprocessen som har stor
betydelse för regional utveckling; näringsliv och attraktiva livs- och boendemiljöer.
Definiera utvecklingsbehoven.

Etapp 2 (forts. arbete under 2020 med måldatum till budgetberedningen i maj 2021.
Återrapporteringen till budgetavstämningen i oktober 2020.)

Definiera framtida önskat läge genom att:








Ta fram målbild för samhällsbyggnadsprocessen och dess olika ingående delprocesser
Genomföra omvärldsanalys
Identifiera och analysera förbättringspotential
Fastställ styrande förutsättningar/kriterier som skall prägla det framtida önskade läget
Kartlägga kunder/medborgare avseende behov och förväntningar (inkl. övriga
verksamheter inom Region Gotland)
Ta fram nya processer på en övergripande nivå (huvudprocess och delprocesser)
Ge förslag på ny organisation som stöttar den nya processen
2.3.2

Metoder

Projektet identifierade snart att processerna inom samhällsbyggnadsprocessen är kartlagda
med olika syfte, nivå och detaljgrad och att vi behöver ett gemensamt material och en
gemensam nivå på kartläggning att utgå från.
För att beskriva nuläget genomfördes workshop där alla medarbetare inom
samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och enheterna hållbar tillväxt samt
samhällsplanering inom avdelningen för regional utveckling bjöds in. Genomförande
beskrivs ytterligare i bilaga 1 nulägesrapport samt bilaga 2 nuläge sammanställning
workshop. Workshopen identifierade vad som fungerar bra idag, vilka eventuella problem
som finns samt förslag till förbättringar.
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Utöver medarbetare så intervjuades även följande av extern konsult eller
projektgruppsmedlem.
 Förtroendevalda i form av presidierna för respektive nämnd
 Av styrgruppen utsedda referenspersoner inom Region Gotland
 Representanter från näringslivet i form av externa aktörer såsom
teknikkonsulter, byggherrar och fastighetsägare
 Representanter från övriga förvaltningar/avdelningar som är indirekt
delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen
Vid övergången till etapp 2 startades delprojekt ekonomi för att enskilt fokusera på den
gemensamma ekonomin i samhällsbyggnadsprocessen. Projektet redovisas enskild i
slutrapport delprojekt ekonomi, bilaga 7. Projektgruppen har bestått av ekonomicheferna
för de respektive förvaltningarna och har letts av ekonomichef på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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En framtida process ska ha kundfokus och därför har samverkan med projektet DiSa –
digital samhällsbyggnad varit viktig för projektresultatet. DiSa har i allt sitt arbete utgått
från kund och delgett FramSam sina användarresor för att identifiera nuläget. För att skapa
ett önskat läge ställde projektet frågan Vilka är vi till för? Detta skedde i en digital workshop
där deltagandet tyvärr var lägre än vid workshopen kring nuläget. Notera att metoden ger
resultatet utifrån regionens vinkel, inte utifrån kund (jmf DiSa). Resultatet redovisas i bilaga
3 Vilka är vi till för sammanställning workshop.
Benchmarking har också varit en metod för att få djupare förståelse för att processen
struktureras och organiseras olika i kommunerna vi samtalat med men också får att ta del
av framgångsfaktorer från andra kommuners förbättringsarbete med
samhällsbyggnadsprocessen.
För att möta syftet med en effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess valde projektet att börja med medarbetarnas och externa aktörers syn på nuläget
och samtidigt identifiera de tre presidiernas och förvaltningschefernas syn på nuläge och
önskemål om nyläge. Förvaltningarna jobbar på uppdrag från politiken och där måste även
detta börja, därav valet att samla presidierna för regionstyrelsen, tekniska nämnden och
miljö -och byggnämnden tillsammans med sina förvaltningschefer för fastställande av
handlingsplan (bilaga 4 handlingsplan) för de närmsta årens arbete med att nå en effektiv,
kvalitetssäker och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess.

3. Styrning och ledning
Projektet har styrts av förvaltningscheferna för regionstyrelseförvaltningen,
teknikförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Styrgruppen har träffats med 3-4
veckors intervall beroende på hur aktiv fas projektet befunnit sig i.
Projektgruppen har haft projektgruppsmöten veckovis och under de perioder som
verksamhetsutvecklare funnits i projektet har arbetsmöten genomförts mellan
projektgruppsmötena.
Projektgruppen har bestått av tjänstepersoner som är väl förtrogna med
samhällsbyggnadsprocessens alla delar, den politiska organisationen samt den nu gällande
regionala organisationen för samhällsbyggnadsprocessen. Rapporten hålls på övergripande
nivå och kan jämställas med en förstudie. Projektgruppen har byggt sina slutsatser på
faktaunderlag, workshopsresultat och bearbetat med en analytisk ansats.
2.1 Projektägare

Regiondirektör Peter Lindvall
2.2 Projektledare

2.3 Projektorganisation
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0
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Anna Wejde, regionstyrelseförvaltningen

Styrgrupp:
Peter Lindvall, regiondirektör och förvaltningschef regionstyrelseförvaltningen
Johan Åberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
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Patric Ramberg, förvaltningschef teknikförvaltningen
Stefan Persson, avdelningschef regional utveckling, regionstyrelseförvaltningen
Projektgrupp:
Vid projektets start:
Anna Wejde, regionstyrelseförvaltningen, projektledare
Ulrica Widange, regionstyrelseförvaltningen, verksamhetsutvecklare
Jenny Iversjö, teknikförvaltningen, projektdeltagare
Jenny Sandberg, samhällsbyggnadsförvaltningen, projektdeltagare
Under delar av projektet bemannades projektgruppen med:
Martin Ekepil Ringelid, samhällsbyggnadsförvaltningen, delprojektledare ekonomi
Ludvig Svedjer, regionstyrelseförvaltningen, projektdeltagare
Richard Löwenborg, samhällsbyggnadsförvaltningen, projektdeltagare
Anita Klingvall, teknikförvaltningen, projektdeltagare
Pär Bergkvist, regionstyrelseförvaltningen, kommunikationsstrateg perioden sept-okt 2020
Vid projektets avslut bemannades projektgruppen med:
Anna Wejde, regionstyrelseförvaltningen, projektledare
Jenny Iversjö, teknikförvaltningen, projektdeltagare
Richard Löwenborg, samhällsbyggnadsförvaltningen, projektdeltagare
Anita Klingvall teknikförvaltningen, projektdeltagare
Lisa Ewen, samhällsbyggnadsförvaltningen, projektdeltagare

4. Projektets resultat
Inom detta avsnitt presenteras resultatet. Under efterföljande rubriken inom samma avsnitt
analyseras orsakerna till resultatet och jämförelse med projektets mål.
4.1 Nulägesanalys

Nulägesanalysen finns som helhet i bilaga 1.
Projektet inleddes med att involvera medarbetare inom samhällsbyggnadsprocessen för att
kartlägga nuläget. Medarbetarna som varit inbjudna är samtliga verksamma inom
samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen samt enheterna hållbar tillväxt och
samhällsplanering inom regionstyrelseförvaltningens avdelning regional utveckling.
Övriga medarbetare, som inte haft tillfälle att delta under workshoptillfällena, har beretts
möjlighet att lämna sina synpunkter via ett digitalt öppet hus.
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Utöver medarbetarperspektivet har intervjuer hållits med olika grupperingar i syfte att
kartlägga vad som upplevs fungera bra med nuvarande arbetssätt, vilka eventuella problem
som finns och lyfta fram förslag till förbättringar. Följande grupper har intervjuats:

-

Förtroendevalda i form av presidierna respektive nämnde; miljö- och
byggnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen
Av styrgruppen utsedda referenspersoner inom Region Gotland
Representanter från näringslivet i form av externa aktörer såsom teknikkonsulter,
byggherrar och fastighetsägare
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-

Representanter från övriga förvaltningar/avdelningar som är indirekt delaktiga i
samhällsbyggnadsprocessen

Nuläget beskrivs utifrån fem övergripande delar i samhällsbyggnadsprocessen; ledning &
styrning, informera, planera, etablera och förvalta. Utöver dessa tillkommer ett generellt
avsnitt. Medarbetarnas beskrivning av nuläget, inklusive en bedömning av vad som
fungerar bra, problem samt eventuell förbättringspotential sammanställs i ett separat
dokument som i bilaga 2 nuläge sammanställning workshop.
Projektgruppen har utifrån insamlad fakta om nuläget inom samhällsbyggnadsprocessen
genomfört en analys och identifierat förbättringspotential. Det är tydligt i det material som
hittills arbetats fram av medarbetarna att processerna beskrivs utifrån organisatorisk
tillhörighet, inte utifrån en helhet som samhällsbyggnadsprocessen har som mål att vara. I
workshoparna redovisas att medarbetarna upplever samarbetet inom de egna delarna i
processen som god och att man har kompetenta och dedikerade kollegor.
Exploateringsprocessen som har kartlagts och utvecklats under de senaste åren lyfts också
som ett gott exempel på en process som är på väg i rätt riktning.
Nulägesanalysen går att läsa i sin helhet i bilaga 1 och sammanställningen från
workshoptillfällena med medarbetarna i bilaga 2.
4.1.1 Förbättringsområden
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I det faktaunderlag som tagits fram i projektet för att beskriva nuläget kan några tydliga
mönster inom samhällsbyggnadsprocessen skönjas. Dessa kan sammanfattas i följande
potentiella förbättringsområden:


En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med samverkan över gränser
Ett av de tydligast framträdande budskapen i nulägesanalysen, oavsett vem som
tillfrågats, är att helheten, dvs en tydlig sammanhållen samhällsbyggnadsprocess
efterfrågas och där samverkan inte upplever några organisatoriska hinder.



Tydligare ledning och styrning utifrån ett helhetsperspektiv
Ledning och styrning utifrån hela samhällsbyggnadsprocessens perspektiv där det
finns gemensamma mål och prioriteringar, både på politisk- och tjänstemannanivå
är en kritisk förutsättning för att hålla samman helheten.



Kundfokus
Samhällsbyggnadsprocessen för framtiden måste ha ett fokus på värdeskapande
för/och med de man finns till för, dvs. kunderna.



Bemötande och tillgänglighet
Arbetet med bemötande och tillgänglighet är centralt inom hela
samhällsbyggnadsprocessen och här är det viktigt att säkerställa att det hanteras lika
inom hela processen. Det är även viktigt att tillämpa lika-behandlingsprincipen, dvs.
alla ska få samma bemötande oavsett vem man är eller var i
samhällsbyggnadsprocessen man har kontakt med Region Gotland.



Tydliga roller, ansvar och mandat
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Att tydliggöra roller, ansvar och mandat kommer att vara en framgångsfaktor för
att skapa tillit, engagemang och förmåga att göra varandra bättre i
samhällsbyggnadsprocessen.


Förändrad organisationskultur
Inom samtliga förbättringsområden kan vi se att det finns en stark koppling till att
även organisationskulturen måste förändras. De förbättringsområden som
projektgruppen identifierat ligger väl i linje med de områden som
organisationskulturutredningen lyfter fram; samverkan över gränser, från
försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och helhetsförståelse.



En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med samverkan över gränser
Behovet av att ge en tydlig bild av hela samhällsbyggnadsprocessen för ökad
förståelse av den enskilda processens syfte i helheten är stort. Varken de politiska
ledningarna eller förvaltningsledningarna upplevs styra mot helheten och
gemensamma prioriteringar. I medarbetarperspektivet är det tydligt att delarna i
mångt och mycket fungerar bra, men förståelsen för helheten saknas. Det finns
flera aktörer i samhällsbyggnadsprocessen som idag inte blir involverade alls, eller
för sent. Orsakerna till detta är olika.

Projektgruppen bedömer att det finns en förbättringspotential i att:
-

-

Skapa en gemensam definition och en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
Tydliggöra helheten och delarna och täta igen mellanrummen i övergångarna i
processen. Alla som är delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen ska känna
samhörighet och ha gemensamma mål.
Definiera olika typer av projekt och skapa delprocesser som säkerställer att de
aktörer som har starka beroenden/kopplingar till samhällsbyggnadsprocessen (ex.
andra förvaltningar/avdelningar/enheter) blir involverade, dvs. att täppa igen
mellanrummen i processen.
Tydliggöra de ekonomiska flödena i samhällsbyggnadsprocessen och hur fördelning
ska ske mellan nämnderna.
Att öka kunskapen och medvetenheten om helheten genom att skapa tillfällen och
mötesplatser då alla träffas samtidigt för att sprida kunskap och aktuell information
om vad som är på gång.
Att skapa gemensamma målbilder för en samhällsbyggnadsprocess för framtiden.

4.1.2 Rekommendationer för projektets fortsatta arbete
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Utifrån den nulägesanalys som genomförts lämnade projektgruppen följande
rekommendationer för fortsatt arbete inom FramSam:
1. Ta ett samlat grepp om styrning och ledning av samhällsbyggnadsprocessen
Vid en workshop med förtroendevalda (presidier) och förvaltningsledning för de
tre nämnderna och förvaltningarna enades man om följande handlingsplan för
2020-2021:
- Etablera ett gemensamt arbetsutskott (AU) för beredning
- Etablera en gemensam prioritering av ärenden i
samhällsbyggnadsprocessen
- Etablera ett samhällsbyggnadsforum för de gemensamma stora frågorna
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-

Utveckla strategrollen
Sprida beställarkompetens
Sprida DISA-kompetens

2. Definiera och etablera Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess
3. Delprojekt – Ekonomi
Kartläggning av ekonomiflödet inom samhällsbyggnadsprocessen
4. Processkartläggning - Nyläge
Ta fram ett nyläge för följande övergripande områden initialt (förslag):
- Informera
- Planera (innefattar bland annat att ta emot ärenden och att planera och
prioritera)
4.2 Avgränsningar och angränsningar
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SKR beskriver samhällsbyggnadsprocessen i rapporten God samhällsbyggnad med
kommunal samordning (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Spelplanen för
processen beskrivs som genomförandet av översiktsplanen. Alltså processerna från den
översiktliga planeringen till förvaltning av staden. Detta illustreras i bild 1 nedan.

Bild 1: Samhällsbyggnadsprocessen från översiktsplan till förvaltning och användande av samhället. (SKL,
2017)

11 (32)

Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam

I Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess tar vi med oss fyra olika värdebeskrivningar.
Dels regionens värdegrund, dels våra fyra utmaningar i organisationskulturen, dels de fem
bemötandeprinciperna men också fyra kännetecken som presidiegruppen tillsammans med
förvaltningschefer kommit överens om. Hur vill vi kännetecknas? Vi ska vara
förtroendegivande, professionella, beslutsamma och ett Region Gotland.

Förtroendegivande
Professionella
Beslutsamma
Ett Region Gotland

•
•

Omtanke
Förtroende
Delaktighet

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden

•

•
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Samverkan över gränser
Från försiktighet till tillit
Lärande & utveckling
Helhetsförståelse & stolthet

•

Vi ska vara lätta att
komma i kontakt
Vi ska ha ett trevligt
och professionellt
bemötande och en
respektfull ton
Vi ska ha ett
lösningsorienterat
förhållningssätt som
är rättssäkert och
behandlar alla lika
Vi välkomnar kritik
och feedback och
använder den för att
utvecklas
Vi ska återkoppla
efter besök, telefoneller mailkontakt
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För att arbeta med rekommendationen från nulägesanalysen i ett samlat grepp kring
styrning och ledning så genomfördes en workshop i juni 2020 med presidierna för
regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt förvaltningscheferna för
de tre förvaltningarna. Denna grupp enades om en handlingsplan (bilaga 4) som
koncentrerades senare under året och landade i följande områden (som också återfinns som
aktiviteter i förvaltningarna verksamhetsplaner för 2021).


Gemensamt beredningsforum
Skapa ett gemensamt beredningsforum mellan regionstyrelsen, miljö- och
byggnämnden samt tekniska nämnden. Syftet med forumet är att säkerställa att vi är
ett gemensamt Region Gotland, genom:
- Gemensam prioritering (projekt, budget)
- Gemensam beredning i strategiska frågor (exempelvis RUS 2040, ÖP 2030)
- Synkronisering inför verksamhetsplanering och strategisk plan
- Synkronisering i strategiska frågor som kräver extra kommunikation



Etablera forum
Initiera olika forum med internt eller externt perspektiv. Syftet med det interna
forumet är kunskapsspridning. Syftet med det externa forumet är att utveckla
byggforum och fokusera på genomförandet av översiktsplanen för Gotland - en
årlig samhällsbyggnadskonferens.

Syftet med handlingsplanen är att utveckla och stärka den gemensamma styrningen av
samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa att vi agerar som ett Region Gotland.
Det innebär att skapa förutsättningar för:
- en gemensam bild av helheten
- förbättrad långsiktighet
- ökad transparens, såväl internt som externt
4.3 Vilka är vi till för?

Under hösten 2020 genomförde projektet en digital workshop (Bilaga 3, vilka är vi till för
sammanställning workshop)
med kollegorna som deltog vid vårens workshop angående nuläget. Denna gång ställde vi
oss frågan ”Vilka är vi till för?”. De kunder som identifierades delas grovt in i två grupper –
externa och interna. Resultatet av workshopen visar också vad medarbetare inom
processen uppfattar är de olika kundernas behov samt vilka som är leverantörer. Inom
workshopen gavs också möjlighet att lämna förbättrings- och effektiviseringsförslag på våra
interna arbetsprocesser för att uppnå ökat kundfokus.
4.3.1 Externa kunder och uppfattat behov

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/951 Datum 2021-04-20

Externa kunder sammanfattas:
-

Medborgare (allmänhet)
Privatkunder (t ex fastighetsägare, fritidsboende, abonnenter)
Företagskunder (t ex exploatörer, bostadsbolag, konsulter, mäklare)
Sakägare (t ex berörda grannar)
Andra myndigheter (t ex länsstyrelsen, försvarsmakten)
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Deltagarna i workshopen uppfattar att dessa kunder har följande behov:
-

Mark för bostäder
Ett hållbart, vacker och funktionellt samhälle
Samverkan och remissvar
Utveckla verksamheter
Stöd i PBL-frågor
Realisera sina drömmar och behov
Delaktighet i samhällsbyggandet
Svar på frågor
Smidig och säker trafikmiljö
Bra dialog och tydlighet om förväntningar och regelverk
Empatiskt bemötande

4.3.2 Interna kunder och uppfattat behov

Interna kunder sammanfattas:
-

Politiker (t ex regionfullmäktige, tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden,
regionstyrelsen)
Tjänstepersoner (t ex kundtjänst, enheten bygg, strateger, VA-avdelningen)

Deltagarna i workshopen uppfattar att dessa kunder har följande behov:
-

Rättssäkra underlag för beslut
Ansvarsfull samhällsbyggnadsroll
Ge service till medborgarna
Stöd i strategiska arkitektur- och gestaltningsfrågor
Rådgivning om lagstiftning
Ny-, till- & ombyggnation
Samarbete, handläggning och remissvar

4.3.3 Leverantörer och uppfattat behov

Definierade leverantörer sammanfattas:
-

Externa leverantörer företag (t ex bussoperatör, GEAB, arkitekter/konsulter)
Externa leverantörer myndighet (Polisen, Trafikverket, Lantmäteriet)
Interna leverantörer Region Gotland (t ex regionekolog, miljö och hälsa, park och
gatudrift)
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Deltagarna i workshopen uppfattar att dessa leverantörer har följande behov:
-

Information och handlingar samt remissvar
Detaljplaner
Stöd i komplexa stadsbyggnadsprojekt
Tydliga och balanserade remissvar
Samverkan
Tillsynsvägledning
Information om natur och kulturvärden
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4.3.4 Förbättrings- och effektiviseringsförslag utifrån kundperspektiv

Förslag som lyfts för bättre och effektivare processer med god påverkan på kund är t ex
ökade resurser till samhällsbyggnadsprocessen, tydligare processer och tydligare ansvar
samt ökat samarbete och dialog. Effektiviseringsförslag som lyfts är ökad samverkan över
enhets/avdelnings/förvaltningsgränser och utvecklat digitalt stöd i processen.
Organisationsöversyn med tydligare styrning och ledning inklusive ansvar och mandat lyfts
också som ett effektiviseringsförslag av flera.
4.4 Huvudprocesserna i samhällsbyggnadsprocessen

En övergripande processkarta med huvudprocesserna har tagits fram från resultatet av
nulägesanalysen samt workshopen Vilka är vi till för?. Huvudprocesserna, se bild 2, som
identifierats är informera, planera, etablera och driva/utveckla. Processerna leds av en
styrande process innehållandes ledningsarbete, verksamhetsutveckling, ekonomi och stödjs
av bland annat HR, digitalisering, geografisk information, ärendehantering,
verksamhetssystem med mera.

Flera funktioner finns inom mer än en huvudprocess. Infrastrukturplanera som finns både
inom planera och etablera, delvis även inom driva/utveckla. Översiktsplanera finns
däremot bara inom huvudprocessen planera.
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Bild 2. Processkarta för samhällsbyggnadsprocessen inom Region Gotland.

Processerna följer varandra i ett hjul och behovet från kund kan uppstå i alla fyra
huvudprocesserna. Alla processerna leder mot regionens vision En kreativ ö med plats för
hela livet.

15 (32)

Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam

4.4.1 Informera

I denna del i processen önskar ofta kunden få kontakt eller få information. Det kan röra sig
om svar på en fråga, information om hur processen ser ut framåt, få rådgivning eller hjälp i
ett ärende. Här stärker vi förutsägbarheten i processen.
Alla har ett ansvar i sina roller att kunna informera kund om processen. Vägen in är i ett
nyläge ett kontaktcenter som använder verksamheterna som ett backoffice för att säkra
informationen till kund. Syftet är att kunden inte själv ska behöva bära sin idé eller sitt
projekt genom samhällsbyggnadsprocessen. Regionen använder också externa kanaler för
tydligare information. Regionens projekt DiSa, digital samhällsbyggnad, har under flera år
framgångsrikt förbättrat huvudprocessen Informera.
4.4.2 Planera

Inom huvudprocessen Planera finns nästan alla inom kärnan i samhällsbyggnadsprocessen.
Översiktsplanen tas fram och genomförandet av den planeras, ofta konkret i framtagande
av planer och program exempelvis grönstrukturplan, cykelplan och VA-plan. I
huvudprocessen Planera kan ett exploateringsprojekt eller en detaljplaneläggning startas.
Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra och samverkan över gränser är stor för
att skapa en kvalitetssäker och förutsägbar process såväl externt som internt.
Kärnan inom samhällsbyggnadsprocessen översiktsplanerar, gör fördjupande
översiktsplaner, planerar infrastruktur (grön, blå och svart), arbetar med
detaljplaneläggning, markexploatering, avfallsplanering och VA-planering inom
huvudprocessen Planera.
I detta skede är ofta kunden mer aktiv och medverkar till ett hållbart samhälle. Här krävs
transparens och information till kund, delaktighet och tydliga besked. Regionens
organisation ska vara förtroendegivande, beslutsam och professionell i mötet med kund. Vi
ska agera som ett Region Gotland.
4.4.3 Etablera

Huvudprocessen Etablera tar planeringen till ett genomförande. Inom denna huvudprocess
sker fastighetsbildning och infrastruktur anläggs i form av att t ex VA och vägar byggs ut.
Allmän plats och kvartersmark anläggs och kunden ser sin idé bli till verklighet.
Regionen utför också myndighetsutövning i form av tillstånd enligt alkohollagen,
livsmedelslagen och ordningslagen för att bidra till etablering.
Många medarbetare inom processen Planera finns även med i processen Etablera men här
sker arbetet ofta i former som projekt eller uppdrag.
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4.4.4 Driva/utveckla

En stor del av samhällsbyggnadsprocessen är drift och underhåll av samhället. I allt arbete
inom drift och underhåll ingår att utveckla samhällsbyggandet, därför är hjulet som symbol
i processkartan viktig för samhällsbyggnadsprocessen slutar inte i ett förvaltande utan
startar där i många fall.

16 (32)

Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam

Det finns en tydlig gräns vid överlämnandet mellan process Etablera till process
Driva/utveckla. Ett genomförandeprojekt avslutas t ex i överlämnande till driftavdelningen
men utvecklingen upphör inte.
Region Gotland förvaltar och utvecklar infrastruktur, allmän plats, byggnader och VA.
Regionen hanterar parkeringsbevakning, transporttillstånd, samhällsbetalda resor och
parkeringstillstånd. Myndighetsutövning som tillsyn enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen,
Alkohollagen och yttrande enligt Ordningslagen sker inom huvudprocessen
Driva/Utveckla för att möta behov från kund.
4.5 Benchmarking referenskommuner och framgångsfaktorer

Det har funnits flera kommuner med som referenser i detta arbete. Inledande intervjuades
de för att delge sina erfarenheter i likhet med våra utmaningar. Under hösten 2020 förde
projektgruppen samtal med tre kommuner; Sollentuna, Upplands Väsby och Helsingborg.
De tre kommunerna presenterade deras framgångsfaktorer och det framgick att de hade
flera gemensamma som de lyfte.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledarskap
Ledningsgrupp som inte är för stor (5-7 st)
Inrättat ett ledarforum för alla chefer inom processen
Låt alla medarbetare sitta nära varandra, fysisk placering
Kommunerna har en exploateringschef
Verka i en omgivning där man kan verka i tillit
Lägga tid för förankring - få med sig ambassadörer
Processen är viktigare än organisationen

De hade självklart också gemensamma utmaningar.
•
•
•
•
•

Många medarbetare har tidigare aldrig träffats
Kommunikation
Utreda de inblandade i processen
Det har tagit lång tid att komma dit de är idag
Skapa en helhetssyn så att det inte planeras något som inte går att förvalta
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Utifrån diskussionerna med referenskommunerna, nulägesanalysen och workshopen för
Vilka vi är till för så sammanställdes vad projektet definierar som möjliga
framgångsfaktorer för samhällsbyggnadsprocessen inom Region Gotland. Dessa är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förändringsledare inom den nya organisationen
Inrätta gemensam rundvandring för gemensam reflektion
Inrätta ett kontaktcenter för samhällsbyggnadsprocessen
Hitta rätt talanger internt för nyckelroller
En tydlig extern ingång utifrån område/serviceort eller liknande
TV-skärmar i korridorer med live-uppdateringar, feedback från våra kunder
Obligatoriskt gemensamt fredagsfika för förankring
Ansvarig ska få tydligt mandat
Tydlig delegationsordning
Ledarna ska ha ett helhetstänk och våga vara modiga
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•
•
•
•
•
•

Fokusera på genomförandet och projektledning
Fokusera på att lära känna de externa aktörerna som t.ex. byggherrar och konsulter
Införa helt digital bygglovsprocess med AI-robot
Processerna läggs ut på facebook och youtube
Gör så att driften känner sig delaktig
Framförallt var hjälpsamma!

4.6 Nyläge och kärnan i Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess

Utifrån diskussionerna med referenskommunerna och SKRs material om god
samhällsbyggnad har noterats att de dryga 500 kollegorna som adresserats projektets
resultat är för många för att utgöra kärnan i processen. Projektgruppen har jobbat med att
definiera kärnan i processen utifrån arbetsgrupperna i arbetet med ny översiktsplan, då
samhällsbyggnadsprocessen är genomförande av översiktsplanen och det således borde
vara dessa medarbetare som finns i processen. Projektgruppen har också använt
beslutstödet och verksamheternas olika ansvarskoder för att jobba fram en koncentrerad
kärna av processen.
Huvudprocesserna informera, planera, etablera och driva/utveckla beskrivs under avsnitt
4.4 Huvudprocesserna i samhällsbyggnadsprocessen. Huvudprocesserna har konkretiserats
och kärnan har fördelats på delprocesser som redovisas i bilaga 5, nyläge processbild 1.
Delprocesserna löper över de fyra olika huvudprocesserna och symboliserar nyläget för
Region Gotland samhällsbyggnadsprocess. De dryga 500 kollegorna går istället mot ca 150
kollegor som utgör kärnan i samhällsbyggnadsprocessen.
För att uppnå effektivitet, kvalitet och förutsägbarhet är det viktigt att de olika processerna
samverkar med varandra. I nuläget saknas forum för samverkan över gränser i processerna
och i ett nyläge skapas forum för Planera och Etablera för att uppnå syftet med
samhällsbyggnadsprocess för framtiden. Forum kan delvis göras i form av ledarforum som
referenskommunerna förespråkat men också i form av samordnare styrgrupper inom
huvudprocesserna, mer om detta under 4.8 Slutsatser och färdplan.
4.7 Principer för process och organisation

Styrgruppen har tillsammans med projektgruppen och projektledare för delprojekt
ekonomi arbetat fram principer för processens och den stödjande organisationens nyläge.
Principerna är uppdelade på vad som ska bli konkret för processen som helhet och för
organisationen som helhet.
4.7.1 Konkreta principer för samhällsbyggnadsprocessen inom regionen

•

•
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•
•

•
•

Budget skall redovisas och följas upp för samhällsbyggnadsprocessen (helheten) utöver per förvaltning
Gemensam prioritering av utveckling och uppdrag i samhällsbyggnadsprocessen
Alltid säkerställa att kunden vet vad nästa steg är. I ärenden där processen riskerar
att stoppas i ett senare skede ska förutsättningarna beskrivas för kunden ur ett
helhetsperspektiv
Ett gemensamt kontaktcenter för samhällsbyggnadsprocessen - som ersätter
nuvarande kundtjänster
Backoffice-funktionen för kontaktcenter hanteras inom respektive ordinarie
verksamhet
Gemensam beredning i gemensamma frågor i samhällsbyggnadsprocessen
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•
•
•
•
•
•

Tematiska styrgrupper för delar av samhällsbyggnadsprocessen
Erforderlig del av arbetstiden ska vikas åt utveckling av samhällsbyggnadsprocessen
Alla chefer och medarbetare arbetar aktivt för digitalisering i
samhällsbyggnadsprocessen
Alla chefer och medarbetare arbetar utifrån bemötandeprinciperna i
samhällsbyggnadsprocessen
Alla samhällsbyggnadsprojekt ska följas upp avseende effekter och erfarenheter
som kopplas till verksamhetsplanering
Trainee och introduktion är gemensam för samhällsbyggnadsprocessen

4.7.2 Konkrets principer för organisation som stödjer samverkan och tydlighet

•
•
•

Samhällsbyggnadsprocessen ska ha en processledare
Samordningsgrupper (koppling till punkt 2 om gemensam prioritering ovan)
REX utgår och ersätts av ledarforum och ett gemensamt beredningsforum

4.8 Slutsatser och färdplan
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Projektets slutsatser presenteras i tabellen nedan som är en färdplan där åtgärderna
kategoriseras och tider för genomförande redovisas. De delar som hanteras direkt efter
budgetberedningen 2021 ökar förutsägbarheten för kund och skapar samverkan över
gränser för att uppnå en kvalitetssäker och effektiv process.
BuB Maj 2021

Januari
2022

Januari
2023

Styrning &
ledning
(Hållbarhet,
kvalitet,
effektiv)

Styrgruppsstruktur +
administration
Planera-forum
Etablera-forum

Ekonomi för
processen
(projektcontrolle
r)
Justering
organisation

Uppdrag att äga
och leda
processen, stöd
av processledare
Nämnd/Nämnd
er med ansvar
för
samhällsbyggnad

Organisatio
n, roller,
ansvar
(Förutsägbar)

Processledare
Trainee
HR strategisk
kompetensförsörjning

Trainee

Organisatorisk
lösning med
tillhörande
ekonomi
(nämnder,
juridik)

Beredning
& beslut
(Kundfokus,
kvalitet)

Gemensam beredning
Ledarforum
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Förankring
& dialog
(Förutsägbar,
effektiv)

Processkarta (huvudprocesser
och delprocesser)
Samhällsbyggnadsforum/konfer
ens

Övrigt

Samarbete kundtjänst

Kontaktcenter

4.8.1 Steg 1 – förbättringar efter budgetberedningen maj 2021

Processer

Vad gör vi som arbetar inom samhällsbyggnadsprocessen på Region Gotland? Vi
informerar, planerar, etablerar och driver och utvecklar.
Kartläggningen av nuläget klustrades ihop till fyra huvudprocesser som tydligt beskriver
vad processens huvuduppdrag är – informera, planera, etablera och driva/utveckla. Vissa
medarbetare befinner sig i mer än en huvudprocess. För att processerna ska fungera finns
även ledande och stödjande processer som löper parallellt.
Funktionerna inom huvudprocesserna illustreras i processkarta för nyläget se bilaga 6
nyläge processbild 2. Alla äger visst informationsansvar men det övergripande
informationsansvaret hanteras av ett gemensamt kontaktcenter, se separat beskrivning av
kontaktcenter.
Processledare

Samhällsbyggnadsprocessen inom Region Gotland ägs idag av flera ledningsgrupper. För
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är det tydligt att förvaltningsledningsgrupperna idag är gemensamma ägare för processen, men inom
regionstyrelseförvaltningen är det oklart om det är förvaltningsledningsgruppen eller
ledningsgruppen för avdelningen regional utveckling som är delägare av processen. För att
öka tydligheten i ägandet så behövs en processledare som stöttar ledningsgrupperna att
hålla ihop processen och driva implementeringen av projektet FramSam.
Processledaren är en person med uppdrag att förflytta FramSams projektresultat framåt
mot nyläget, stötta ledningsgrupperna och linjechefer i det arbetet och i den gemensamma
processen, ansvara för upprättandet av samhällsbyggnadsforum internt och externt.

Gemensam beredning
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Profilen för en processledare är en kommunikativ förändringsledare som kan driva på och
stötta mot nyläget. Rollen placeras centralt för att verka för och finnas för hela processen
och dess ledare.
Det finns frågor som rör alla tre nämnderna som hanterar ärenden för
samhällsbyggnadsprocessen. För att möjliggöra en effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar
samhällsbyggnadsprocess införs ett informellt forum som leds av ordförande för miljö- och
byggnämnden med beredningsansvar hos samhällsbyggnadsförvaltningens
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förvaltningschef. Ledamöter i forumet är presidierna för tekniska nämnden, miljö- och
byggnämnden och regionstyrelsen samt förvaltningschefer för respektive förvaltning.
Syftet med gemensam beredning är att säkerställa att vi är ett gemensamt Region Gotland,
genom:
- Gemensam prioritering (projekt, budget)
- Gemensam beredning i strategiska frågor (exempelvis RUS 2040, ÖP 2030)
- Synkronisering inför verksamhetsplanering och strategisk plan
- Synkronisering i strategiska frågor som kräver extra kommunikation
Forumet hanterar frågor som är gemensamma för de tre nämnderna (RS, MBN och TN).
Ärenden kan lyftas i syfte att få en gemensam grund i beredning av ett beslutsärende,
kompetensutveckling eller inriktning av ett specifikt ämne (t ex VA-försörjning, dagvatten,
kulturmiljö, markanvisningar).
Gemensam beredning hålls 4-6 gånger per år. Forumet är ett informellt forum för
överenskommelser, forumet tar inga egna formella beslut. Minnesnoteringar från mötet
görs av nämndsekreterarna för respektive nämnd med rotation på ett år.
Minnesnoteringarna ska finnas tillgängliga för förvaltningarna.
REX utgår vid införandet av gemensam beredning och exploateringsärenden som kräver
politisk hantering lyfts till gemensam beredning.
Externt och internt samhällbyggnadsforum

Externt samhällsbyggnadsforum

Under 2021 ska det i september hållas ett externt samhällsbyggnadsforum, en
samhällsbyggnadskonferens. Konferensen kommer därefter att genomföras en gång per år
under tidig höst för att finnas som grund till verksamhetsplanering inför nästa år.
Syftet med konferensen är att bjuda in till dialog kring huvudprocesserna planera och
etablera inom samhällsbyggnadsprocessen. Aktörer intresserade av att bidra i
samhällsbyggnad på Gotland bjuds in att delta och får möjlighet att ta del av presentationer
om vad som är aktuellt utifrån Region Gotlands utvecklingsperspektiv under kommande år.
Agendan för 2021 är ett bra exempel på innehåll för konferensen: Ny översiktsplan för
Gotland, arkitekturstrategi och DiSa – digital samhällsbyggnad. Agenda inriktar sig på
genomförande av översiktsplanen.
Forumet leds av processledaren för samhällsbyggnadsprocessen och fylls med t ex
gemensamma kunskapsinsatser kring t ex Plan- och bygglagen, VA-läget på ön eller
kulturmiljö. Forumet finns också för att träffas och få ett ansikte på en kollega inom
samhällsbyggnadsprocessen. Det är ett forum som hålls tillsammans med lättare förtäring
så att chans till kontakter mellan medarbetarna skapas i ett informellt sammanhang.
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Internt samhällsbyggnadsforum

Styrgrupper

Inom samhällsbyggnadsprocessen för framtiden förändras styrgrupperna för att öka
möjligheten till prioritering och helhetsbild av pågående arbete. Idag styrs alla projekt av
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separata styrgrupper. Framöver kommer det vara tematiska styrgrupper som hanterar fler
projekt på en gång.
Varje styrgrupp leds av en ordförande som också är projektägare för de projekt som finns
inom styrgruppen. Styrgrupperna träffas en halv dag per månad och till dess ska varje
projektledare ha levererat en styrgruppsrapport (se mall i Region Gotlands projektmodell).
De projektledare som av styrgruppen behöver ett beslut för att ta projektet vidare ska
infinna sig för dragning på styrgruppen, övriga projektledare delger endast sin
styrgruppsrapport till sammanträdet.
För att administrera styrgruppsrapporter, mötesagenda, tider, kallelser och anteckningar
krävs en administratör. Något som idag saknas och behöver tillsättas, antagligen har det att
göra med hur vi möter varandra och samverkar. Om inte justeringar och översyn av forum
möjliggör ökad administration så är detta en resurs som behöver rekryteras.
Styrgrupper som ska bildas

De tematiska styrgrupperna som bildas redovisas nedan. Styrgruppernas ordförande är
också projektägare. Dessa ändringar gör att projektmodellen måste uppdateras för att
fungera för samhällsbyggnadsprocessen. Projektet FramSam ser att en utveckling av
projektmodellen kan vara nödvändigt att driva framåt.
Styrgrupp för investeringar i park och grönytor

Styrgruppens ordförande är den chef som ansvarar för investeringar i park och grönytor.
Deltagare i styrgruppen är chef över drift och underhåll samt chef över projektavdelningen.
Styrgrupp för investeringar i trafik, gator och vägar

Styrgruppens ordförande är den chef som ansvarar för investeringar i trafik, gator och
vägar. Deltagare i styrgruppen är chef över drift och underhåll, chef över
projektavdelningen samt chef över VA-avdelningen.
Styrgrupp för exploatering

Styrgruppens ordförande är verksamhetsledaren i EXG. Deltagare i styrgruppen är
deltagarna i EXG samt chef över projektavdelningen.
Styrgrupp för investeringar i VA

Styrgruppens ordförande är den chef som ansvarar för investeringar VA. Deltagare i
styrgruppen är chef över drift och underhåll samt chef över projektavdelningen.
Styrgrupp för investeringar i avfall

Styrgruppens ordförande är den chef som ansvarar för investeringar i avfall. Deltagare i
styrgruppen är chef över projektavdelningen.
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Separata styrgrupper för stadsutvecklingsprojekt

Stora stadsutvecklingsprojekt kräver fortsättningsvis separata styrgrupper då de vanligtvis
spänner över fler förvaltningar är de tre som hanterar samhällsbyggnadsprocessen och
förvaltningschefer finns inom styrgruppen. Det innebär att t ex stadsutveckling Visborg har
kvar sin styrgrupp.
Trainee och strategisk kompetensförsörjning
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Uppsala universitet Campus Gotland utbildar våra kommande kollegor. Region Gotland
har idag viss studentsamverkan men detta kan utvecklas i form av traineetjänster. Att
anställa traineer och introducera dom i samhällsbyggnadsprocessen kräver att vi utmanar
oss och kommer tillrätta med våra kulturutmaningar.
En trainee ska introduceras i samhällsbyggnadsprocessen likt vilken ny medarbetare som
helst och vi ska klara av att presentera processen som en helhet. Tjänsten kan ge bra
feedback till ledningen för hur processens olika delar fungerar och jobbar tillsammans.
HR-funktionerna som finns som stöd till de fyra huvudprocesserna bevakar
kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnadsprocessen och stödjer i en
processövergripande introduktion av ny medarbetare. I nulägesanalysen lyfts att
medarbetare jobbar nära sitt team i sin enhet men inte över gränserna. Vi ska från början
introducera våra medarbetare brett och i helheten. HR-funktionerna i de tre
förvaltningarna får gemensamt uppdrag att strategiska planera för kompetensförsörjning av
samhällsbyggnadsprocessen, det görs i nära samverkan med ledningen för processen för att
identifiera trånga sektorer och kompetensbehov över längre tid.
Forum Planera och Etablera

Utifrån processernas flöde har det identifierats att ledare inom huvudprocesserna Planera
och Etablera behöver samverka för att uppnå gemensamma prioriteringar.
Lägg märke till att det är ett ledarforum och inte ett chefsforum. Ledare behöver inte alltid
vara chefer, en ledare kan vara en processledare för en av delprocesserna, en gruppledare
för en funktion inom processen eller en projektledare för ett stort stadsutvecklingsprojekt.
En ledare kan också vara en strategisk funktion likt stadsarkitekt eller stadsbyggnadsstrateg.
Det är viktigt att inte forum skapas parallellt med redan fungerande forum, därför ska
etableringen föregås av en genomgång av redan befintliga forum.
Forumen Planera och Etablera skär genom dagens organisationer och skapar samverkan
över gränser som inte finns idag. Forumen syftar till att se helhet och prioritera uppdrag
och projekt.
Kontaktcenter
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Kundtjänsterna för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen bör integreras
med varandra och serva hela samhällsbyggnadsprocessen i ett kontaktcenter. Detta är en
framgångsfaktor från referenskommunerna till projektet och för regionen skulle det vara ett
led i samverkan över gränser och en mer förutsägbar process.
Kontaktcenter fungerar som en väg in för kunden, här lotsas man vidare till direkta
funktioner om man inte hittar dit direkt. Det kan till exempel vara Exploateringsgruppen,
ansökan om färdtjänst, ansökan om enskilt avlopp med flera. Verksamheterna fungerar
som ett back office till kontaktcenter men frontar inte direkt mot medborgaren utan det
gör kontaktcenter med de fyra kännetecknen för processen – förtroendegivande,
professionella, beslutsamma och ett Region Gotland.
I ett första steg utökas samarbetet mellan de befintliga kundtjänsterna inom
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att inför 2023 utvärderas och
se över möjligheten till sammanslagning till ett gemensamt kontaktcenter.
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4.8.2 Steg 2 – förbättringar januari 2022

Ekonomi för processen och projektcontroller

Delprojekt ekonomi har ett projektresultat som visar att en struktur behövs byggas upp för
att öka tydligheten och skapa en helhetsbild, som i sin tur skapar förutsättningar för
nämnderna att se helhet, fungerar som tillförlitligt beslutsunderlag och kalkyler för
ekonomiska beslut och eventuellt prioriteringar.
För att en samhällsbyggnadsprocess som bygger på tvärfunktionella strukturer, funktioner
över olika nämnder, ska fungera behövs det finnas en tydlig sammanhållande struktur. Det
behövs även tydliga roller och ansvar för den ekonomiska planeringen, redovisningen och
uppföljningen. Planering och uppföljning måste utgå från gemensamma planeringsförutsättningar i en struktur där alla ser sin del. Nytt sätt att rapportera till RS, redovisning
av Region Gotlands exploateringsportfölj i samband med del- och årsrapporter.
På så sätt uppnås ett underlag från varje samhällsbyggnadsprojekt som ger en bra överblick
över den totala projektportföljen samt gör att styrgrupp och ledningsgrupp kan göra
välgrundade prioriteringar för att säkerställa att projektportföljen stödjer organisationens
mål.
Det som bedöms ha störst förbättringspotential samt ge störst effekt på de uppsatta målen,
är ekonomiprocessen inom exploatering. Inom exploateringsprocessen sker det flera
tvärfunktionella processer, samt att det är en stor ekonomisk budgetpost inom Region
Gotland. Delprojektets analys visar på att det finns stor förbättringspotential inom denna
process vad gäller ekonomin.
Ekonomistödet till budgetansvariga i exploateringsprocessen upplevs som otillräckligt. Det
stöd som finns är egentligen ekonomichef i respektive förvaltning med stöd av någon
ytterligare ekonom/controller. Det saknas funktion som tar ansvar för en samlad
redovisningsstruktur för exploateringsprojekten och som har helhetsbilden.
Ekonom/controller behöver ha en tät dialog med ekonomicheferna i de berörda
förvaltningar samt med ekonomiavdelningen på regionstyrelseförvaltningen.
4.8.3 Steg 3 – förbättringar januari 2023
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Organisatoriska lösningar

Funktionerna inom samhällsbyggnadsprocessen flödar genom de fyra huvudprocesserna
Informera, Planera, Etablera och Driva/utveckla. Forum för de olika huvudprocesserna är
en form av organisatorisk lösning för en effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar
samhällsbyggnadsprocess. Det krävs också ett tydligt ägande och en ledning av processen.
Referenskommunerna har alla förespråkat en mindre ledningsgrupp för
samhällsbyggnadsprocessen för att hålla agendan och uppdraget på en tydlig och strategisk
nivå. Ledningsgrupper för processen behöver inte vara ledningsgrupperna för de respektive
förvaltningarna. Linjen behöver organisera sig i ledningsgrupper för att stötta processen.
Forum för huvudprocessen Planera och Etablera är en form av ledning och styrning av
processen.
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Utifrån funktionernas delar i huvudprocesserna har det identifierats fyra verksamhets- och
funktionsområden som kan användas som grund i en vidareutveckling av organisatoriska
lösningar. Till detta ska också redovisade principer för process och organisation användas.





Planera och bygga (planera)
Anläggningar och mark (etablera)
Verksamheter och tillsyn (myndighetsutövning) (etablera)
Drift och underhåll (driva/utveckla)

Funktionsområdena stödjs av:
 Kontaktcenter (informera, stödprocess)
 Utveckling och stöd (stödprocess)
Inom varje område ovan kan organisatoriska lösningar göras för att passa varje enskilt
organisatoriskt område.
Planera och bygga

Här koncentreras funktioner inom huvudprocessen Planera, samhällsbyggnadsprocessens
tidiga skeden. Funktionerna innefattar strategisk, översiktlig och detaljplanering.
Inom detta verksamhets- och funktionsområde finns det strategiska samhällsbyggandet
som idag finns inom exempelvis stadsarkitektenheten och enheten för samhällsplanering.
För att effektivisera processen behöver övergripande prioriteringar göras vilket kan lösas
genom att den strategiska samhällsbyggnadsfunktionen förstärkas. Verksamhetsområdet
innehåller delar som arkitektur, kulturmiljö, landskapsarkitektur, stadsbyggnad, exploatering
och världsarv.
I samband med budgetberedningen 2021 förslås att tjänsten som världsarvssamordnare
rekryteras till stadsarkitektenheten som ett led i att samla de strategiska
samhällsbyggnadsfunktionerna.
Exploateringsfunktioner renodlas för att skilja på exploatering och markfrågor. Region
Gotland har idag inte exploateringsingenjörer men för ökad tydlighet bör rollen som
markingenjör förtydligas och renodlas i exploateringsingenjör och markingenjör vilket är
två olika funktioner och roller. Exploateringsingenjörer verkar främst i processerna Planera
och Etablera och markingenjörer främst inom processen Driva/Utveckla.
Verksamhets- och funktionsområdet hanterar även genomförande inom kvartersmark för
att möjliggöra byggande eller dela upp ägandet. Bygglovsfunktionen är kopplad till detta
och i framtiden bör det utredas om det är aktuellt att ansöka om att bilda kommunal
lantmäterimyndighet.
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Anläggningar och mark

Verksamhets- och funktionsområdet Anläggningar och mark hanterar i huvudsak det som
behövs fram till kvartersmark och runt omkring kvartersmark. Det kan handla om att
utveckla det som ligger inom allmän platsmark eller att förbereda marken för att kunna
bebyggas. Här hanteras all infrastruktur, det vill säga svart, grön och blå. Verksamhets- och
funktionsområdet är till stor del de funktioner och roller som finns inom huvudprocessen
Etablera.
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Idag finns till exempel rollen ekolog och landskapsarkitekt inom flera avledningar. För att
öka den gemensamma prioriteringen bör dessa funktioner samlas och uppdrag resurssätts
utifrån en resursägare ut till processen.
Verksamheter och tillsyn

Vid användandet av samhället utför regionen myndighetsutövning. Myndighetsutövning
förekommer även i andra delar i processen men de delar som finns inom det här
verksamhets- och funktionsområdet är kopplat till befintlig och etablering av ny
näringslivsverksamhet.
Vad behövs för att kunna driva en verksamhet och för att kunna upprätthålla ordning i
samhället efter de regler som finns? Funktioner som tillkommer när samhället är utbyggt
och personer flyttat in i bostäder/börjar bygga upp verksamheter/börjat arbeta i samhället.
Det kan handla om tillstånd som behövs för att starta sin verksamhet, som exempelvis
restaurang, café, krog eller livsmedelsaffär. Även tillsyn av verksamheten hanteras här.
Kommunen utövar också tillsyn på sin egen verksamhet och det hanteras av dessa
funktioner.
Drift och underhåll

Alla regionens egna projekt inom samhällsbyggnadsprocessen övergår till drift och
underhåll i samband med att projektet avslutas. Verksamhets- och funktionsområdet Drift
och underhåll sköter om det som byggts ut framförallt inom allmän platsmark. Precis som
beskrivits för huvudprocessen Driva/utveckla så finns det en stark koppling till främst
Etablera i den här delen av processen. Drift och underhåll samverkar med Anläggningar
och mark för att säkerställa hållbara lösningar för kund och region.
Region Gotland förvaltar delar även utom samhällsbyggnadsprocessens kärna så som
byggnader avsedda för allmänna funktioner/samhällsservice t.ex. skolor, förskolor, sjukhus,
bibliotek, busstation, simhallar, regionägda byggnader, fritidsgårdar eller anläggningar.
Utveckling och stöd

För att samhällsbyggnadsprocessen ska vara effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar behövs
utveckling och stöd till processens alla delar. Dessa behöver synkroniseras och finnas för
hela processen.
Typiska stödfunktioner kan vara processledning, digitalisering, geografisk information,
projektledning, kommunikation, ekonomi, registratur med mera. Ofta blir dessa funktioner
spindeln i nätet i flera delar och uppnår en helhetssyn över processen.
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Nämnd eller nämnder med ansvar för samhällsbyggnad

Presidierna för de tre nämnder som hanterar ärenden kopplat till
samhällsbyggnadsprocessen har från projektets start varit involverade i projektet eftersom
förvaltningarnas uppdragsgivare påverkar hur organisationen samverkar över gränser och
uppnår gemensam prioritering. Ett första steg i riktningen mot gemensam prioritering är
gemensam beredning i frågor som rör alla tre nämnderna.
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En fortsättning på riktningen för en kvalitetssäker, effektiv och förutsägbar
samhällsbyggnadsprocess är en nämnd eller flera nämnder med tydligt ansvar för
samhällsbyggnad. Hur nämndstrukturen eller strukturerna kan se ut kräver dock fortsatt
utredning. En nämnd får inte enligt Kommunallagen (2017:725, 6 kap. 7 §) utöva i lag eller
annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.
Det betyder att oavsett antal framtida nämnder inom regionen så behövs en
myndighetsnämnd som hanterar tillsyn på de verksamheter som en
samhällsbyggnadsnämnd bedriver. En myndighetsnämnd är ofta en mindre nämnd med
cirka tre ordinarie ledamöter och 3-5 ersättare.
4.9 Utfall

Här följer analys av orsakerna till resultatet och jämförelse med projektets mål.
4.9.1 Utfall resultat

Målen är uppdelade på etapper enligt nedan. Redovisning av vad som skiljer projektmål
och resultat åt följer efter varje enskild etapp nedan.
Etapp 1, fram till maj 2020.
- Definition och avgränsning av Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess.

- Processkartläggning och beskrivning av samhällsbyggnadsprocessen, nivå 1.
- En nulägesanalys samt förslag på fortsatt arbete utifrån principen att börja där det ger
mest effekt.
- Identifiera vilka processer som eventuellt saknas i nulägeskartläggningen.
Nulägesanalysen genomförandes enligt projektplan och tog fram rekommendationer för
fortsatt arbete i projektet. Fokus efter nulägesanalysen var att:
-

Ta ett samlat grepp om styrning och ledning av
samhällsbyggnadsprocessen

-

Definiera och etablera Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess

-

Delprojekt ekonomi

-

Processkartläggning nyläge

Etapp 2, påbörjas direkt efter avslutad etapp 1.
- Presentera och beskriv vad som kännetecknar ett önskat läge för
samhällsbyggnadsprocessen.
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Samhällsbyggnadsprocessen är nu avgränsad och definierad i fyra huvudprocesser, en
ledning- och styrningsprocess och en stödprocess. Processkartläggning finns för
huvudprocesserna men tiden och tillgång till personella resurser har begränsat
processbeskrivningen djupare än så. Nulägeskartläggningen visar på en spretig process där
enheternas olika funktioner står i fokus istället för helheten.

- Beskrivning av Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess för att öka möjligheten till
interna samarbeten och effektivitet.
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- Beskrivning av Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess med gemensamt material för
att tydliggöra förståelsen för kund kring Region Gotlands tjänster inom
samhällsbyggnadsprocessen.
- Föreslå en organisation som sätter kundens behov i fokus och som är tid- och
kostnadseffektiv och kvalitetssäker.
- Definiera nuläget för de ekonomiska processerna i samhällsbyggnadsprocessen inom
delprojekt ekonomi.
- Processkartläggning av det gemensamma ekonomiska flödet i
samhällsbyggnadsprocessen.
- Ta fram förslag på åtgärder för ökade intäkter och kostnadskontroll till
budgetberedningen i maj 2021.
Etapp 2 har påverkats av bristen på resurser. Att projektet inte har haft
kommunikationsresurser påverkar de tre förstå målen inom etapp 2 som handlar om att
presentera, öka förståelse och producera gemensamt material för processens som helhet.
Även delprojekt ekonomi har påverkats av bristen på resurser men levererar i stora drag i
de tre målen som berör det delprojektet.
4.9.2 Utfall tidplan

Projektet har haft som mål att leverera till budgetberedningen 2021. Resultatet har fått
anpassas efter tidplan och tillgång till personella resurser, tiden har fått gå före kvalitet och
ekonomi.
4.9.3 Utfall resurser

Projektet har pågått under i stort sett samma tid som pandemin spridit ut sig. Detta har
påverkat projektet i form av val av metoder och arbetssätt men också tillgång till resurser.
Projektplanen anger att projektledare ska avsätta 20% för FramSam och deltagarna, 3
stycken, ca 33% vardera. Projektledaren har avsatt 20% av arbetstiden för FramSam men
projektdeltagarna har inte lyckats frigöra tid i den utsträckning som projektplanen fastslagit.
Det har påverkat arbetet med processkartläggning och leverans på projektmålen.
Projektet har inte haft tillgång till kommunikationsresurs annat än under en kort period
hösten 2020 vilket medför att implementering av projektresultat helt kvarstår.
Projektet har inte haft någon projektbudget. De kostnader som funnits i projektet är
redovisade på en egen aktivitet för att kunna följas upp. De nedlagda kostnaderna är
konsulttjänst i form av projektledarstöd och genomförande av workshop, intervjuer för
benchmarking samt enklare förtäring till frukostmöten och arbetsmöten. Kostnader för
kommunikation hösten 2020 har också nedlagts i projektet.
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4.9.4 Utfall kostnader

4.9.5 Effektmål

Effektmålen arbetades fram i projektplanen och ska följas upp i linjen efter projektets
avslut och när dess färdplan är genomförd vilket är i slutet av år 2023.
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Huvudprincipen för effektmålen är en samhällsbyggnadsprocess utifrån de vi är till för och
med en process som fungerar oavsett organisatorisk tillhörighet – processen ska vara
förutsägbar.
I Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess för framtiden (FramSam):
- finns tydligt fokus på kund och nytta för användarna.
- upplever kunder kvalité och att verksamhet oavsett organisatorisk tillhörighet agerar som
ett Region Gotland.
- kommuniceras med berörda målgrupper under processens alla delar.
- finns en organisation och arbetssätt som stödjer effektiva processer och överlämningar,
korta ledtider och hög kvalitet, från idé till genomförande.
- tas medarbetarnas kompetens och erfarenheter tillvara i medskapandet.
4.9.5 Uppföljning effektmål

Effekten av projektet kan följas upp i bland annat NKI (nöjd kund index),
medarbetarenkätens resultat (frågor om attraktiv arbetsgivare, genomförbarhet och
samarbete mellan enheter, avdelningar och förvaltningar) samt delar av
näringslivsrankingen. Inom regionen görs ibland uppföljning av verksamhetens leveranser
för olika delar inom processen, även det är en indikator på om effektmålen uppnåtts eller
inte.
För uppföljning av effektmålen ansvarar projektets ägare. Uppföljningen genomförs av
ledningen för samhällsbyggnadsprocessen och kan först göras när färdplanen är
genomförd.

5. Överlämning
Projektet lämnar vid budgetberedningen över genomförandearbetet till linjeorganisationen.
Processledare föreslås rekryteras för att stötta linjen i implementering och vidare arbete
med samhällsbyggnadsprocessen. Resultatet ska genomföras i olika steg framåt. Delar
direkt efter budgetberedningen 2021, delar vid årsskiftet 2021/2022 och delar vid årsskiftet
2022/2023.
Beskrivning av hur färdplanen och projektresultatet tas om hand redovisas under avsnitt 4
Projektets resultat.

6. Erfarenheter och observationer
6.1 Kultur

Utifrån nuläget är det tydligt att många delar är starkt kopplade till det kulturarbete som
pågår inom regionen. Det finns tydliga kopplingar mellan projektet och de fyra
utvecklingsområden inom Region Gotlands organisationskultur.
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6.1.2 Förändrad organisationskultur





Samverkan över gränser
Från försiktighet till tillit
Lärande och utveckling
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Stolthet och helhetsförståelse

Från försiktighet till tillit

Utan gemensam och tydlig ledning samt gemensamma och tydliga prioriteringar skapas
ingen tillit i varken den politiska organisationen eller tjänstemannaorganisationen. Det
behövs en hel process med tydligt kundfokus som alla är överens om.
Lärande och utveckling

Det hittills framarbetade materialet framgår att otydligheten i samhällsbyggnadsprocessen
med roller och ansvar bidrar till osäkerhet och svårigheter att nå fram med sina förslag till
utveckling. Som ny medarbetare saknas introduktion i bredden av
samhällsbyggnadsprocessen, detta kan utvecklas när en ny process väl är på plats.
Stolthet och helhetsförståelse

I en ny och effektiv samhällsbyggnadsprocess jobbar vi med medskapande som bidrar till
det som ovan lyfts i utredningen av Region Gotlands organisationskultur. I den initiala
analysen som gjorts av nuläget så finns det tydliga kopplingar mellan behoven framåt med
en gemensam helhetsbild och en ledning som gör gemensamma prioriteringar och arbetar
mot samma mål och de åtgärder som organisationsutredning föreslår i stycket ovan.
Med fokus på kund och nytta för varandra så stärks förståelsen för helheten. Detta utan
organisatorisk tillhörighet, samhällsbyggnadsprocessen ska ha en stödjande organisation
men organisationen är inte grunden för att processen fungerar. Precis som workshoparna
visat så ska de kompetenta och dedikerade kollegorna lyftas fram i samhällsbyggnadsprocessen för att öka stoltheten och förståelsen för varandras arbete, och hur vi alla bidrar i
processen.
Arbetet med kulturen och ledningens ansvar att bära förändringen kommer vara av största
vikt i hur väl vi lyckas uppnå effektmålen.
6.2 Benchmark mot andra kommuner/regioner
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En omvärldsspaning har genomförts med stöd av Roland Lexén, Public partner som efter
en benchmark mot andra kommuner/regioner gör följande reflexioner:


Prioritera en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess:
- Effektivitetsvinster. Täta igen övergångarna i processen.
- Tidsvinster
- Högre kvalitet
- ”En förvaltning en röst” i dialog med externa aktörer
- Koppla samman planering med drift. Här finns pengar att tjäna.



Balansera starka verksamhetsföreträdarskap med att ta ansvar för hela
processen. Släpp fram enhetschefer och medarbetare.



Stärk ledarskapet på de olika nivåerna. Premiera helhetstänkande.



Stärk ledningsgruppens roll
- Det är en lednings- och styrningsfråga - management
- Det handlar om förebildlighet i ledarskapet ––”trappan städas uppifrån”
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Bygg gemensam kultur bland personalen (kommunicera, gemensamma forum)



Ändra tyngdpunkt i organisationen beroende på utvecklingssituation

6.3 Erfarenheter från projektet
6.3.1 Kommunikation

Från projektets start har projektledaren lyft behovet av kommunikation. Eftersom det i
uppdraget tydligt beskrivs att projektet ska ta fram förslag på organisatoriska lösningar och
detta brukar kunna väcka känslor inom en organisation så behöver projektet ständigt
kommunicera. Projektet har även stark koppling till våra kulturutmaningar och
genomförandet av resultatet kräver förändringsledning. För att hantera detta behövs
kommunikation, så många som möjligt behöver förstå målbilden med tydligare process,
vilka vi är till för och hur vi arbetar tillsammans för att nå våra mål. Projektet hade under
hösten 2020 en kort period tillgång till en kommunikatör i övrigt har ingen kommunikation
skett från projektet annat än att projektmedlemmarna har informerat kort i sina respektive
ledningsgrupper. Många av de kommuner projektet haft dialog med bekräftar att
kommunikation och dialog är en av nycklarna för framgång i förändringsarbete kring
samhällsbyggnadsprocessen.
6.3.2 Problem och svårigheter – hur löstes dom?

Pandemin har självklart påverkat detta projekt också. Främst för val av metoder och
resurser inom projektet. En projektmedlem lämnade projektet för att personen behövdes i
frågor kopplade till Covid -19 vilket fick konsekvenser för projektets sista del,
sammanställning och överlämning av projektresultat.
6.3.3 Kommentarer från projektledaren

Det finns en tydlig vilja bland medarbetarna inom samhällsbyggnadsprocessen att driva
förändring till det bättre. Detta har uppmärksammats under workshoparna inom projektet
men också av projektdeltagarna som är tillika chefer inom samhällsbyggnadsprocessens
olika delar. Region Gotland har stor kompetens samlat hos medarbetarna som behöver
nyttjas som kollektiv intelligens. Därför är det viktigt att de utmaningar vi står inför
gällande vår organisationskultur alltid är med i utvecklingsarbetet mot nyläget för
samhällsbyggnadsprocessen för framtiden.
Projektledaren vill framhålla vikten av att se till process och funktion före person. Nyttja
den kollektiva intelligensen på rätt sätt, en person som bär stor erfarenhet och kunskap
inom ett visst område är därmed inte med automatik den bästa projektledaren för projekt
inom ämnet.
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6.3.2 Stämmer slutmål överens med förväntat resultat?

Uppdraget har från början ett tydligt innehåll om organisatoriska lösningar för att uppnå en
samhällsbyggnadsprocess med beskrivet syfte. Projektet har tydligt valt att låta processen gå
före förslagen till organisatoriska lösningar eftersom processen är överordnad de
organisatoriska strukturerna. Detta har gjorts genom att under lång tid i projektet fokusera
enbart på processen och inte förrän våren 2021 närma sig de organisatoriska lösningarna.
Det innebär också att överlämningen av resultatet har mer arbete att göra kring
organisation. Projektet har också tagit avstånd från begreppet och ordet ”omorganisation”
eftersom det inte finns inom projektets uppdrag och det kan väcka oro hos medarbetare.
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Flera kollegor har uttryckt viss trötthet kopplat till omorganisationer och det har under
projektets gång varit oklart om det bara krävs någon lättare justering i organisationen eller
ett större grepp för att nå en effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar
samhällsbyggnadsprocess.

7. Referenser
 God samhällsbyggnad med kommunal samordning, Sveriges kommuner och
landstig, 2017
 Kommunallag (2017:725)
8. Ev. bilagor /Övrigt
Bilaga 1 Nulägesanalys
Bilaga 2 Nuläge sammanställning workshop
Bilaga 3 Vilka är vi till för sammanställning workshop
Bilaga 4 Handlingsplan
Bilaga 5 Nyläge processbild 1
Bilaga 6 Nyläge processbild 2
Bilaga 7 Slutrapport delprojekt ekonomi
9. Underskrift
Beslut om att godkänna projektets resultat och att avsluta projektet
Datum 2021-04-20
Underskrift Projektägare
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1. Analys
Projektgruppen har utifrån insamlad fakta om nuläget
inom samhällsbyggnadsprocessen genomfört en analys och
identifierat förbättringspotential.
Det är tydligt i det material som hittills arbetats fram av
medarbetarna att processerna beskrivs utifrån
organisatorisk tillhörighet, inte utifrån en helhet som
samhällsbyggnadsprocessen har som mål att vara. I
workshoparna redovisas att medarbetarna upplever
samarbetet inom de egna delarna i processen som god och
att man har kompetenta och dedikerade kollegor.
Exploateringsprocessen som har kartlagts och utvecklats
under de senaste åren lyfts också som ett gott exempel på
en process som är på väg i rätt riktning.
Sammanfattning

I det faktaunderlag som tagits fram i projektet för att
beskriva nuläget kan några tydliga mönster inom samhällsbyggnadsprocessen skönjas. Dessa kan
sammanfattas i följande potentiella förbättringsområden:


En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med samverkan över gränser Ett av
de tydligast framträdande budskapen i nulägesanalysen, oavsett vem som tillfrågats, är att
helheten, dvs en tydlig sammanhållen samhällsbyggnadsprocess efterfrågas och där
samverkan inte upplever några organisatoriska hinder.



Tydligare ledning och styrning utifrån ett helhetsperspektiv
Ledning och styrning utifrån hela samhällsbyggnadsprocessens perspektiv där det finns
gemensamma mål och prioriteringar, både på politisk- och tjänstemannanivå är en kritisk
förutsättning för att hålla samman helheten.



Kundfokus
Samhällsbyggnadsprocessen för framtiden måste ha ett fokus på värdeskapande för/ och
med de man finns till för, dvs. kunderna.



Bemötande och tillgänglighet
Arbetet med bemötande och tillgänglighet är centralt inom hela
samhällsbyggnadsprocessen och här är det viktigt att säkerställa att det hanteras lika inom
hela processen. Det är även viktigt att tillämpa lika-behandlingsprincipen, dvs. alla ska få
samma bemötande oavsett vem man är eller var i samhällsbyggnadsprocessen man har
kontakt med Region Gotland.



Tydliga roller, ansvar och mandat
Att tydliggöra roller, ansvar och mandat kommer att vara en framgångsfaktor för att
skapa tillit, engagemang och förmåga att göra varandra bättre i
samhällsbyggnadsprocessen.



Förändrad organisationskultur
Inom samtliga förbättringsområden kan vi se att det finns en stark koppling till att även
organisationskulturen måste förändras. De förbättringsområden som projektgruppen
identifierat ligger väl i linje med de områden som organisationskulturutredningen lyfter

fram; samverkan över gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt
stolthet och helhetsförståelse.


En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med samverkan över gränser
Behovet av att ge en tydlig bild av hela samhällsbyggnadsprocessen för ökad förståelse av
den enskilda processens syfte i helheten är stort. Varken de politiska ledningarna eller
förvaltningsledningarna upplevs heller inte styra mot helheten och gemensamma
prioriteringar. I medarbetarperspektivet är det tydligt att delarna i mångt och mycket
fungerar bra, men förståelsen för helheten saknas. Det finns flera aktörer i
samhällsbyggnadsprocessen som idag inte blir involverade alls, eller för sent. Orsakerna
till detta är olika.

Projektgruppen bedömer att det finns en förbättringspotential i att:
-

-

Skapa en gemensam definition och en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
Tydliggöra helheten och delarna och täta igen mellanrummen i övergångarna i processen.
Alla som är delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen ska känna samhörighet och ha
gemensamma mål.
Definiera olika typer av projekt och skapa delprocesser som säkerställer att de aktörer
som har starka beroenden/kopplingar till samhällsbyggnadsprocessen (ex. andra
förvaltningar/avdelningar/enheter) blir involverade, dvs. att täppa igen mellanrummen i
processen.
Tydliggöra de ekonomiska flödena i samhällsbyggnadsprocessen och hur fördelning ska
ske mellan nämnderna.
Att öka kunskapen och medvetenheten om helheten genom att skapa tillfällen och
mötesplatser då alla träffas samtidigt för att sprida kunskap och aktuell information om
vad som är på gång.
Att skapa gemensamma målbilder för en samhällsbyggnadsprocess för framtiden.

Tydligare ledning och styrning utifrån ett helhetsperspektiv

Utan gemensam och tydlig ledning samt gemensamma och tydliga prioriteringar utifrån ett
helhetsperspektiv skapas ingen tillit i varken den politiska organisationen eller
tjänstemannaorganisationen.
Projektgruppen gör bedömningen att det finns en förbättringspotential i:
- Tydligare ledning och styrning utifrån ett helhetsperspektiv, både på politisk- och
tjänstemannanivå där man gemensamt arbetar tillsammans för ex:
o Tydliga mål för samhällsbyggnadsprocessen
o Synkad verksamhetsplanering där förvaltningarna arbetar mot samma mål
o Tydlig prioritering
o Samberedning mellan förvaltningsgränserna
- Att stärka ledarskapet på de olika nivåerna och premiera helhetstänkande
- Att bygga en gemensam kultur bland medarbetarna i samhällsbyggnadsprocessen
- Att arbeta för att stärka tilliten på alla nivåer för att bana väg för självständiga och stolta
medarbetare
- Att arbeta för att öka kunskapen och förståelsen för helheten och de delarna. Med det
kommer även att ha respekt för varandras delar
- Att balansera starka verksamhetsföreträdarskap med att ta ansvar för hela
samhällsbyggnadsprocessen.

-

Att alla som är en del i samhällsbyggnadsprocessen har ett ansvar för att utveckla
processen och varandra
- Att utveckla och tydliggöra projektmodellen samt skapa en tydlig definition av vad ett
projekt är
- Att etablera en gemensam projektportfölj som innehåller samtliga
samhällsbyggnadsprojekt
- Att etablera en funktion för att planera och prioritera projekt
- Att säkerställa resurser innan initiativ startas
- Att tydliggöra kopplingen mellan styrande dokument och operativ verksamhet
- Att hålla fast i det förändrings-och utvecklingsarbete som inletts. Ledarskapet på alla
nivåer måste kraftsamla för att bära helhetsperspektivet och hålla samman
samhällsbyggnadsprocessen
Dagens samhällsbyggnadsprocess är inte tydligt definierad och består huvudsakligen av fristående
delprocesser som motsvarar en organisation, ofta en enhet. Det ger en spretig bild.

Bild: Illustration över processer och delprocesser

Kundfokus

Av tidigare gjorda utredningar och en analys av nuvarande arbetssätt är det tydligt att processerna
har ett internt fokus, ofta uppdelade per organisatorisk enhet eller avdelning. Att hitta den röda
tråden, ex. genom en kundresa är upp till betraktaren att själv skaffa sig en uppfattning om. Det
interna tankesättet märks inte minst genom exempelvis att e-tjänster inte hänger ihop, utan är
fristående från varandra. Som kund måste man ofta vara sin egen administratör och
informationsbärare.
I en samhällsbyggnadsprocess för framtiden ska vi ha tydligt kundfokus vilket innebär att fokus i
processerna måste gå från att vara internt beskrivna till att beskriva hur vi skapar värde för
och/eller med vår kund.
Projektgruppen gör bedömningen att det finns en förbättringspotential i:
Fokus på kundvärde och kundflöden, dvs. beskriva flödet utifrån ett värdeskapande perspektiv
snarare än utifrån ett internt organisatoriskt perspektiv










Ärendehantering. Ett gemensamt ärendehanteringssystem saknas. Strukturen i W3D3 är
uppbyggd per nämnd, inte per ärende. (formulera om), syftet är att kunna följa hela ärendet
oavsett var i processen man är. Kund och verksamhet bör se samma sak kopplat till
processens flöde.
Likvärdighet i handläggningen.
Att skapa en tydlig väg in i Region Gotland – för att inte behöva kontakta flera olika
avdelningar och enheter för sitt ärende.
Kund ska inte behöva vara sin egna informationsbärare.
Återkoppling (ett nej är också service)
Information om HUR, tillgänglig information
Ömsesidig förståelse för processen - transparens

Bemötande och tillgänglighet

Under 2020 ska arbetet med att utveckla bemötandet fortsätta inom Region Gotland med stöd av
Lennart Wittberg, extern konsult. Syftet med uppdraget är att stötta organisationen (främst
genom den grupp som kallas Topp 100 och berörda förvaltningschefer) att på egen hand driva
förändringsarbetet.
Topp 100 (drygt 120 tjänstepersoner från TKF och SBF med täta företagskontakter)
är ett första steg och är därmed också ett försök som ger värdefulla erfarenheter för en
fortsättning. Topp 100 är fortsatt en viktig grupp under 2020, liksom chefer och andra
nyckelpersoner som kan fortsätta driva arbetet även efter 2020.
Utgångspunkt för arbetet
Att arbeta med bemötandefrågor handlar om att påverka kulturen i en organisation. Det är
ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet, tålamod och tid. För att det ska vara, och
uppfattas som, äkta och inte endast kosmetiska åtgärder behöver det drivas av och med
kärnverksamheten. Detta betyder bland annat att bemötandefrågor behöver vara en
integrerad del av det vardagliga arbetet, närvarande i det dagliga professionella samtalet
och faktiskt påverka hur man agerar.
Kort om de fem principer för bemötande
De fem bemötandeprinciperna utgör en utmärkt grund för det fortsatta arbetet med bemötande.

Bild: Sammanfattning av de fem bemötandeprinciperna

En princip har dock en särställning eftersom den handlar om något mycket mera än
bemötande. Det gäller princip nummer fyra, ”Vi välkomnar kritik och feedback och använder
den för att utvecklas”. Det är en viktig och värdefull princip som berör även utvecklings- och
styrningsfrågor.
Följande frågor behöver hanteras i det fortsatta arbetet:
• Förmågan att ta emot kritik och till och med se det som något positivt.
• Rutiner och arbetssätt för att hantera kritik och feedback, handlar både om hur lätt
det är att lämna synpunkter och vad som händer med dem sedan.
• Om klagomål ses som något negativt och används av organisationen, formellt eller
informellt, för att bedöma kvaliteten (det vill säga att färre klagomål är bättre) skapar
det incitament som motverkar syftet med principen. Klagomål behöver ses både i
den formella som den informella styrningen som något positivt och något som man
vill uppmuntra medborgare och företag att lämna.
Alla dessa frågor är svåra och behöver särskild uppmärksamhet och särskilda åtgärder. Det
är också viktigt att princip nummer fyra, och vilka konsekvenser den får, är ordentligt
förankrad hos ledningen. Ber man om kritik, och det är lätt att lämna den, kommer man att
få mer kritik (vilket på sikt kommer att leda till en bättre verksamhet). När man ber om
feedback får man förhoppningsvis också en del beröm. Även denna är värd att tas på allvar
och bör spridas i organisationen.
Koppling till FramSam
Arbetet med att utveckla bemötande och tillgänglighet kommer att ta tätt samarbete med
projektet för framtidens samhällsbyggnadsprocess. Det innebär goda möjligheter att hålla
samman arbetet med att utveckla och genomföra förändringar i det nyläge som projektet ska
sätta.

Tydliga roller, ansvar och mandat

Av nulägeskartläggningen framgår det att roller, mandat och ansvarsområden är otydliga i
samhällsbyggnadsprocessen. Det skapar en osäkerhet i vad som förväntas och vad man kan
förvänta sig av andra.
Projektgruppen bedömer att det finns en potential i:
- Att tydliggöra samtliga roller (både medarbetare, chefer och förtroendevalda) inkl. ansvar
och mandat
- Att tydliggöra hur de ska förhålla sig till varandra för att skapa förutsättningar för att som
förtroendevald eller tjänsteman kunna ta sin roll
- Att tydliggöra forum inkl. ansvar och mandat
- Att utveckla egenansvaret i att kunna representera hela samhällsbyggnadsprocessen
- Arbeta för att vi ska göra varandra bättre, både internt och mot kunder
Förändrad organisationskultur

Utifrån nuläget är det tydligt att många delar är starkt kopplade till det kulturarbete som pågår
inom regionen. Det finns tydliga kopplingar mellan projektet och de fyra utvecklingsområden
inom Region Gotlands organisationskultur.





Samverkan över gränser
Från försiktighet till tillit
Lärande och utveckling
Stolthet och helhetsförståelse

Från försiktighet till tillit

Utan gemensam och tydlig ledning samt gemensamma och tydliga prioriteringar skapas ingen tillit
i varken den politiska organisationen eller tjänstemannaorganisationen. Det behövs en hel
process med tydligt kundfokus som alla är överens om.
Lärande och utveckling

Det hittills framarbetade materialet framgår att otydligheten i samhällsbyggnadsprocessen med
roller och ansvar bidrar till osäkerhet och svårigheter att nå fram med sina förslag till utveckling.
Som ny medarbetare saknas introduktion i bredden av samhällsbyggnadsprocessen, detta kan
utvecklas när en ny process väl är på plats.
Stolthet och helhetsförståelse

I en ny och effektiv samhällsbyggnadsprocess jobbar vi med medskapande som bidrar till det
som ovan lyfts i utredningen av Region Gotlands organisationskultur. I den initiala analysen som
gjorts av nuläget så finns det tydliga kopplingar mellan behoven framåt med en gemensam
helhetsbild och en ledning som gör gemensamma prioriteringar och arbetar mot samma mål och
de åtgärder som organisationsutredning föreslår i stycket ovan.
Med fokus på kund och nytta för varandra så stärkt förståelsen för helheten. Detta utan
organisatorisk tillhörighet, samhällsbyggnadsprocessen ska ha en stödjande organisation men
organisationen är inte grunden för att processen fungerar. Precis som workshoparna visat så ska
de kompetenta och dedikerade kollegorna lyftas fram i samhällsbyggnadsprocessen för att öka
stoltheten och förståelsen för varandras arbete, och hur vi alla bidrar i processen.
Arbetet med kulturen och ledningens ansvar att bära förändringen kommer vara av största vikt i
hur väl vi lyckas uppnå effektmålen.

Benchmark mot andra kommuner/regioner

En omvärldsspaning har genomförts med stöd av Roland Lexén, Public partner som efter en
benchmark mot andra kommuner/regioner gör följande reflexioner:


Prioritera en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess:
- Effektivitetsvinster. Täta igen övergångarna i processen.
- Tidsvinster
- Högre kvalitet
- ”En förvaltning en röst” i dialog med externa aktörer
- Koppla samman planering med drift. Här finns pengar att tjäna.



Balansera starka verksamhetsföreträdarskap med att ta ansvar för hela
processen. Släpp fram enhetschefer och medarbetare.



Stärk ledarskapet på de olika nivåerna. Premiera helhetstänkande.



Stärk ledningsgruppens roll
- Det är en lednings och styrningsfråga management
- Det handlar om förebildlighet i ledarskapet ––”trappan städas uppifrån”



Bygg gemensam kultur bland personalen (kommunicera, gemensamma forum)



Ändra tyngdpunkt i organisationen beroende på utvecklingssituation

2. Rekommendationer för fortsatt arbete
Utifrån den nulägesanalys som genomförts lämnar projektgruppen följande rekommendationer
för fortsatt arbete:
1. Ta ett samlat grepp om styrning och ledning av samhällsbyggnadsprocessen
Vid en workshop med förtroendevalda (presidier) och förvaltningsledning för de tre
nämnderna och förvaltningarna enades man om följande handlingsplan för 2020-2021:
- Etablera ett gemensamt arbetsutskott (AU) för beredning
- Etablera en gemensam prioritering av ärenden i samhällsbyggnadsprocessen
- Etablera ett samhällsbyggnadsforum för de gemensamma stora frågorna
- Utveckla strategrollen
- Sprida beställarkompetens
- Sprida DISA-kompetens
2. Definiera och etablera Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess
3. Delprojekt – Ekonomi
Kartläggning av ekonomiflödet inom samhällsbyggnadsprocessen
4. Processkartläggning - Nyläge
Ta fram ett nyläge för följande övergripande områden initialt (förslag):
- Informera
- Planera (innefattar bland annat att ta emot ärenden och att planera och
prioritera)

Bilaga 2
Nuläge – workshop mars 2020
Sammanställning över vilka förbättringspotentialer medarbetarna ser.
Frågor om vad som fungerar bra och vilka problem de ser anges i underlagen från de olika
verksamheterna.

Nuläge
Förbättringspotential från WS 2020/03

Ekonomi/resurser
Processer
Ansvar
Samarbete
Dialog
Tydligare ledning/ledare
Mandat
Drift
Rutin
Företag/näringsliv
Planarbete
Kommunikation
Digital
Remiss
Politik

Totalt

Bilaga 2

Frekvens

Andel

14
13
9
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3

104

13%
13%
9%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%

Nuläge

Bilaga 2

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Hållbar tillväxt, RSF

Förbättrat
näringslivsklimat
FUNGERAR BRA

1.

Mötesplatser och strukturer för
samarbete med näringslivet

2.

Näringslivet vill samverka

3.

Företagsbesök, strukturerade och
organiserade

PROBLEM

1.

Förankring och tydliga
ansvarsvarstagande i de interna
förbättringsprocesserna

2.

Behov av att synka regionens interna
förbättrings- /kvalitetsprocesser, samt
kulturbyggandet

Besöksnäring
FUNGERAR BRA

1.

Dialog med regionala
utvecklingsaktörer inom styrgrupp
besöksnäringsstrategiimplementering

1.

Planerat nytag i processen med
bemötandeprinciperna som bygger
på ansvar i respektive förvaltning

2.

Samordning interna processer

FUNGERAR BRA

1.
2.

2.

3.

3.

PROBLEM

PROBLEM

1.

Saknar arbetsformer för dialog
mellan samhällsbyggnadsprocess
och besöksnäringsstrategin

2.

1.

Informationsbrist/utebliven löpande
återkoppling från Region Gotland skapar
frustration hos utvecklingsaktörer

2.

Förankring och tydligt
ansvarsvarstagande i Region Gotlands
interna processer. Dvs att frågor inte
missas eller ramlar mellan stolar när de
byter förvaltning.

3.
3.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Landsbygdsutveckling

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Dialogen kring besöksnäringens
möjligheter och framtid internt på
Region Gotland.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Förbättra det förvaltningsövergripande
samarbetet (samordning interna
processer) gällande frågor som inte
kommer in ”den vanliga vägen”.

2.

Löpande återkopplingen till
”människan/aktören” på den lokala nivån
av vad som händer i processen hos RG

3.

Löpande proaktiv tydliga
medborgardialog om frågor som
engagerar ex i serviceområden eller
tematiskt.

2.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Samhällsplanering, RSF

Bostadsförsörjning

Delta i RUSarbetet

Energiplanering
FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Nya riktlinjer antagna 2019: ”Riktlinjer för
bostadsförsörjning”

1.

1.

2.

Exploateringsgruppen

2.

2.

3.

3.

FUNGERAR BRA

PROBLEM

Samarbete med övriga
enheter

Implementeras i andra förvaltningar
1.

Måste även ske från chefsnivå i förvaltningarna,
inte bara via strateg.
Dialog med övriga förvaltningar

2.

Strategens mandat
Samordning, samsyn och ansvar, vem?
Behöver förtydligas.
Finns ingen plattform för
bostadsförsörjningsfrågor.

3.

Tar lång tid att få fram planlagd mark för
bostäder

4.

Tar lång tid vid försäljningar av mark

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Andra förvaltningars delaktighet och respekt för
varandras roller, kanske framför allt kring RSFs
ledningsfunktion

1.

Utöka resurser inom plan, markingenjörer,
projektledare
Tydligare prioriteringar, processer, mandat och
reglementen

2.

Förtydliga ansvar kring samarbete m Gotlandshem

3.

Alla problem är förbättringsområden!

PROBLEM

PROBLEM

1.

1.

2.

2.

3.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

1.

2.

2.
3.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Samhällsplanering, RSF

Infrastrukturplanering
– regionalt utv.ansvar
FUNGERAR BRA

1.

Allt verkar fungera bra, men så klart
finns det möjligheter till förbättring.

Exploateringsprocesse
n
FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

1.

Dialog i Exploateringsgruppen

2.

2.

2.

3.

3.

3.

PROBLEM
PROBLEM

1.

1.
2.
3.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

2.
3.

Planchef saknas i EXG
Svaga och otydliga mandat för EXG

1.

2.

SBF, TKF måste budgetera för
interna uppdrag som ej ger intäkt,
men som ändå måste göras, t ex
enligt lag eller RS/RF-beslut.
Gäller många av RSFs uppdrag,
vilket är ett stort problem när vi
ska få våra uppdrag genomförda!
Utveckla ett arbetssätt för LEX som
tydliggör mandat, ansvar och
styrning

Budget finns

FUNGERAR BRA

1.

Budget finns från statlig nivå

2.

Engagerad och drivande strateg finns

3.

PROBLEM

1.

Personalbrist tidvis ger förseningar

2.

Inget problem, bra med ett ramverk
för processen

3.

Andra förvaltningar vill inte bistå med
resurser pga inget budgetutrymme.
Gäller i princip alla våra
arbetsområden!!!

LEX

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.

Det finns fortfarande många problem
som måste hanteras. Se tidigare
processgenomgång med Ulrica.

Regional digital agenda

Översiktsplan

PROBLEM
1.

2.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

SBF, TKF måste budgetera för
interna uppdrag som ej ger intäkt,
men som ändå måste göras, t ex
enligt lag eller RS/RF-beslut.

Gäller många av RSFs uppdrag,
vilket är ett stort problem när vi
ska få våra uppdrag genomförda!
2.
3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

2.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Enhet Bygg

Bygglov
handläggning

Inspektion

Tillsyn

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Bygglovsprocessen – W3D3 listor

1.

1.

2.

Samarbete mellan handläggare,
inspektör, koordinator

Ansvarstagande och kompetenta
medarbetare

2.

2.

Bra system/ ”verktyg”

3.

3.

3.

Bra arbetsmiljö/ arbetsklimat

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEM

1.

Samarbete gällande VA-utredningar

1.

Gamla oavslutade ärenden

1.

2.

Förståelse för bygglovsprocessen/
lagen från sökanden

2.

Förståelse för bygglovsprocessen/
lagen från sökanden

2.

3.

Samarbete med planenheten
gällande framtagande av detaljplan

3.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

1.

Utveckla digitalisering (tex. Digital
kontrollplan)

1.

2.

Förbättrad information utåt

2.

2.

Förbättrad information utåt

Bygglovprocessen – W3D3 listor

Förståelse för bygglovsprocessen/
lagen från sökanden

Förbättrad information utåt

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Geografisk information

Mät

2.
3.

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Intern kommunikation GI

1.

2.

Extern kommunikation med flertalet
enheter och kunder

2.

Bra mätutrustning

3.

3.

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEM

1.

GIS

Intern kommunikation GI och extern
med Planenhet
Kommunikation med lokal
byggbransch

FUNGERAR BRA

1.

Kartframställning

Delvis brister i kommunikation med
bygglovsenhet (vissa moment)

1.

2.

Garage- och omklädningsrumsproblem 2.

3.

Dålig framförhållning från vissa externa
kunder
3.

4.

W3D3- programvara (Ej anpassat för
verksamheten. Ej effektivt. Rörigt.
Uselt kundregister)

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Beställningsrutin av nybyggnadskarta
W3D3- programmet (Ej anpassat för
verksamheten. Ej effektivt. Rörigt.
Uselt kundregister)

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

W3D3 (Ej anpassat för verksamheten.
Ej effektivt. Rörigt. Uselt kundregister)

2.

Utbildning för bättre förståelse och
bättre kommunikation (ex målsättning i 2.
situationsplan)

3.

Vi kräver ett garage och
omklädningsgrum enligt
Arbetsmiljöverkets krav och normer

1.

3.

2.
3.

4.

1.

1.

Beställning av nybyggnadskarta bör ej
gå till GI (bör gå till Bygglov via
registratur)

Efterfrågad verksamhet

Det finns mycket att effektivisera och
visualisera med hjälp av GIS och som
kan utvecklas men vi har brist på
personal och svårt att rekrytera.
De flesta har kort framförhållning vid
projekt där de behöver kart- eller GIShjälp
Kostnadsmodellen att enheten
behöver ta betalt för sina jobb hämmar
utvecklingen och effektiviseringen.

4.
Bristande kommunikation med IT
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
1.

Alla ska sitta med samma geodata i
samma system

2.

Bättre kontakter/förståelse med IT

3.

GIS-strategi behövs för att visa
Regionens riktning och utveckling inom
GIS.

W3D3 bör bygas mot bättre program

Fortsättas förbättrings- och
utvecklingsarbetet som DiSa påbörjat

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Planenheten SBF

Planbesked

Detaljplan

Översiktsplan

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Vi svarar i tid

1.

Samarbete med GI

1.

Kompetens finns inom enheten

2.

Vi får information som behövs (förutom 2.
VA)

Vi sitter nära TKF/ miljö och hälsa

2.

Utvecklad dialogmodell

3.

3.

3.

Samarbete med GI

PROBLEM

PROBLEM

1.
2.
3.

Otydliga besked från VA
Hur ärenden kommer in (när de
kommer från RS)
Saknas tydliga prioriteringar

4.

2.
3.

2.

Saknas tydliga prioriteringar

3.

Ständigt ökade lagkrav – ökad
komplexitet/ motsägelser

PROBLEM
1.

Resursbrist från andra enheter

2.

Interndebitering = att vi intern debiterar för olika
insatser/deltagande i projekt, mellan förvaltningar är ett stort
hinder. Det har uppkommit diskussioner med enheter med
behov av att interndebitera för deltagande av resurser i ÖParbetet.

3.

Andra förvaltningar förstår ej sin roll i
samhällsbyggnadsprocessen

4.

Vakanta tjänster innebär högt tryck på bef. personal hos GI.
Stort behov av kart- och GIS ingenjör i den här processen i och
med digitalisering.

4.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

1.

Resurssättning. Brist på
markingenjörer, VA-ingenjörer,
trafikplanerare, landskapsarkitekter

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Anställ VA-ingenjörer med inriktinng
samhällsbyggnad

1.

RSF meddelar oss vid positivt
planbesked från RS!

2.
3.

Dyrare planavtal, vi tar för lite betalt
Alla som jobbar inom stadsbyggnad =>
en förvaltning

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
1.

Mer stöd i upphandling

2.

Implementera ÖP i alla regionens förvaltningar

3.

Ang. interndebitering ska det bekostas av ramen, och att frågan
måste lyftas till berörd nämnd för att utöka ramen istället för att
projektet ska ta personalkostnader. Den tilldelade budgeten
från RS är säkad utifrån behov av externa konsulter,
layoutdialoger etc.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Planenheten SBF

Sociotopkartering
FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Många är positiva till att delta

1.

1.

2.

Uppsökande dialog

2.

2.

3.

3.

3.

PROBLEM

PROBLEM

1.

Får ofta in synpunkter som berör flera
förvaltningar och det är svårt att veta
hur man ska lämna dem vidare så att
synpunkten tas om hand

2.

1.
2.

PROBLEM

1.

2.

3.

3.

4.

3.
4.

4.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Implementering internt, högre grad av
användning av planeringsunderlaget

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Planenheten SBF

Övriga strategiska
dokument & processer
FUNGERAR BRA

1.

Positivt att Plan samverkar med TKF
vid framtagande av grön plan

2.

FUNGERAR BRA

1.

PROBLEM

Ansvarsfrågan: Vem ansvarar för
sådant som ej faller inom ramen för en
viss enhet

2.
3.
4.

Hållbarhetsfrågor
FUNGERAR BRA

Exploateringsprocessen har börjat ta
1.
sig, behöver nu bara lite tid för att sätta
sig i praktiken. Bra modell!
2.

2.

3.

1.

Regional mark/ start
PM

Finns engagemang för hållbarhet

3.

3.

PROBLEM

PROBLEM

1.

Resursbrist

1.

2.

Mycket på gång på kommunal markotydlig prioritering

2.

3.

3.

4.

4.

Tidsbrist

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Många remisser fångas ej upp

1.

Mer stöd i upphandling

1.

Anställ någon som kan söka/bevaka
bidrag för hållbar omställning

2.

Bättre kontakt med politiken – mer
informell

2.

Frångå inte modellen för
exploateringsprocessen

2.

Mer dialog med byggaktörer kring
hållbarhet

3.

Mer stöd för ekonomer

3.

3.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Planenheten SBF

Delta i övriga
samarbeten

Naturreservat

Rådgivning ekologi

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Ambitionerna

1.

1.

2.

Positivt att samlas kring viktiga frågor

2.

2.

3.

3.

3.

PROBLEM

PROBLEM

1.

Otydligt ansvar, roller i skötsel &
uppföljning av naturreservat

2.

2.

Resursbrist Gata & Park

3.

3.

4.

4.

1.

Tidsbrist

Bra att regionekolog är kopplad till
planenheten

PROBLEM

1.

Remisser kommer in från olika håll,
vem ska ha vilken remiss? Gäller
generellt – inte bara ekologi

2.

3.
4.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Tydliggöra ansvarsområden

1.

1.

Resurser att utveckla
naturvärdeskartan

2.

Anställ friluftslivsstrateg

2.

2.

Tydliggöra regionekologers roll som
resurs för hela regionen

3.

Sprida information från samarbetena
till andra

3.

3.

Ökade resurser till Gata & Park

DEL 2

RUBRIK (enhet/avd): Stadsarkitektenheten, SBF

Stadsarkitekt
FUNGERAR BRA
1.
Intern och extern gestaltningsrådgivning,
kundmöten, externa åtaganden

Biträdande
Stadsarkitekt
FUNGERAR BRA
1.
Personliga relationer

Sakkunnig i nämnd

Sakkunnig i nämnd

Enhetschef, förvaltningsledning

Hantering av överklaganden

PROBLEM
1.
Exploateringssamverkan, svårigheten att få en
samordningsgrupp att fungera över
förvaltningsgränserna och med oklar relation till
linjeorganisationen
Resurser / tid för att ta fram arkitekturstrategi

PROBLEM
1.
Otydligt mandat både internt och externt!

Regionantikvarie
Besvara remisser, skriva
utlåtanden Interna o externa
FUNGERAR BRA
1.
Beskriv det som fungerar bra här

PROBLEM
1.
Oklart

i vissa lägen om o när
remisser ska skickas till
regionantikvarien.

Balans mellan förvaltningsarbetet och deltagande
i regionövergripande stadsbyggnadsprojekt och
samarbeten

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
1.

Tydligare mandat i den regionövergripande rollen

Bättre koppling mellan ansvar för
arkitekturområdet och regional utveckling

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
1.
Tydligare mandat både internt och externt!

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
1.
Remisser kommer

ibland från olika
avdelningar ang. samma ärende.
Behöver styras upp bättre

DEL 2

RUBRIK (enhet/avd): Stadsarkitektenheten, SBF

Regionantikvarie
Kulturmiljöprogram
(styrdokument)

Regionantikvarie

Skriva underlag för planer

Regionantikvarie
Världsarvsråd

FUNGERAR BRA
1.
Beskriv det som fungerar bra här

FUNGERAR BRA
1.
Beskriv det som fungerar bra här

FUNGERAR BRA
1.
Beskriv det som fungerar bra här

PROBLEM
1.
Det

PROBLEM
1.
Blir

PROBLEM
1.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
1.
Beskriv förbättringspotential här

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
1.
En tydligare processbeskrivning

saknas resurser att uppdatera
och förbättra programmet

inkopplad i sent skede.

där
regionantikvariens roll tydliggörs i
planarbetet.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
1.
Rådets mandat och

roll behöver
utredas. En gemensam syn på vad
världsarvsutnämningen innebär
behövs.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Miljö & Hälsa, SBF

SamhällsplaneringPlaner
FUNGERAR BRA

1.
2.

3.

Bra kontakt med planenhet( bygger på
att vi tillhör samma förvaltning då det inte
finns några tydliga rutiner kring detta)
Miljö & hälsa deltar tidigt i processen
Bra kontakt med markingenjörer på TKF(
bygger på att vi fysiskt sitter i samma
lokaler)
Att planenhet, bygglov och miljö tillhör
samma förvaltning innebär bra
samarbete.

FUNGERAR BRA

1.

1.

2.

Kan vara svårt att få med miljöteamets
aspekter då vi inte har den
spetskompetensen

3.

Det finns inga tydliga
processbeskrivningar över
planprocessen där våra olika roller
beskrivs.

4.

Inge ersättning för deltagande i
processen

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.
3.

Dialog med berörda ”experter”
Formalisera planarbetet genom rutiner
och processer. Alla kompetenser ska
finnas kartlagda och vara delaktiga
Bedriva planarbetet som ett projekt där
projektledaren ”äger” resurserna under
projekttiden

Bra dialog med bygg (
granskningsmöten)

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
FUNGERAR BRA

1.

PROBLEM

1.

Problem när bygg missar att höra miljö
1.
& hälsa

2.

Sega system/uppkoppling/datorer.
Lägger ofantlig tid på att vänta på
omstart av dator & program och
sökningar

3.

Saknas interaktiv kartintegrering i
ansökan (vi har önskat det i DISA men
det har prioriterats bort tyvärr)

PROBLEM

Vid svårighet med plan finns tendens att
ändå fortsätta i hopp om att svårighet
ska lösa sig. Ibland bättre att säga nej
från början.

Hantera vindkraft

Hantera bygglov

4.

För lite dialog med planenheten

5.

Tendens från politiken att styras av
enskilda intressen istället för att hålla
3..
sig till styrdokument & riktlinjer i frågor
som t ex. bygga på jordbruksmark,
sammanhållen bebyggelse, bevara
natur o kulturvärden) vilket gör att man
äter av kapitalet istället för räntan..

2

Vet vem som involveras på bygg

Interaktiv kartintegrering i ansökan –
2.
Möts och diskuterar ärendena
sökanden ritar in sitplan i ansökan där
kartan direkt svarar på ev.
Är på gång att ta fram rutiner för
3.
förutsättningar/problem med platsen,
samarbetet
vilket gör sökanden uppmärksam på
detta och väljer en bättre plats. Vi får in PROBLEM
sitplanen i ärendet och i kartor direkt.
Olika ingångar/ inte helt samma sätt att
1.
se på saken

Foton (helst sfäriska) önskas kunna
läggas in i kartorna & ärendet direkt
från fält.

2.

Ingen utarbetad rutin på samarbetet

3.

Olika handläggningssystem

4.

Svår med en nämnd och två enheter
med delvis olika
roller/ställningstaganden

Informera politiken om vikten av att
bygga hållbart på ett sätt som bevarar
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
de värden som gör att vi bor här och
En framtagen rutin på hur den samlade
hur det är fullt möjligt ofta genom att
1.
handläggningen ska göras
lyfta blicken från enskilda intressen och
tänka utifrån en helhet.
Tydligare vilka roller vi och bygg har.
2.
Respektera varandras roller och
ställningstaganden
3.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Miljö & hälsa, SBF

Tillsyn enskilda avlopp

Handlägga
avloppsärenden

(Klart vatten projektet)
FUNGERAR BRA

1.
2.
3.

FUNGERAR BRA

Ett bra arbetssätt har utarbetats med
1.
åren inom KV-projektet
Statusen på enskilda avlopp på ön gås 2.
igenom och förbättras
3.
Jobbar för bättre vattenkvalitet

PROBLEM

1.

Mycket uppföljningsarbete som inte
går att ta betalt för

2.

Arbetet i KV-projektet får stå tillbaka
när ex. VA-yttrandena/ansökningar
prioriteras

3.

1.

Samsyn i hur vi ska handlägga

2.

Mycket erfarenhet i teamet

3.

PROBLEM

PROBLEM

1.

Ska göra allt – administrationen tar allt
mer tid från handläggningen

1.

2.

Byten av tekniska system –
stressande. Allt större kunskap om IT
krävs känns det som

2.

3.

Vissa delar som remisser och
kommunicering saknas rutiner för

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

1.

Låt oss få behålla system/ slippa
omorganisationer mm. dvs. ge oss
arbetsro

2.

2.

Administrativ hjälp och mer personer
som handlägger – kortare köer

3.

3.

Juristhjälp efterfrågas

Hjälp med administrativa sysslor

FUNGERAR BRA

Bra samarbete i teamet

Bygglov prioriteras – kort
handläggningstid. När sedan
4.
avsloppstillstånd ska utfärdas shar vi
långa handläggninstider/ mindre
resurser
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

4.

Utföra tillsyn

Resursbrist för att kunna utföra

4.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.
3.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Abonnent & ekonomienheten TKF

Framtagande av
verksamhetsområden
FUNGERAR BRA

1.

Processen finns och är bra – tyvärr
efterföljs den inte alltid

Hantera
bygglovsremisser
FUNGERAR BRA

1.

När remisser kommer in så funkar det
bra – inte alltid de kommer in

Inkoppling mm.
FUNGERAR BRA

1.

Kommunikationen med PUL fungerar
bra
Närhet till PUL

2.

2.

2.

3.

3.

3.

PROBLEM

1.

Tokig turordning – ofta hinner man
bygga ut ett område innan det är
politiskt beslutat om ett
verksamhetsområde.

2.

Detaljplanen kan vara för flexibel – det
passar inte VA då det finns risk för
kostsamma ändringar

3.

PROBLEM

1.

1.

2.

När det finns ett förhandsbesked
kommer inte alltid remissen

2.

3.

Risk att kunden inte blir fakturerad för
anslutning då remiss uteblir (kund kan
även riskera bli efterfakturerad)

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.
3.

Politiken beslutar om ett
verksamhetsområde och därefter
byggs det ut. Då följer vi VA-lagen

När kund kopplar in utan att meddela
uppstår problem.

4.

4.

4.

PROBLEM

Att byggenheten missar att skicka
remiss ibland

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Pressade tidsramar – bygglov behöver
planera bättre. Automatiskt utskick
skulle underlätta.

2.

Fortsatt arbete med att utveckla
ansökan och automatisk koppling till e- 2.
tjänsten för VA

3.

3.

1.

Kunddialogen kan förbättras så att
kunden förstår att ändringsanmälan
måste göras
Ändringsanmälan in innan startbesked
ges – en ändring i processen
tillsammans byggenheten (fortsatt
utveckling)

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Avfall utv. & adm

Slam

Hushållsinsamling
FUNGERAR BRA

1.

Samarbetet inom gruppen

2.

Samarbete med Entreprenörer

FUNGERAR BRA

1.
2.

Samarbetet inom gruppen
Samarbete med Entreprenörer

Återvinningscentraler
FUNGERAR BRA

1.
2.

Samarbetet inom gruppen
Samarbete med Entreprenörer

3.
3.

3.

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEM

1.

Avtalsuppföljning

1.

1.

2.

Kunskapstapp

2.

2.

Kommunikation

3.

3.

3.

Samarbete över enhetsgränser

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

4.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Avtalsuppföljning

2.

Registerunderhåll

3.

Äldre fordonspark

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.

Äldre fordonspark

1.
2.
3.

Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning

Kommunikation
Samarbete över enhetsgränser

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Gata-parkavd.

Drift
Gator & vägar
FUNGERAR BRA

1.

PROBLEM

1.

2.
3.

2.

Kommer in sent i
samhällsbyggnadsprocessen

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.

3.

Delta tidigare i processen då man
diskuterar utformningen av gator,
vägar, gång- och cykelbanor
Delta i projekteringsarbetet och när
bygghandlingarna kommit in för
granskning

3.

Delta vid slutbesiktning innan ett
driftsöverlämnande ska ske

4.

Extremt viktigt att driftsbudget
upprättas för ex. ett nytt
exploateringsområde – annars kan vi
inte gå in med ett driftsåtagande

4.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Hamnavdelningen TKF

Detaljplan
Holmen

Hantera hamnar,
ställplatser/ p-platser
FUNGERAR BRA

1.

Lättillgänglig info/ ej-tjänster,
blanketter

X-kaj, logistik - flöden

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

1.

Samrådsmöten

Samråd - > samsyn

2.

2.

2.

3.

3.

3.

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEM

1.

Hantering, kommunikation internt

1.

1.

Förslag till verklighet uteblir

2.

Prioriteringsordning

2.

2.

Nödlösningar

3.

Antaganden/kunskap

3.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Förbättra kommunikatione i syfte att
minimera fel och korrigeringar

1.

2.

Prioritera ansökningar

2.

3.

”Dra åt samma håll”

Visionära tidsplaner – inga resurser

Bättre ingångsanalyser och
utredningsunderlag

1.
2.

Sakfrågansägaren bör driva projektet
hela vägen i mål utefter föreslagna
idéer

DEL 1 RUBRIK (enhet/avd): Hamnavdelningen TKF

Drift av hamn
FUNGERAR BRA

1.
2.

3.

PROBLEM

1.

Problem med avfallshanteringen – ej
synkad inom Region Gotland

2.

Beställning av hämtning behöver
hanteras även utanför kontorstid

3.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.
3.

Beställningar måste kunna hanteras
även utanför kontorstid (särskilt
viktigt under kryssningssäsong)

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Kollektivtrafik TKF

Trafikplanering
FUNGERAR BRA

1.

Använda de resurser och tillgängliga
medel på bästa effektiva sätt

Tekniska stödsystem
FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

1.

2.

2.

3.

3.

PROBLEM

Brist på ekonomiska medel samt
resandeunderlag skapar en oattraktiv
och tunn tidtabell

Hållplatser

Snabbt modernt, flexibelt stödsystem

2.

Relativt lite service/underhåll behövs
pga dåligt reseunderlag
Låg population på Gotland leder till
minskat hpl.slitage

3.

PROBLEM

PROBLEM

1.

Mer ekonomiska medle för att förbättra
och lägga till fler funktioner

1.

Eftersatta hållplatser utan serviceavtal

2.

2.

Kontanthantering i kollektivtrafik
skapar oro och otrygghet samt ger
seghet i flödet. Risk för manipulation

2.

Brist på pendlarparkeringar vid viktiga
kommunikationspunkter

3.

3.

4.

4.

1.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

3.
4.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

En extra administrativ tjänst behövs för
1.
avlastning för trafikplaneraren

Ta bort kontanterna ombord

1.

Mer ekonomiska medel till
hållplatsunderhåll/service

2.

Mer ekomomiska resurser behövs för
att skapa en attraktiv kollektivtrafik

2.

Utveckla säljkanaler såsom
biljettombud och självservice såsom
kundwebb och app

2.

Skapa avtal med en
hållplatsentreprenör

3.

Tätare turer med större geografisk
täckning

3.

Skapa enhetstaxa för att lättare kunna
kommunicera biljetternas pris och
giltighet

3.

Rutin för felsökning/felavhjälpning

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Kollektivtrafikenheten, särskild

FUNGERAR BRA

1.

Beslut vid överprövning håller i
domstolen

2.

Får oftast rätt vid överklagande

3.

Fattar rättssäkra beslut

FUNGERAR BRA

1.
2.
3.

PROBLEM

1.

Nytt system för handläggning är
under upphandling.

2.

Systemet som används idag är inte
anpassat till färdtjänst.

3.

1.
2.
3.

Beslut vid överprövning håller i
domstolen

2.

Nytt system samt digitalisering av
ansökningar.

Nytt system för handläggning är
under upphandling.
Systemet som används idag är inte
anpassat till riksfärdtjänst.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.

1.

Tydlighet i regelverket.

3.

Fattar rättssäkra beslut

PROBLEM

1.

FUNGERAR BRA

2.
Får oftast rätt vid överklagande

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Sjukresebedömning
(egen bil)

Riksfärdtjänst

Färdtjänst

Nytt system samt digitalisering av
ansökningar.

PROBLEM

1.

Nytt system för handläggning är
under upphandling.

2.

Systemet som används idag är inte
anpassat till sjukresor.

3.

Mycket arbete för lite resultat. Mycket
lätt att göra fel.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Nytt system samt digitalisering av
ansökningar.

2.

Översyn av regelverket.

DEL 2

RUBRIK (enhet/avd): Kollektivtrafikenheten, särskild

Ekonomi/…

Parkeringstillstånd

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Beslut vid överprövning håller oftast i
domstolen

1.

1.

2.

Rättssäkra beslut.

2.

2.

3.

3.

FUNGERAR BRA

3.

PROBLEM

Jobbar inte med detta

PROBLEM

1.

Inkommande ansökningar är inte
kompletta.

1.

2.

Mycket tid går åt till att begära
kompletteringar.

2.

Jobbar inte med detta
Det saknas resurser för att arbetet
ska utföras på ett fullgott sätt.

3.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Digitalisering av ansökningar.

1.

2.

Nytt handläggningsprogram.

2.

3.

PROBLEM

1.
2.
3.

Jobbar inte med detta
Ökade resurser.
Personal/system/utbildning.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Kundtjänstenheten TKF

Inkommande
Samtal, mejl, post

Ärendehantering

Administration

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Samarbete med entreprenörer

1.

Samarbete med entreprenörer

1.

2.

När allt funkar så är det bra

2.

Vissa enheter finns ett bra
samarbete och kommunaktion

2.

3.

3.

PROBLEM

1.

Systemen för alla ärenden
ansvarig/handläggare vill inte prata
med kund

2.

Inkomna samtal/mejl som inte tillhör
oss

3.

Informationen kommer inte till oss

1.

Alla tar sitt ansvar

2.

Förändring/information till oss först

3.

PROBLEM

1.

När vi lämnar ärenden vidare till
vissa enheter utförs dom inte eller
lämnas tillbaka till kundtjänst

2.

Kommunikationen mellan kundtjänst
och de enheter vi samarbetar med är
bristfällig även i vissa enheter finns
inget samarbete eller
kommunikation, inget intresse för det
från dessa enheter.

3.

Ärenden ”bollas” runt mellan olika
avdelningar och enheter av
handläggare

4.

Samarbete, finns ingen önskan till ett
bra samarbete mellan kundtjänst och
vissa av de enheter vi jobbar med

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Samarbete med ägaren av
Infracontrol
Vissa enheter finns ett bra
samarbete och kommunaktion

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Samarbete och kommunikation

2.

Alla tar sitt ansvar

PROBLEM

1.

System ej uppdaterade/förnyade

2.

Kommunikationen mellan kundtjänst
och de enheter vi samarbetar med är
bristfällig även i vissa enheter finns
inget samarbete eller
kommunikation, inget intresse för det
från dessa enheter.

3.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Ta ansvar för sitt system

2.

Samarbete inom Region Gotland

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Mark-& stadsmiljö

Stadsbyggnadsprojekt
FUNGERAR BRA

1.

Det har inte bedrivits så många stora stadsbyggnadsprojekt varför det saknas erfarenhet. Det finns en vilja och ett
engagemang att uppnå resultat, dvs. bra projektgenomförande

PROBLEM

1.

Otydlig styrning på övergripande nivå – vem är uttalat ansvarig?

2.

Saknar tydlig koppling mellan bostadsförsörjningsprogrammet ocb exploateringsverksamheten

3.

Ansvaret för uppföljning av genomförandefrågor i FÖP/ÖP är inte klarlagt

4.

Ekonomiprocessen är inte tydlig

5.

Det lär finnas 27 styrande dokument avseende fastigheter, vilka bör sammanfattas för att få det hanterbart

6.

Vi saknar strategernas medverkan och engagemang i stadsbyggnadsprojekt

1.

Tydligare ledning och styrning – inkl. roller, ansvar och mandat

2.

Ta fram ett styrdokument för stadsbyggnadsprojekt

3.

Tydliggöra ekonomiprocesserna

4.

Inte starta/besluta nya projekt med mindre än att resurserna för ett genomförande är säkerställt

5.

Ta fram en projektportfölj/redovisning för alla projekt inom regionen som avser stadsbyggnad, infrastruktur, renodlade VAprojekt, detaljplaner, byggprojekt, exploateringsprojekt för att kunna bedöma vilka resurser som finns för genomförande och för
att kunna prioritera

DEL 2

RUBRIK (enhet/avd): Mark-& stadsmiljö

Infrastrukturprojekt
FUNGERAR BRA

1.

Roller och ansvar vad gäller VA-projekt är tydliggjorda. Samverkar bra även om det finns brister i samordningen

PROBLEM

1.

Det finns brister i samordningen vid genomförande av VA-projekt

2.

De som sköter själva anläggandet har inte tillräcklig kunskap i de juridiska aspekterna i upplåtelseavtal

3.

Finns vissa otydligheter när det handlar om ett renodlat infrastrukturprojekt inom ramen för ett stadsbyggnadsprojekt vad gäller
roller mm.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Vi jobbar idag med att förbättra samordningen vid genomförande av VA-projekt

2.

Tydliggöra i styrdokument förhållandet för ett infrastrukturprojekt inom ett stadsbyggnadsprojekt

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Mark-& stadsmiljö

Exploateringsprojekt
FUNGERAR BRA

1.

Roller och ansvar är relativt bra klargjorda. Har en omarbetad processbeskrivning, ej färdigställd

2.

När projektgrupper väl har tillsatts fungerar arbetet hyggligt bra.

3.

Har ett bra samarbete med de flesta andra enheter som berörs

PROBLEM

1.

Personella resurser till projekt i och med att markingenjörer blir projektledare. Avser samtliga personella resurser

2.

Ekonomirutiner mm är väldigt otydliga

3.

Rutiner och styrande dokument för exploateringsprojekt och dess genomförande saknas

4.

Otydligt mandat till verksamhetsansvarig för EXG leder till en otydlig styrning

5.

Otydligt mandat för projktledare

6.

Resursfrågan vad gäller genomförande av vissa detaljplaner

7.

Påbörjade detaljplaner som borde växla över till exploateringsprojekt

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Inte starta/ besluta om nya projekt förrän resurserna för ett genomförande är säkerställda

2.

Se över ekonomiprocesser/ rutiner för exploateringsprojekt

3.

Ta fram styrande dokument och rutiner för genomförande av exploateringsprojekt

4.

Se över roller, ansvar och mandat

5.

För genomförande av våra detaljplaner måste resurser säkerställas. Annars behöver man prioritera

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Mark-& stadsmiljö

Planprojekt
FUNGERAR BRA

1.

Bra samarbete med planenheten, SBF

2.
3.
PROBLEM

1.

Planenheten har ett övergripande startmöte med bra representation men övergår sedan i ett mer enskilt arbetssätt där
genomförandefrågan kommer sent in i processen. (Markingenjörerna har tidigare varit en bristvara vilket kan vara en
bidragande orsak)

2.
3.
4.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

2.
3.
4.
5.

Involvera markingenjörerna i planarbetet mera och då framförallt genomförandefrågorna och att de kommer in tidigt i
planprocessen

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Mark-& stadsmiljö

Planprogram
FUNGERAR BRA

1.

Bra samarbete med planenheten, SBF

2.
3.
PROBLEM

1.

Planenheten har ett övergripande startmöte med bra representation men övergår sedan i ett mer enskilt arbetssätt där
genomförandefrågan kommer sent in i processen. (Markingenjörerna har tidigare varit en bristvara vilket kan vara en
bidragande orsak)

2.
3.
4.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

2.
3.
4.
5.

Involvera markingenjörerna i planarbetet mera och då framförallt genomförandefrågorna och att de kommer in tidigt i
planprocessen

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Mark-& stadsmiljö

Remisser
FUNGERAR BRA

1.

Får numera in alla remisser i W3D3 istället för på individnivå

2.
3.
PROBLEM

1.

Oftast går det inte att klara remisstiden i och med att TN ska fatta beslut

2.
3.
4.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.
3.
4.
5.

Utökad remisstid men förstår att det skapar andra problem

DEL 2

RUBRIK (enhet/avd): Projektavdelningen TKF

Projektledning
Bygg
FUNGERAR BRA

Projektledning
Exploatering/VA etc.
FUNGERAR BRA

1.

Ansvarstagande och kompetenta
medarbetare

1.

Ansvarstagande och kompetenta
medarbetare

2.

Bra system & ”verktyg”

2.

Bra system & ”verktyg”

3.

Bra arbetsklimat på avdelningen

3.

Bra arbetsklimat på avdelningen

PROBLEM

PROBLEM

1.

För kostsamma entreprenader,
entreprenörer/ avtal

1.

För kostsamma entreprenader,
entreprenörer/ avtal

2.

Projekterar ibland liknande projekt
från skratch

2.

Projekterar ibland liknande projekt
från skratch

3.

Svårt att sia om framtida beläggning

3.

Samarbete mellan avd.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Mer enat arbetssätt. Möjlighet att
avsluta dåliga ramavtal?

1.

Mer enat arbetssätt. Möjlighet att
avsluta dåliga ramavtal?

2.

Standardisera (ex. klassrum)

2.

Standardisera

3.

Input ifrån andra avd vad som är på
gång.

3.

Bättre samarbete mellan avd.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Stadsträdgårdsmästare

Planprojekt

Exploateringsprojekt
FUNGERAR BRA

1.

Närheten till planenheten (men svårt
med resurser ibland)

2.
3.
PROBLEM

FUNGERAR BRA

1.

1.

2.

Mkt bra dialog

2.

3.
PROBLEM

2.

För få resurser tex. Artelleriet

1.

Resursbrist, för många projekt igång
samtidigt

2.

Vi saknar generellt kopplingen med
driften, att de inte är delaktiga i
projekten

3.

Generellt problem: Parkfrågor är inte
så viktiga – att försvara allmänhetens
tillträde

4.

5.
6.

4.

1
.
2
.
3
.

Samarbete LST
Samarbete konsulter

Resursbrist även från andra team tex
trafikplanering.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Samarbete LST

1.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Sammankopplingen till driften
Ta fram struktur för medborgardialog som
hjälpmedel
Glapp mellan oss och RSF

2.

Bra samarbete med planenheten/
regionekolog

3.

1.

Projektdirektiv förtydligas vad vi
förväntas göra och timmar
Svårt att få medborgardialog och
dialog med byggherrar om önskemål
inför utveckling
Saknas ”grön kompetens” på
projektavdelningen när de ska hålla i
projekt och upphandlingar. Även brist
av grön kompetens på
planavdelningen.

FUNGERAR BRA

Närheten till planenheten (men svårt
med resurser ibland)

Driften inte delaktiga – parkplanering
sitter för långt ifrån

3.

Naturreservat

Anställa en
landskapsarkitekt/landskapsingenjör
på planenheten

PROBLEM

1.

Generellt problem: Diskussioner om
ansvarsfrågor när organisationen/
ansvar ej finns beskrivet
(Drift/beställarorganisation)

2.

Finns budget men inte personal för
att utföra enligt skötselplan

3.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Förtydligande av våra respektive
uppdrag eller någon form av
sammanslagning
(Drift/beställarorganisation)

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): Stadsträdgårdsmästare

FUNGERAR BRA

Samarbete med medborgardialoger i
vissa fall

FUNGERAR BRA

1.

Bra samarbete med planenheten

2.

2.

Bra samarbete med Skogsstyrelsen

3.

3.

1.

PROBLEM

1.

Resursbrist att vara delaktiga i alla
projekt

2.

Driften ej delaktiga

Planering/ utveckling av
befintlig mark/
strategisk utveckling

Deltagande i övriga
projekt/ samarbeten

Fördjupade
översiktsplaner

2.

1.
2.
3.

Resursbrist att vara delaktiga i alla
projekt
Dåligt samarbete med LST

1.

Resursbrist att genomföra ordinarie
investeringar och samtidigt vara i alla
projekt

2.

Mycket problem med ansvarsfördelningen när uppdragen inte är
beskrivna mellan drift & planering

3.

Mycket besparingar = svårt att utveckla
= skapar en underhållsskuld vilket gör
att det blir dyrare

3.

Saknas ”grön kompetens” på
projektavd.

3.
4.
4.

4.

5.

1.
2.
3.

Svårt att genomföra
beställningar/projekt i egen regi när det
inte finns personal till detta
Otydligt vem som ansvarar för
markreserv

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Bra internt samarbete (MOS)

PROBLEM

PROBLEM

1.

FUNGERAR BRA

1.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

2.
2.

Förtydligande av våra respektive
uppdrag eller någon form av
sammanslagning med driften
Viktigt att skapa ett bra samarbete
mellan drift & planering
Utredning vem som ansvarar för
markreserv

DEL 2

RUBRIK (enhet/avd): Trafikplanering

Administration

Trafikprojekt

Myndighetsutövning

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEM

1.

Manuell hantering av återbetalning av
p-avgifter är ohållbart. Utbetalning görs
1.
vi SBF Ekonomi. Tidskrävande
process som kräver avstämning i flera
led
2.

2.
3.

3.
4.

Otydligt när blir remissinstans

1.

Sårbart eftersom det i dagsläget bara
är en person som kan och får publicera
beslutade trafikföreskrifter/lokala
trafikföreskrifter i den nationella
databasen för dessa föreskrifter

2.

Systemet för boendeparkering behöver
digitaliseras. Tillståndet skall inte börja
gälla innan det är betalt. Påminnelse
bör utgå innan det går ut

Otydlig process- vissa är kvar i
beställar-utförar tänk i brist på andra
rutiner
Projektledarutbildning saknas delvist.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
3.

1.

1.

1.
4.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
4.

DEL 2

RUBRIK (enhet/avd): Trafikplanering

Parkering
FUNGERAR BRA

1.
2.
3.
PROBLEM

1.

Banktekniskt problem med de koder
som visas i p-automat. Generar många
kundkontakter

2.

Vid felanmälan som rör mjukvara

3.

Önskemål om snabba förändringar av
parkeringsrestriktioner och
parkeringsavgifter.(politiskt)

4.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.
3.

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): VA-Avd PUL

Projektledning
Exploatering/VA etc.

Exploatering
FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

1.

Markfrågor, kontakt med markingenjörer

2.

2.

Samarbete med VA-underhåll

3.

3.

Markfrågor, kontakt med markingenjörer

PROBLEM

PROBLEM

1.

Ändring av detaljplan när processen har påbörjats
och VA-ledningar har färdigställts

1.

VA får ta kostnader för asfaltering på vägar som
egentligen gatusidan skulle ta

2.

Större projekt personalbrist

2.

Onödiga kostnader för markupplåtelse i samband
med ledningsgrävning (uppställningsplatser för
material)

3.

Långa tider för tillstånd (ledningsrätt Trafikverket),
(grävtillstånd mark)

4.

Servitut saknas på befintliga ledningar

3.
4.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.

Inga ändringar av detaljplaner under byggtid

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.

Mer pengar till gatusidan för vägunderhåll

2.

Servitut på alla VA-ledningar

3.

Bättre rutiner = lättare att göra rätt

DEL 2 RUBRIK (enhet/avd): VA-avd PUV TKF

Utveckling av verk

Exploatering

Övrigt

FUNGERAR BRA

FUNGERAR BRA

1.

Bra samarbete med driftspersonalen

1.

Lugnt arbetstempo

2.

2.

Driven och självgående personal

2.

3.

3.

Förlåtande attityd (hinner man inte så
gör det inte så mycket, bara man
säger till)

FUNGERAR BRA

1.

Samarbetet inom VA –avd
(exploateringsgrupp)

3.

PROBLEM

1.

Ibland svaras kunder mm utan att
hela VA-kedjan kollats upp

PROBLEM

1.

Ibland otydligt uppdrag/projekt/
ägarskap

PROBLEM

1.

Styrande ledarstil i hela
organisationen

2.

2.

2.

3.

3.

3.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.
3.

Att alla ärenden angående
nyanslutning går via
exploateringsgruppen

1.

Tydligare ”beställning” av uppdrag/
projekt och dess rapporteringsvägar

1.

2.
2.

Förändra Regionens chefers
ledarstilar till mera stödjande hela
vägen från Regiondirektör till
enhetschefer/ arbetsledare

Bilaga 3
”Vilka är vi till för?”
Resultat från workshop november 2020.

Hej alla samhällsbyggare på TKF, SBF och RSF!
Här kommer resultatet av workshopen 28 okt-6 nov
Frågan var ”Vilka är vi till för?”.
Vissa genomförde den på egen hand och på vissa enheter jobbade man tillsammans och skickade in ett gemensamt
svar. Tack till er som medverkade.
Metod
• Vi har sammanställt alla svar och räknat ut frekvenser och andelar. Svar som har nämnts oftare har lyfts fram.
• Vi har klustrat ihop svaren till kundsegment, förbättringsområden och effektiviseringsförslag.
I presentationen kommer ni att se:
•
Vilka de olika kunderna är – externa och interna samt deras behov.
•
Vilka de olika leverantörerna är samt deras behov.
•
Era förslag på effektiviseringar i samhällsbyggnadsprocessen samt de förbättringsområden som nämndes under
workshopen i mars.
Resultaten kommer användas i det fortsatta arbetet i FramSam.

T.ex.
Allmänheten
Framtida generationer

Externa kunder
Medborgare

T.ex.
Entreprenörer
Bostadsbolag
Konsulter
Mäklare

T.ex.
Länsstyrelsen
Naturskyddsföreningen
Försvarsmakten

T.ex.
Fritidsboende
Fastighetsägare
Resenärer
Abonnenter

Privatkunder
T.ex.
Berörda grannar

Företagskunder

Sakägare

Andra
myndigheter

Externa kunders behov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mark för bostäder
Ett hållbart, vacker och funktionellt samhälle
Samverkan och remissvar
Utveckla verksamheter
Stöd i PBL-frågor
Realisera sina drömmar och behov
Delaktighet i samhällsbyggandet
Svar på frågor
Smidig och säker trafikmiljö
Bra dialog och tydlighet om förväntningar och regelverk
Empatiskt bemötande

Interna kunder
Tjänstepersoner

Politiker
T.ex.
Regionfullmäktige
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelsen

T.ex.
Kundtjänst
VA-avdelningen
Enhet Bygg
Strateger

Interna kunders behov
•
•
•
•
•
•
•

Rättssäkra underlag för beslut
Ansvarsfull samhällsbyggnadsroll
Ge service till medborgarna
Stöd i strategiska arkitektur- och gestaltningsfrågor
Rådgivning om lagstiftning
Ny-, till- & ombyggnation
Samarbete, handläggning och remissvar

T.ex.
GEAB
Parkster
Arkitekter
Bussoperatör

Leverantörer
Externa
leverantörer
företag

T.ex.
Miljö & hälsa
Regionekolog
Park & gatudrift

Externa
leverantörer
myndigheter

Interna
leverantörer
Region Gotland

T.ex.
Polisen
Trafikverket
Lantmäteriet

Externa och interna leverantörers behov
•
•
•
•
•
•
•

Information och handlingar samt remissvar
Detaljplaner
Stöd i komplexa stadsbyggnadsprojekt
Tydliga och balanserade remissvar
Samverkan
Tillsynsvägledning
Information om natur och kulturvärden

Förslag förbättringsområden

- frekvens per område och totalt 104 förslag
16
14
12
10
8
6
4
2

0

Vad kan effektiviseras i våra interna arbetsprocesser?
- Endast svar som nämnts fler än en gång
Samarbetet inom enheten/avdelningen/ förvaltningen. "Komma in tidigt i varandras
processer"

40%
40%

Samarbetet mellan förvaltningarna
Utvecklande av digitala hjälpmedel. För till exempel besiktningar, avläsningar,digital
tillsyn, e-tjänster mm.

30%
27%

Organisationsöversyn och tydligare och ledning, inklusive ansvar och mandat

13%

Samordningen gällande MB & PBL
Tydligare rutiner för ex. återställande av parkmark och avloppsärenden

10%

Proaktivt arbete såsom information till kunderna på webben och i andra kanaler

10%

Fler handläggare för effektivare tillsyn

7%

Övergripande styrdokument för alla typer av stadsbyggnadsprojekt, exempelvis
processbeskrivningar

7%

Tydliggöra ekonomiprocessen

7%

Samarbetet mellan tjänstemän & politiker

7%

W3D3 behöver utvecklas

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Regionstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden

12 oktober 2020

Gemensam styrning och ledning av
samhällsbyggnadsprocessen
HANDLINGSPLAN 2020 - 2021
Den 12 juni 2020 enades presidierna för Regionstyrelsen, Miljö- och
byggnämnden samt tekniska nämnden om att ta fram en gemensam
handlingsplan för samhällsbyggnadsprocessen som helhet och de olika delarnas
bidrag ur ett styrning- och ledningsperspektiv.
Handlingsplanen omfattar tidsperioden 2020 – 2021
Ägare: Presidiegruppen inkl. förvaltningschefer
Syfte: Syftet med handlingsprogrammet att utveckla och stärka den
gemensamma styrningen av samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa att vi
agerar som ett Region Gotland.
Det innebär att skapa förutsättningar för:
- en gemensam bild av helheten
- förbättrad långsiktighet
- ökad transparens, såväl internt som externt

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelsen
Region Gotland

2 (6)

Aktiviteter - helhet
1. Gemensamt beredningsforum

Skapa ett gemensamt beredningsforum mellan Regionstyrelsen, Miljö- och
byggnämnden samt Tekniska nämnden.
Deltagare:
Presidier för Regionstyrelsen, Miljö- och Byggnämnden, Tekniska nämnden
samt förvaltningschefer för regionstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
Ägarskap (arbetshypotes):
Sammankallande & leder mötet: Miljö- och byggnämndens ordförande
Ansvarig för beredning/förberedelser inför mötet: Förvaltningschef SBF
(sammanhållande)
Ansvarig för dokumentation: Förslagsvis en nämndsekreterare (rullande schema
per år)
Syfte:
Säkerställa att vi är ett gemensamt Region Gotland, genom:
- Gemensam prioritering (projekt, budget)
- Gemensam beredning i strategiska frågor (exempelvis RUS 2040, ÖP
2030)
- Synkronisering inför verksamhetsplanering och strategisk plan
- Synkronisering i strategiska frågor som kräver extra kommunikation
Formalia:
- Periodicitet: 4-6 gånger per år
- Beslut: Informellt forum – skapar överenskommelser (inga egna
formella beslut)
- Dokumentation: Minnesnoteringar
Aktiviteter:
Aktivitet

Ansvarig

Status

Kommentar

Ta fram förslag till struktur för ett
gemensamt beredningsforum

Projektgruppen
(Ulrica Widange)

Klart

Presenterat på
återträff 12/10

Ta fram exempel på typer av ärenden i
syfte att tydliggöra

Projektgruppen

Stäm av förslag med nämndsekreterarna
och ta fram förslag på arbetssätt för
beredning och dokumentation

Nämndsekreterarna

Tydliggör ansvaren för att
bereda/förbereda inför mötet samt att
kalla till och leda mötet

Projektgruppen

Utred och tydliggör hur ett ev.
avvecklande av REX kan gå till vid
överväxling till gemensamt
beredningsforum

Projektgruppen

Skapa förutsättningar för att ta fram
gemensam del av VP 2021

VP-grupp (Karin,
Nathalie, Karolina)

Pågår

Pågår

Regionstyrelsen
Region Gotland
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2. Etablera forum

Initiera olika forum med internt eller externt perspektiv.
Aktivitet

Ansvarig

Ta fram förslag till nya eller utvecklade
interna forum:
Beredning MBN & TN
Samhällsbyggnadsforum internt
för kunskapsspridning

Projektgruppen

Status

Kommentar
Inleds efter
återträff 12/10

Ta fram förslag till nya eller utvecklade
externa forum:
Samhällsbyggnadskonferens (1
ggr/år) med fokus på
genomförande av ÖP
Utvecklat Byggforum

Projektgruppen

Aktivitet i VP
2021.

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Aktiviteter - Regionstyrelsen
Aktivitet
Införa gemensam beredning för
samhällsbyggnad
Genomföra externt samhällsbyggnadsforum

Ansvarig

Status

Kommentar

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Aktiviteter – Miljö- & byggnämnden
Aktivitet
Införa gemensam beredning för
samhällsbyggnad
Genomföra externt samhällsbyggnadsforum

Ansvarig

Status

Kommentar

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Aktiviteter – Tekniska nämnden
Aktivitet
Införa gemensam beredning för
samhällsbyggnad
Genomföra externt samhällsbyggnadsforum

Ansvarig

Status

Kommentar

Huvudprocesser inklusive delprocesser – underlag till organisatoriska lösningar
Informera

Planera

Etablera

Driva /Utveckla

Kontaktcenter arbetar övergripande med information till medborgare, abonnenter, kunder och verksamhetsutövare. Kundcentret har backoffice med specialistfunktioner och frontoffice med generalistfunktioner för hela samhällsbyggnadsprocessen.

Processledning samhällsbyggnadsprocessen - örat mot rälsen – helhetsansvaret för samhällsbyggnadsprocessen.
Stödjande processer: Inköp/ avtal av konsulter och tjänster – HR med örat mot rälsen (Kompetensförsörjningsstrategi: 2-5 år framåt - Hög marknadskännedom - Partnerskap KTH, SLU, Campus Gotland). Kommunikation, web ochE-arkivet. Ekonomistyrning: Aktiva i analys och resurssättning i samhällsbyggnads-processen. Ekonomiska medel: Försäljning, statlig medfinansiering och taxa.

Digitalisering

Geografisk information

Projektavdelningen – projektledare och byggledare
Stadsarkitekt

Exploatering- markingenjörer och strateger

Detaljplan

Översiktplan

Samhällsplanering - övergripande planering RSF

Hållbar tillväxt – näringsliv, landsbygd

Bygglov
VA-utveckling

VA drift och underhåll

(utveckling, projekt, ledningsnät och reningsverk ingår i VA-utveckling)

Kollektivtrafik

Drift - kollektivtrafik

Avfall utveckling

Avfall drift

Park- och grönytor (ekolog ingår)

Parkenhet – drift och underhåll

Trafikplanering

Gata/väg - drift

Sanering mark.
Miljöskydd – deltar i olika grad i samhällsbyggnadsprocesserna.

Vatten- (Miljö/hälsa)

Hamnar deltar i olika grad i samhällsbyggnadsprocesserna.

Hamnar deltar i olika grad i samhällsbyggnadsprocesserna.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsservice

Verksamheter, tillstånd och tillsyn enligt nedan:

Ledare

Ledare

Livsmedel och alkohol - är med i etableringsfas
Livsmedel och alkohol - är med i etableringsfas för verksamheter
för verksamheter
Offentlig platsmark- upplåtelser högst ett år

Etableringsforum

Planeringsforum

Parkeringsbevakning (myndighetsutöving)
Medarbetare

Medarbetare

Huvudprocesser inklusive delprocesser – underlag till organisatoriska lösningar
Informera

Planera

Etablera

Driva/utveckla

Kontaktcenter arbetar övergripande med information till medborgare, abonnenter, kunder och verksamhetsutövare. Kundcentret har backoffice med specialistfunktioner och frontoffice med generalistfunktioner för hela samhällsbyggnadsprocessen.
Informera, ex om årlig samhällsbyggnadskonferens

Processledning samhällsbyggnadsprocessen - örat mot rälsen – helhetsansvaret för samhällsbyggnadsprocessen.*

Processledning samhällsbyggnadsprocessen - örat mot rälsen – helhetsansvaret för samhällsbyggnadsprocessen.*

Informationsansvar

Stödjande processer: Inköp/ avtal – HR - kommunikation, web och E-arkivet. Ekonomistyrning, ekonomiska medel:
Försäljning, statlig medfinansiering och taxa. *

Stödjande processer: Inköp/ avtal – HR - kommunikation, web och E-arkivet. Ekonomistyrning, ekonomiska medel:
Försäljning, statlig medfinansiering och taxa. *

Digitalisering – e-arkiv, e-tjänster, digitala processer *

Digitalisering – e-arkiv, e-tjänster, digitala processer *

Digitalisering

Geografisk information – GIS-analys, inmätning, kartframställning, kartverktyg, webb geodata, 3D-visualisering *

Geografisk information – GIS-analys, inmätning, kartframställning, kartverktyg, webb geodata, 3D-visualisering *

Geografisk information

Projektavdelningen – projektledare och byggledare

Projektavdelningen – projektledare och byggledare

Informationsansvar

Informationsansvar

Informationsansvar

Informationsansvar

Informationsansvar

Informationsansvar

Informationsansvar

Informationsansvar

Stadsarkitekt **

Stadsarkitekt **

Exploatering- markingenjörer och strateger **

Exploatering- markingenjörer och strateger **

Detaljplan**

Detaljplan **

Översiktplan **

Samhällsplanering - övergripande planering RSF **

Hållbar tillväxt – näringsliv, landsbygd **

Informationsansvar
Informationsansvar

Informationsansvar

Bygglov

VA-utveckling***

Bygglov

(utveckling, projekt, ledningsnät och reningsverk ingår i VA-utveckling)

VA-utveckling

VA drift och underhåll

(utveckling, projekt, ledningsnät och reningsverk ingår i VA-utveckling)

Kollektivtrafik***

Kollektivtrafik

Drift - kollektivtrafik

Avfall utveckling***

Avfall utveckling

Avfall drift

Informationsansvar

Park- och grönytor (ekolog ingår)***

Park- och grönytor (ekolog ingår)

Parkenhet – drift och underhåll

Informationsansvar

Trafikplanering***

Trafikplanering

Gata/väg - drift

Informationsansvar

Sanering mark.***
Miljöskydd – deltar i olika grad***
Vatten- (Miljö/hälsa)***

Hamnar deltar i olika grad i samhällsbyggnadsprocesserna.

Sanering mark.
Miljöskydd

Miljöskydd – deltar i olika grad i samhällsbyggnadsprocesserna.
Vatten- (Miljö/hälsa)

Miljöskydd

Hamnar deltar i olika grad i samhällsbyggnadsprocesserna.

Hamnar deltar i olika grad i samhällsbyggnadsprocesserna.

*Utveckling och
stöd

Fastighetsförvaltning
Fastighetsservice

**Planera och
bygga

Verksamheter, tillstånd och tillsyn enligt nedan:

Ledare

Ledare
*** Anläggning och
mark

Livsmedel och alkohol - är med i etableringsfas för
verksamheter

Livsmedel och alkohol - är med i etableringsfas för verksamheter
Offentlig platsmark- upplåtelser högst ett år

Etableringsforum

Planeringsforum

Parkeringsbevakning (myndighetsutöving)
Medarbetare

Medarbetare
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Delprojekt ekonomi

1. Sammanfattning
Huvudprojektet Framsam har skapat delprojektet ekonomi, detta för att se över
ekonomiprocessen i samband med översynen av samhällsbyggnadsprocessen.
Delprojektgrupper ser utifrån huvudprojektets arbete samt analys av nuläget att en framtida
ekonomiprocess kring samhällsbyggnadsprocessen behöver förändras för att skapa de rätta
förutsättningarna för bra ekonomistyrning vilket leder till god ekonomiskhushållning för
Region Gotland.
För att en samhällsbyggnadsprocess som bygger på tvärfunktionella strukturer, funktioner
över olika nämnder, ska fungera behövs det finnas en tydlig sammanhållande struktur. Det
behövs även tydliga roller och ansvar för den ekonomiska planeringen, redovisningen och
uppföljningen. Planering och uppföljning måste utgå från gemensamma
planeringsförutsättningar i en struktur där alla ser sin del.
Resultatet av gruppens arbete visar på att det den ekonomiska processen som finns idag
behöver ses över. Utifrån nuläge och önskat Nyläge har projektgruppen kommit fram till
prioriterade område som bedöms ge störst effekt, positiv påverkan samt förflyttning i
önskad riktning och därmed också störst måluppfyllelse och effekt. Det som bedöms ha
störst förbättringspotential samt ge störst effekt på de uppsatta målen, är
ekonomiprocessen inom exploatering. Inom exploateringsprocessen sker det flera
tvärfunktionella processer, samt att det är en stor ekonomisk budgetpost inom Region
Gotland.

2. Bakgrund
Budgetberedningen 2019 resulterade i följande beslut från Regionfullmäktige 17 juni 2019
(beslut §188):
”Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden i
uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och
tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Projektdirektiv ska beslutas vid
budgetavstämningen 2019”.
2.1 Syfte

Skapa en ekonomiprocess utifrån framtagen samhällsbyggnadsprocess, som stödjer de olika
rollerna i samhällsbyggandsprocessen. Skapa samsyn, enhetlighet och helhetsinsyn runt
ekonomiska frågor i processen.
Huvudmålen i Framsam kring ekonomi;
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/951 Datum 2021-04-20

2.2 Mål

- Definiera nuläget för de ekonomiska processerna i samhällsbyggnadsprocessen inom
delprojekt ekonomi.
- Processkartläggning av det gemensamma ekonomiska flödet i
samhällsbyggnadsprocessen.
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- Ta fram förslag på åtgärder för ökade intäkter och kostnadskontroll till
budgetberedningen i maj 2021.
Mål för delprojektet ekonomi;







2.3

Kartlägga potential och behov av utveckling för förbättrad kostnadskontroll
Ta fram förslag till handlingsplan för genomförande
Ta fram en plan med prioriterade aktiviteter genom att:
Prioritera ordning för att ta fram framtida önskat läge utifrån principen att börja där det
bedöms ge mest effekt.
Genomlysa / revidera budgeteringsmodell
Genomlysa / revidera redovisningsmodell, anvisningar, riktlinjer
Genomförande

Metoder
Intervjuer har skett under hösten 2020 med medarbetare som involverade i
samhällsbyggnadsprocessen, detta för att skapa en bild av nuläget kring hur
ekonomistyrningen och ekonomiprocessen fungerar idag inom RG. Delprojektet har varit
och är beroende av huvudprojektet och framtagandet av den nya
samhällsbyggnadsprocessen, vilket medfört att delprojektet har behövt invänta
huvudprocessen för att kunna gå in på genomförande fas, vilket skett från årsskiftet.
Projektgruppen har haft regelbundna träffar och dialoger kring nuläget och önskat läge
framåt. Gruppen har även fått en föredragning av Sollentuna kommun utifrån deras arbete
kring förändringen av projektmodell, ekonomistyrningen och ekonomiprocessen utifrån
deras nya samhällsbyggnadsprocess som Sollentuna tog fram 2017.
Delprojektets mål har varit att beskriva och analysera nuläget, för att därefter definiera
önskat läge.

3 Styrning och ledning
3.1 Projektägare

Peter Lindvall
3.2 Projektledare

Martin Ekepil Ringelid
Ylva Svangren
Charlotte Falhén
Mikael Wollbo
Åsa Linder
Eva Söderdahl
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0
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3.3 Projektorganisation
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4 Projektets resultat
Projektet inleddes med att involvera medarbetare inom samhällsbyggnadsprocessen för att
kartlägga nuläget. Medarbetarna som varit inbjudna är samtliga verksamma inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknikförvaltningen samt enheterna Hållbar tillväxt och
Samhällsplanering inom Regionstyrelseförvaltningens avdelning Regional utveckling
Medarbetarnas beskrivning av nuläget, inklusive en bedömning av vad som fungerar bra,
problem samt prioritering sammanställdes och presenterades för styrgruppen för
huvudprojektet under hösten 2020 ( information nuläges analys , bilaga 1 ).
Projektgruppen har utifrån insamlad fakta om nuläget inom samhällsbyggnadsprocessen
genomfört en analys och identifierat förbättringspotential. Det är tydligt i det material som
hittills arbetats fram av medarbetarna att den ekonomiska processen beskrivs utifrån
organisatorisk tillhörighet, inte utifrån en helhet. Vilket kan anses som naturligt då det är
den ekonomiska styrmodell som Region Gotland har idag, man har budget kring
samhällsbyggnadsprocessen uppdelad.
Slutsatsen utifrån projektets workshops och medarbetarnas beskrivningar är att de
ekonomiska delarna inom respektive organisation uppleves som god. Det som bedöms ha
störst förbättringspotential samt ge störst effekt på de uppsatta målen, är
ekonomiprocessen inom exploatering. Inom exploateringsprocessen sker det flera
tvärfunktionella processer, samt att det är en stor ekonomisk budgetpost inom Region
Gotland. Nuläges beskrivningar visar tydligt på att det finns stor förbättringspotential inom
denna process.
Nuläge
Inom Region Gotland finns idag riktlinjer gällande de delar som innefattar
samhällsbyggnadsprocessen samt redovisningsmodeller , budgetmodeller och även en
projektmodell.
De regler som styr budget och redovisning av exploateringsverksamheten finns dels
dokumentet ”Anvisningar för redovisning och budgetering av markexploatering ” dels i de
årliga anvisningarna för strategisk plan och budget.

Ekonomin kring exploateringsverksamheten kännetecknas av det flera olika aktörer
inblandade i olika skeden av ett exploateringsprojekt. De olika aktörerna finns i tre olika
förvaltningar i sina respektive linjeorganisationer. De tre förvaltningarna är
regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknikförvaltningen.
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0
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Anvisningarna för redovisning och budgetering av markexploatering antogs av
regionstyrelsen 2014. Anvisningarna är i allt väsentligt aktuella och tillämpbara men viss
uppdatering behöver göras. Anvisningarna har tyngdpunkt på redovisning av
exploateringsutgifter men även hur budgeten ska utformas beskrivs. I de årliga
anvisningarna för strategisk plan och budget finns kompletterande instruktioner för vad
exploateringsplan och budget ska innehålla.

Redovisningen av exploateringsverksamheten är också mer komplicerad då den omfattar
både driftredovisning, investeringsredovisning och exploateringsredovisning som ska
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särredovisas men ändå behöver hållas ihop i en enhetlig redovisningsstruktur för att det ska
gå att få en samlad bild av varje exploateringsområde/-projekt.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att ta fram en exploateringsplan och budget.
Teknikförvaltningen bistår med underlag till exploateringsplan och budget.
Regionstyrelseförvaltningen har driftbudget för förstudier och utredningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är inblandad tidigt i exploateringsprocessen genom sitt
planarbete.
Teknikförvaltningen ansvarar för genomförandet av exploateringen har flera avdelningar
som behöver samarbeta för gator, vägar, parker, vatten och avlopp ska komma till stånd.
Det är teknikförvaltningen som har merparten av resurserna. I samband med
genomförandet överförs budget från regionstyrelsen till tekniska nämnden. Merparten av
redovisningstransaktionerna finns i teknikförvaltningen. Det är även teknikförvaltningen
som förvaltar anläggningstillgångarna och har driftkostnaderna för dessa.
Försäljningsintäkterna redovisas på finansförvaltningen. Exploateringsresultatet ska
finansiera infrastrukturen. Ekonomiavdelningen på regionstyrelseförvaltningen ansvarar för
ekonomisystemet i vilket anläggningstillgångarna redovisas och kapitalkostnader beräknas.
Nuläget kännetecknas av det är flera olika aktörer inblandade i olika delar och vid olika
tidpunkt. Vissa resurser är anslagsfinansierade medan andra resurser inte är det utan
behöver debitera sin tid.
Ekonomistödet till budgetansvariga i exploateringsprocessen upplevs som otillräckligt. Det
stöd som finns är egentligen ekonomichef i respektive förvaltning med stöd av någon
ytterligare ekonom/controller. Det saknas någon som tar ansvar för en samlad
redovisningsstruktur för exploateringsprojekten och som har helhetsbilden från ax till
limpa för exploateringsverksamheten. Ekonom/controller behöver ha en tät dialog med
ekonomicheferna i de berörda förvaltningar samt med ekonomiavdelningen på
regionstyrelseförvaltningen.
Inom de tre förvaltningarna som är involverade i samhällsbyggnadsprocessen framkommer
framför allt att det de inblandade har svårt att se helheten, roller , ansvar och därmed finns
inte strukturen för att Region Gotlands olika riktlinjer och modeller skall fungera
ändamålsenligt. Idag finns en process som byggts upp över tid utifrån ad hoc och fokus har
varit på lösning.
Region Gotland har idag en exploateringsplan som är 4 årig och en investeringsplan som
är 5 årig Dessa bör synkas så de sträcker sig över lika många år för att få en tydligare bild
och skapa förutsättningar för långsiktighet i strategier och plankalkyler.
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Utifrån målen som uppsattes i projektdirektiv, så har aktiviteter som projektet genomfört
resulterat i:




Kartlagt potential och behov av utveckling för förbättrad kostnadskontroll
Tagit fram förslag till handlingsplan för genomförande
Tagit fram en plan med prioriterade aktiviteter
Prioriterad ordning för att ta fram framtida önskat läge utifrån principen att börja där
det bedöms ge mest effekt.
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Projektgrupp har inte helt genomfört aktiviteterna kring att;
 Genomlysa / revidera budgeteringsmodell
 Genomlysa / revidera redovisningsmodell, anvisningar, riktlinjer
Kommentar
 Ett vidare resultat är att bara genom de regelbundna träffar som
projektgruppen genomfört under projekttiden, har medfört ett positivt resultat i
sig. En ökad helhetsbild och framförallt att en gemensam bild den ekonomiska
processen på ett tvärfunktionellt plan.
Önskat Nyläge
Det är tydligt att en struktur behövs byggas upp för att öka tydligheten och skapa en
helhetsbild, som i sin tur skapar förutsättningar för nämnderna att se helhet, skapar bra
beslutsunderlag och kalkyler för ekonomiska beslut och ev prioriteringar.
För att en samhällsbyggnadsprocess som bygger på tvärfunktionella strukturer, funktioner
över olika nämnder, ska fungera behövs det finnas en tydlig sammanhållande struktur. Det
behövs även tydliga roller och ansvar för den ekonomiska planeringen, redovisningen och
uppföljningen. Planering och uppföljning måste utgå från gemensamma
planeringsförutsättningar i en struktur där alla ser sin del. Nytt sätt att rapportera till RS,
redovisning av Region Gotlands exploateringsportfölj i samband med del och
årsrapporter.
På så sätt får vi ett bra underlag från varje samhällsbyggnadsprojekt som ger en bra
överblick över den totala projektportföljen samt gör att styrgrupp och ledningsgrupp kan
göra välgrundade prioriteringar för att säkerställa att projektportföljen stödjer
organisationens mål.
4.1 Förbättringsområden / rekommendationer för fortsatt arbete

Utifrån nuläge och önskat Nyläge har projektgruppen kommit fram till prioriterade
områden som bedöms ge störst effekt, positiv påverkan samt förflyttning i önskad riktning
och därmed också störst måluppfyllelse och effekt. Denna prioritering är också nödvändig
utifrån ett resurs- och tidshänseende.
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Riktlinjer , anvisningar, budgetmodell samt redovisningsmodell har projektgrupp genomlyst
och haft dialog kring och gör bedömningen att innehållet i samtliga är bra, men behöver på
vissa ställen revideras, samt att de inte används eller följs fullt ut idag. Målet att dessa skulle
hinna revideras och uppdateras har ej prioriterats i detta skede då detta arbete kommer
genomföras vid förändring av ekonomiprocessen i ett senare skede och här har även
projektets korta deadline samt resurser förstärkt denna prioritering.
 Anvisningar för redovisning och budgetering av exploatering revideras.
 Ekonomiprocessen kartläggs utifrån nya samhällsbyggnadsprocessen. Ansvar och
roller behöver klargöras.
 Resurser för ekonomistöd i exploateringsprocessen är en framgångsfaktor och
behöver tillsättas, framförallt portföljcontroller.
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 Modellen för försäljning revideras.
 Stöd i form av projektverktyg ( programvara) bör utredas och eventuellt
införskaffas.
4.2 Effektmål

Effektmålen arbetades fram i projektplanen och ska följas upp i linjen efter projekts avslut
och när dess färdplan är genomförd.


Ekonomiprocessen är tydligt kartlagd när väl samhällsbyggnadsprocessen är beslutad.



Ansvar och roller inom ekonomiprocessen är identifierade och accepterade.



Det finns en förståelse av delarna och helheten i samhällsbyggnadsprocessen hos de
inblandade aktörerna. Samarbetet mellan de inblandade aktörerna fungerar bra och är
proaktivt.



Anvisningar för redovisning och budgetering är reviderad. Anvisningarna är
kommunicerade och tillämpas av inblandade aktörer.



Resurser för ekonomistöd till budgetansvariga i exploateringsprocessen finns,
exploateringscontroller gör en sammanställning av lägesrapporter för samtliga pågående
samhällsbyggnadsprojekt för hantering i styrgruppen och därefter vidare till
Regionstyrelsen.



Budget, redovisning och uppföljning av exploateringsverksamheten upplevs inte som
komplicerad av inblandade aktörer och ger möjlighet att få detaljerad och övergripande
information över exploateringsverksamheten.



En ökad beskrivning av driftkonsekvens vid exploatering, (ev. skapa schablonbelopp,
för att på sätt få en tydlighet i plankalkyl och det ekonomiska behovet framgent



Exploateringsplanen blir fylligare, mer information om driftkostnadskonsekvenser,
behöver processas över förvaltningsgränser , ekonomichefer plus berörda.

Huvudprojektet har arbetat fram en framtida samhällsbyggnadsprocess vilket innefattar de
fyra huvudprocesserna Informera, Planera, Etablera och Driva/utveckla. Forum för de
olika huvudprocesserna är en form av organisatorisk lösning för en effektiv och
kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
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Organisatoriska lösningar

Utifrån funktionernas delar i huvudprocesserna har det identifierats fyra verksamhets- och
funktionsområden som kan användas som grund i en vidareutveckling av organisatoriska
lösningar.
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Utifrån vilken organisatorisk lösning det blir, så är det till den som den framtida
budgetmodellen för samhällsbyggnadsprocessen skall tas fram.
4.3 Utfall resurser

Mycket svårt att få till 20 % arbetstid för delprojektledare. I övrigt har delprojektet ”suttit i
händerna på huvudprojektet” som reviderat sin tidsplan och därmed reviderade
delprojektets tidsplan, vilket medförde att delprojekt fick en väldigt snäv tidsplan, vilket
som beskrivits i ovan stycke medfört prioriteringar.
4.4 Uppföljning effektmål

Sker förslagsvis tidigast vid årsbokslutet 2022 (12 månader efter implementering av
ekonomiprocessen är genomförd vilket sker årsskiftet 2021/2022 .
Införs inte de organisatoriska lösningarna förrän 2023 fullt ut så kan mätning inte ske
förrän 2024. Men det gäller helheten. Exploateringsekonomin går att följa upp 2022.
Effekten av projektet kan följas upp i bland annat antalet beslut kring exploateringsbudget,
äskande inom samhällsbyggnadsprocessen, strategisk plan och budget , intäkter av
försäljning och högre självfinansiering för delar inom samhällsbyggnadsprocessen.

5 Överlämning
Sker till styrgrupp för huvudprojektet FramSam, som senare lämnar slutrapport till
budgetberedningen som sker under våren 2021.
6 Ev. bilagor /Övrigt
Bilaga 1
PPT nuläges analys
7 Underskrift
Beslut om att godkänna projektets resultat och att avsluta projektet
Datum 2021-03-31

[Namnförtydligande]
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Underskrift Projektägare
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Regionstyrelsen

Region Gotlands Digitaliseringsplaner
Förslag till beslut



Informationen rörande den sammanfattade digitaliseringsplanen för Region
Gotlands förvaltningar tas emot.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en hållbar
finansieringsmodell för inköp av regiongemensamma systemlösningar.

Sammanfattning

Under 2020 fattade Regionstyrelsen beslut om att samtliga förvaltningar årligen, i
samband med budgeten, skall ta fram en Digitaliseringsplan. Dessa förvaltningsplaner har sammanställts i en Handlingsplan för Digitalisering 2021 som finns som
bilaga 1 i detta ärende. Förvaltningarnas digitaliseringsplaner är framtagna i linje med
den Digitaliseringsstrategi som tidigare antagits av RF och som finns med som bilaga
2 i detta ärende.
Av handlingsplanen framgår att det trots förvaltningarnas olikheter ändå finns många
likheter och behov att ta hand om;
-

Fokus har ökat på medborgarnas behov av att med hjälp av digitalisering få
en bättre insyn och service. E-tjänsterna är en viktig faktor här, som när de
byggs ihop med de interna systemen ökar både service och effektivitet
Säkerhetskraven är mycket större nu än tidigare, samtidigt som fler
säkerhetslösningar nu äntligen är på ingång.
Förändrade arbetsprocesser är helt avgörande för att digitaliseringens
potential ska kunna infrias.
Personalens kompetens behöver ökas. Det gäller inte främst tekniken som
sådan utan mer hur den kan och ska användas.
Gemensamma verktyg behöver skaffas gemensamt för alla förvaltningar.
Det handlar om e-underskrifter, e-arkiv, digitala möten, säkra meddelanden,
e-tjänsteplattform och inte minst en förnyelse av äldre system.
Automatisering blir ett viktigt verktyg för effektivisering.
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Ärendebeskrivning

Att digitaliseringen är en viktig del i den omställning som kommer krävas för att
möta de demografiska och kompetensutmaningar regionen står i och inför, råder
ingen tvekan om.
Under de senaste åren har dock arbetet med att digitalisera Region Gotland fått ett
helt annat fokus och innebörd än tidigare. Satsningar på en region gemensam resurs
för att på egen hand utveckla stöd och tjänster, för internt bruk, men även för
medborgarna, har burit frukt. Exempelvis med interna och externa e-tjänster som
ökar regionens tillgänglighet, ökar kvaliteten i kommunikation och beslutsfattande.
Interna lösningar för att automatisera arbetsflöden och processer bidrar på ett tydligt
sätt till effektiviseringar där större volymer av ärenden kan hanteras med samma eller
mindre antal medarbetare.
Inom förvaltningarna har digitaliseringsarbetet kommit lite olika långt. SBF har
exempelvis med sina projektmedel kommit långt när det gäller att digitalisera
hanteringen av bygglovsprocessen och samhällsplaneringen. SOF har med digital
nattillsyn ökat kvaliteten för brukarna och inom försörjningsstödet hanteras
merparten av ansökningar numera digitalt. SOF har sedan några år även en tydlig
plan där man utifrån nytta prioritera sina satsningar inom digitaliseringsområdet.
Pandemin har som många vittnat om ökat takten i digitaliseringsarbetet. Inom
sjukvården är idag digitala möten med patienter vardag via ”Alltid-öppet”
applikationen. Även inom regionens mer administrativa delar har digitala möten blivit
legio. I januari 2020 genomfördes endast 120 digitala möten i regionen, för att ett år
senare överstiga 10.000.
Men frågan är om det räcker. Satsas det tillräckligt för att hantera de utmaningar
regionen har framför sig? Enligt flertalet rapporter tappar Sveriges offentliga
verksamheter position relativt andra EU länder när det exempelvis gäller digitala
tjänster1
I den ranking som OECD publicerade hösten 20202 av medlemsstaternas arbete med
digitalisering av den offentliga sektorn placerade sig Sverige först på 33 plats, av 37.
En av anledningarna till Sveriges blygsamma placering är enligt rapporten, att det i
många organisationer helt saknas en tydlig genomarbetad strategi kring digitalisering.
Ytterligare en anledning till att regioner och kommuner tappar relativt andra
verksamheter i digitaliseringsarbetet är den betydligt lägre investeringsnivån. I en
rapport från Radar Ecosystems3 framgår det att Svenska kommuner och landsting
investerar 2.7%-3.0% av totala verksamhetskostnaderna i IT. Att jämföra med Bank
och Finans som i snitt avsätter 8.6%. För Region Gotland pågår en genomlysning för
att finna ett jämförelsetal, men en uppskattning idag ligger runt 2%.
I rapporten ”Förbjuden framtid? Den digitala kommunen” 4 slår man fast att för att klara
den digitala omställningen krävs bara för kommunsektorn, 4 gånger så stora
investeringar som idag.

1

Europeiska Kommissionen, Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2020
OECD Public Governance Policy Papers No. 03 Digital Government Index: 2019
3 Radar Ecosystem Specialists
4 Institutet för framtidsstudier – förbjuden framtid? Den digitala kommunen
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En problemställning som förvaltningarna själva inte kan ta om hand är finansieringen
av gemensamma system och lösningar. Otydligheterna kring hur gemensamma
lösningar skall hanteras är tydliga begränsningar för verksamheterna och en broms på
förändringstakten. Konsekvensen av detta är att regionen blir sittande med
ålderstigna system som och inte klarar av framtidens krav på integration, flexibilitet
och säkerhet.
Regionen har här ett problem att lösa och föreslår att Regionstyrelseförvaltningen
uppdras att ta fram en hållbar princip för finansiering av gemensamma system och
lösningar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

1

Europeiska Kommissionen, Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2020
OECD Public Governance Policy Papers No. 03 Digital Government Index: 2019
3 Radar Ecosystem Specialists
4 Institutet för framtidsstudier – förbjuden framtid? Den digitala kommunen
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integreras allt tätare i verksamheter och påverkar dem i grunden”1

1 Regeringen och SKR: Vision e-hälsa 2025
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1. Inledning
Regionfullmäktige i Region Gotland antog den 18 juni 2018 Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 – 2022. Av dokumentet framgår att en digitaliseringsplan årligen ska
fastställas av regiondirektören.
Detta är den tredje digitaliseringsplanen. Den anger 2021 års aktiviteter. Dessa ska bidra
till att digitaliseringsstrategins åtta strategiska mål liksom dess åtta vägledande principer
uppnås2. Nytt för 2021 är att samtliga nämnder nu också ska ta fram digitaliseringsplaner
för att bidra till att den samlade utvecklingen får ökad kraft.
Planen fastställer vilka aktiviteter som ska genomföras. Exakt innehåll i respektive aktivitet
kommer att framgå av aktivitetens projektplan (eller motsvarande beskrivning om aktiviteten inte bedrivs i projektform).

2. Förvaltningarnas digitaliseringsplaner för 2021
Samtliga förvaltningar har tagit fram digitaliseringsdokument, alla med utgångspunkt i och
koppling till Region Gotlands digitaliseringsstrategi. Huvudinriktningen är förvaltningsvisa
planer. På Digitaliseringsnätverket har dokumenten redovisats och diskuterats. Utifrån erfarenheterna från detta första år kommer framtagandeprocessen – både innehåll och tidsplan
- och målen för planarbetet att tydliggöras inför kommande år. Ansvaret för detta har RSF
som ska lägga fram ett tydligt förslag september 2021.
2.1

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har i sitt planarbete utgått från regionens mall för nyttoberäkningar,
som varit förvaltningens verktyg för prioritering mellan olika aktiviteter. Aktiviteterna är
mycket konkreta vilket är en fördel när planen ska genomföras och följas upp. Antal aktiviteter är också större än övriga förvaltningars. Fokus ligger på nya e-tjänster, ett mobilt arbetssätt, utveckling av ett antal verksamhetsprocesser samt kompetensutveckling.
2.2

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

UAF har i sin plan en tydlig koppling till ”den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet”. Man har som utgångspunkt strategins tre fokusområden: Digital kompetens,
Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och Uppföljning. Planen fokuserar huvudsakligen på digital kompetens hos såväl elever, lärare och ledare samt på målen att såväl
lärare som elever ska ha en personlig digital enhet.
2.3

Teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen har samma grundansats som SOF, dvs en tabell med ett antal konkreta och tydliga aktiviteter som nyttovärderats. TKF har dock inte rangordnat aktiviteterna
efter nyttovärdet utan understryker i första hand verksamhetens eget ansvar för prioritering. Fokus ligger på nya e-tjänster och möjlighet för kund till självservice, bättre information som Mina sidor, ökad säkerhet och behov av förbättrade processer.
2 Observera att strategin syftar till att ge en övergripande ram för hur den gemensamma utvecklingen inom regionen ska ske. Däremot
innehåller strategin inga verksamhetsspecifika mål och principer. Detta beror på att det är nämnderna och förvaltningarna som ska besluta om och förverkliga sina mål och principer, med strategin som styrande ram. Detta förhindrar inte att enskilda verksamheter kan
vara ansvariga för aktiviteter som ingår i denna plan eftersom de har betydelse för att nå de övergripande målen.
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2.4

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN fastställde en digitaliseringsstrategi i september 2020. Den skulle kompletteras med en
digitaliseringsplan för 2021, vilket dock inte varit möjligt pga den belastning som pandemin
medfört. Förvaltningens digitaliseringschef har dock rapporterat att följande fyra områden
är prioriterade under 2021: att vidmakthålla och ersätta Take Care, att införa/ersätta ITstöd för anestesi/operation/IVA samt obstetrik samt att inom ramen för Inera-samarbetet
upphandla och implementera lösningar för första linjens digitala vård.
2.5

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens plan avser 2022 och är därmed lite mer abstrakt. Fokus är
helt klart på att effektivisera och öka servicegraden genom att avveckla omständliga icke-digitala rutiner och processer. Detta utifrån det avslutade DISA-projektet och flera kommande projekt, bl a fortsättningen ”Digital Dialog”. Det sistnämnda projektet fokuserar
starkt på att ge kunderna en ökad insyn och ökat inflytande. Så mycket som möjligt ska erbjudas som e-tjänster eller som digital kartinformation. Även SBF ser ett värde i att använda de digitala lösningarna för kommunikation med boende, besökare och företag liksom
med andra offentliga organisationer.
2.6

Regionstyrelseförvaltningen

RSF ser i sin egen plan att digitaliseringen leder till: Mobilt arbetssätt där alla funktioner
och info kan nås överallt. Flexibilitet – enklare administrativa arbetsuppgifter är automatiserade och självadministrerande. Effektivitet samt att man enklare kan arbeta Gemensamt.
RSF understryker särskilt vikten av god och systematisk objektsförvaltning och informationsförvaltning. Eftersom RSF också ansvarar för att genomföra gemensamma lösningar
för regionen så är ett fokus på att genomföra alla aktiviteter som står med i denna regiongemensamma digitaliseringsplan. Därutöver planerar RSF att digitalisera ett antal utpekade
områden inom förvaltningen (förvaltningsspecifika).
2.7

Sammanfattning och slutsatser av förvaltningarnas planer

Aktiviteten på digitaliseringsområdet inom regionens förvaltningar är helt klart större än
någonsin tidigare. Kan man då se några gemensamma behov (utöver reinvesteringar i hårdoch mjukvara som alltid måste vara med på förvaltningsnivå)? Det kan man göra, även om
förvaltningarnas skilda uppdrag gör att bilden både kan och ska skilja sig åt en del:
-

-

Fokus har ökat på medborgarnas behov av att med hjälp av digitalisering få en
bättre insyn och service. E-tjänsterna är en viktig faktor här, som när de byggs
ihop med de interna systemen ökar både service och effektivitet
Säkerhetskraven är mycket större nu än tidigare. Fler säkerhetslösningar är också
på ingång.
Förändrade arbetsprocesser är helt avgörande för att digitaliseringens potential
ska kunna infrias.
Personalens kompetens behöver ökas. Det gäller inte främst tekniken som sådan
utan mer hur den kan och ska användas. Kompetensen kan ökas genom traditionell
utbildning, genom webutbildning samt genom att ha coacher som bistår i utvecklingen.
Gemensamma verktyg ska anskaffas gemensamt för alla förvaltningar. Det handlar om e-underskrifter, e-arkiv, digitala möten, säkra meddelanden, e-tjänsteplatt3 (6)
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-

form osv. Behoven identifieras gemensamt och anskaffas vanligtvis av RSF, i samverkan med förvaltningarna.
Automatisering blir ett viktigt verktyg för effektivisering.
Mobilt arbetssätt blir allt viktigare.

3. Handlingsplan Digitalisering 2021
Utifrån en kontinuerlig dialog i Nätverket för kvalitet och digitalisering, i regionledningen
och utifrån förvaltningarnas digitaliseringsplaner har nedanstående regiongemensamma aktiviteter mejslats fram och beslutats (rubrikerna har hämtats från strategin):
3.1 Digitalisering ska stödja Region Gotlands strategiska verksamhetsutveckling
med medborgaren i centrum

Aktivitet

KoD

Förvaltning

Nätverket

Chat börjar införas som ny kommunikationskanal visavi medborgarna.
Initialt görs detta internt vid Digitaliseringsavdelningens servicedesk – då
gentemot medarbetare i regionen. Det
görs i befintligt system MiCC. Därefter
utvärderas införandet, och vid positivt
utfall blir TKF:s kundtjänst etapp 2 (i befintligt system MiCC).

- Objektsförv.
för MiCC deltar

- Kundtjänstpersonal
vid TKF deltar vid ev
etapp 2

- Utgör referensgrupp

(Jenelle Holpers)

- Ordf kundrådet
deltar
- Teamledare ITservicedesk deltar

- Samverkan
med DISA

Projektet avslutas 2021

3.2 Digitalt först – digitala tjänster som förstahandsval

Aktivitet

KoD

Förvaltning

Nätverket

Digitala möten – konsoliderad användning

- Leder arbetet

Deltar med synpunkter

- Utgör referensgrupp

- Leder arbetet
(projektledare
utses efter beslut av BuB)

Deltar aktivt i projektet

- Utgör referensgrupp

(Mattias Ahlgren,
Jenelle Holpers)

Under 2020 har användningen av digitala möten med mjukvara som Skype,
Teams och Zoom ökat lavinartat.
Detta ger positiva effekter genom:
- minskade smittorisker under pandemin
- minskade resor som ger:
- sänkta kostnader
- minskad miljöbelastning
Inför den fortsatta användningen behöver produktval och rutiner fastslås för att
få en effektiv användning.
Office 365 – projektering
Om budgetberedningen i maj 2021 beslutar gå vidare med att införa Office
365 så behöver ett projekteringsarbete
startas relativt omgående. Det kan inte
vänta till formellt beslut mot slutet av
2021, eftersom det är en mängd stora
som små inriktningsbeslut som ska tas i
en projekteringsfas.
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Elektronisk underskrift (signering)
I projekt som startas utreds bl a:
1. Vilken teknik ska användas. Så
långt möjligt ansluta till nationell inriktning.
2. I vilken utsträckning behövs över
huvud taget en specifik underskrift.
Utreds för alla förvaltningar. Utgå
från arbete som gjorts inom DISA.

- Projektleder

(Magnus Granlund)

Respektive förvaltning
driver projekt internt.
Deltar i koordinationsgrupp

- Utgör referensgrupp

Projektet avslutas första halvåret 2021

3.3 Transparens och öppenhet gentemot användarna

Aktivitet

KoD

Förvaltning

Nätverket

Mina-sidor lösning
Skapas för regionens boende, besökare
och företagare. 2020 tas ett koncept
fram tillsammans med leverantör

- Projektleder
(Jan Broman)
- Deltar aktivt i
teknikdelarna

Projektet överlämnas
till förvaltning Q1
2021. Därefter involveras förvaltningarna
för att fylla Mina Sidor
med innehåll.

- Utgör referensgrupp

Projektet avslutas 2021

3.4 Digital informationshantering ska ha en väl avvägd säkerhetsnivå

Aktivitet

KoD

Förvaltning

Nätverket

Objektsförvaltningsmodell
för samtliga förvaltningsobjekt:
1. Modellen revideras & fastställs
2. Modellen genomförs för alla
objekt (sträcker sig över flera
år)

- Projektleder (Hans Lyttkens)
- Synkroniserar med LIS och
informationsförvaltningsarbetet

- Representanter
från alla förvaltningar deltar aktivt
i projektet.
- En koordinator per
förvaltning utses
- Modellen införs för
samtliga objekt med början med
de stora.
- Samtliga roller besätts per förvaltningsobjekt

- Utgör referensgrupp

Projektet omfattar alla förvaltningar. Målet 2021 är att alla förvaltningar ska ha hunnit införa
modellen åtminstone för sina prioriterade förvaltningsobjekt under
året.
Tvåfaktorsinloggning – vägval
Många metoder finns att tillgå här.
Region Gotland behöver värdera
dessa metoder från effektivitetssäkerhets- och ekonomiskt perspektiv. Utifrån denna värdering
tas riktlinjer fram för hur tvåfaktorsinloggning ska implementeras utifrån olika förutsättningar.

- Projektleder (Jan Broman)

- Utgör referensgrupp

Riktlinjer klara första halvåret
2021.

3.7 Digitaliseringen bidrar till att göra Gotland till ett hållbart samhälle

Aktivitet

RSF

Förvaltning

Nätverket

Etablera e-arkiv
Projekt för att etablera e-arkiv genomförs

- Projektleder

- Deltar i delar av projektet

- Utgör referensgrupp

(Gunnel Johansson)
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3.8 Digitalisering ska bidra till dialog och kommunikation med medborgarna

Aktivitet
Delaktighet för medborgarna på nya
sätt genom dialog med förtroendevalda.

KoD
-

Ansvarig

(Anna
DerwingerHallberg)

Förvaltning

Nätverket
- Utgör referensgrupp

- För dialog med
förtroendevalda

4. Ansvar och uppföljning
Handlingsplanen tas fram av Nätverket för Kvalitet och Digitalisering och har beslutats av regiondirektören. Handlingsplanens aktiviteter följs upp av Nätverket under 2021.
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Digitalisering: ”Den samhällsprocess där olika former av IT-stöd
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Inledning
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Digitaliseringen håller på
att förändra vårt samhälle i grunden på ett sätt som är lika omvälvande som den industriella
revolutionen. Den gör att boende, besökare och företag erbjuds nya och bättre tjänster.
Region Gotland har följande verksamhetsidé:
”Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet
till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att
skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.”
Denna digitaliseringsstrategi syftar till att beskriva hur digitaliseringen ska användas för att
bidra till att Region Gotlands verksamhetsidé uppnås. Strategin ska vara ett stöd för Region
Gotlands verksamheter, och vänder sig i första hand till förtroendevalda, regionledning,
förvaltningsledningar, övriga chefer, till digitaliseringsstrateger och personer som ansvarar
för regionens digitala system samt till personer som arbetar med verksamhetsutveckling.
Digitaliseringen kommer att förändra vad Region Gotland kan erbjuda boende, besökare
och näringsliv, samt hur det görs. Allt med utgångspunkt i människors behov ur ett
livshändelseperspektiv. Detta gäller på alla områden.
Eftersom digitaliseringen omfattar samhällets samtliga sektorer så behövs dels en gemensam vision och strategi för hela samhället, dels sektorsvisa visioner/strategier. Under 20162017 beslutade regeringen om en gemensam nationell digitaliseringsstrategi 2. Därtill beslutade regeringen om en nationell strategi för skolväsendet 3 samt gjorde en överenskommelse
med SKL om en gemensam e-hälsovision 4.
Ovan nämnda tre nationella dokument anger visioner, ramar och mål som även är styrande
för Region Gotlands digitaliseringsinsatser. På motsvarande sätt anger denna digitaliseringsstrategi visioner, mål, ramar och styrande principer för hur digitaliseringen ska bedrivas
inom regionen. Strategin ger en bas för hur den gemensamma utvecklingen inom regionen
ska ske utan att specificera i detalj hur digitaliseringen ska utveckla utbildning, e-hälsa, samhällsbyggnad, kultur etc. Verksamhetsplanering och digitaliseringsdokument inom regionens olika förvaltningar ska synkroniseras med detta dokument.

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

2015 antog Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland och i samverkan
med Uppsala Universitet Campus Gotland ”Regional Digital Agenda för Gotland” (RDA).
RDA är till skillnad från digitaliseringsstrategin dels ett dokument som omfattar flera organisationer, dels ett dokument som huvudsakligen har aktivitetsfokus. Region Gotlands årliga digitaliseringsplan ska synkroniseras med agendan.

2
3
4

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi 2017-05-18
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017-10-19
Vision e-hälsa 2015–gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- & sjukvård

2016-03-14
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Strategiska mål
1. Digitalisering ska stödja Region Gotlands strategiska verksamhetsutveckling med medborgaren i centrum

Individens behov är utgångspunkten för Region Gotlands digitalisering. Digitalisering är ett kraftfullt verktyg som stödjer verksamheten i att uppnå sina mål så att
kvalitet och effektivitet ökar. Därmed förbättras servicen till företag och privatpersoner, och strategin omfattar även service som ges internt inom Region Gotland.
Digitaliseringens möjligheter behöver tas tillvara på nya och innovativa sätt så att vi
undviker att tekniken blir styrande.

2. Digitalt först – digitala tjänster som förstahandsval

Det som motiverar användare att välja den digitala servicen är de upplevda fördelarna. Regionen ska genom digitala lösningar erbjuda enklare, snabbare och mer tillgänglig service. Smarta och sömlösa integrationer mellan olika IT-system – inom
och utom Region Gotland - ska skapas så att användarna inte behöver återupprepa
sina persondata eller val. Användaren ska inte heller behöva orientera i en snårskog
av system, användar-id och lösenord. Så långt möjligt knyts istället användarens
olika kopplingar till regionen (aktuella ansökningar, lagrad information om användaren samt kommunikation) ihop på en plats. På motsvarande sätt deltar Region
Gotland i nationella initiativ som försöker knyta ihop data för en individ eller för
ett företag.

3. Transparens och öppenhet gentemot användarna

Idag känner användarna inte till t.ex. när eller hur deras ansökan hanteras. Är den
mottagen, när hanteras den osv.? Därför ägnar både användare och handläggare
mycket tid åt basala telefonsamtal kring detta. Genom att användaren via någon
form av ”mina-sidor-lösning” kan följa detta elimineras de onödiga telefonsamtalen, med mycket inbesparad tid för alla parter som resultat.

4. Digital informationshantering ska ha en väl avvägd säkerhetsnivå

Genom att:
a) säkerställa en tydlig fördelning av informationsägaransvaret
b) klassificera och bedöma skyddsvärdet av den information som hanteras
c) se till att informationen har erforderligt skydd
kan information hanteras på ett öppet och säkert sätt, utifrån gällande lagar och
regler. Detta oavsett om det handlar om information till boende, besökare och företag, om Öppna data eller om digitalt arkiverad information.

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

5. Innovation och utveckling ska prägla regionens digitalisering

Digitaliseringsutvecklingen i samhället skapar förutsättningar för innovation och
ökad tillväxt. Tekniska lösningar som artificiell intelligens, smarta robotar, internet
of things och big data ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Regionen ska engagera användarna i detta genom att tillämpa användardriven innovation. Detta innebär att nya tjänster tas fram med medborgarens behov i fokus. När det är möjligt
kan regionen använda innovationsupphandling.
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6. Kompetensutveckling för nya arbetssätt och ändrad samhällsservice

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hur service kommer att bedrivas.
Region Gotland ska aktivt omskapa etablerade arbetssätt och serviceutbud. Olika
perspektiv kommer att behöva mötas, med olika kompetens från olika områden.
Komplexa utmaningar kommer att ställa nya kompetenskrav. Genom att aktivt
verka för kompetensutveckling inom områden som förändringsledning, verksamhetsutveckling, informatik, informationssäkerhet, projektledning samt digitalisering
skapar regionen en god grund inför framtiden. Särskilt förändringsledning bedöms
vara en nyckelkompetens i den transformation som nu sker.

7. Digitaliseringen bidrar till att göra Gotland till ett hållbart samhälle

Digitaliseringen kan i många fall användas för att minska påverkan på miljön. Detta
genom att bland annat minska energianvändningen, minska utsläppen och ersätta
resor (både patientresor och tjänsteresor) med smarta digitala lösningar. Därmed
kan digitaliseringen bidra till att ge en jämnare tillgång till service oberoende av var
på Gotland människor och företag bor och verkar.

8. Digitalisering ska bidra till dialog och kommunikation med medborgarna

Nya metoder genom digital teknik ska vara en viktig del i att utveckla demokratin
och de demokratiska processerna.

Vägledande principer
1. Gemensamma digitala plattformar

Lösningar för digitalisering byggs på gemensam IT-infrastruktur och sammanhängande digitala plattformar. Med plattformar menas en kombination av system som
genom att uppfylla överenskomna regler och standarder fungerar ihop och möjliggör olika verksamhetstillämpningar. Detta syftar till att underlätta samverkan inom
Region Gotland och med andra aktörer samt att säkerställa digitala tjänster av god
kvalitet.

2. Systemintegration via central plattform

Informationsutbyte mellan system sker via gemensam integrationsplattform. Integrationer direkt mellan system utan användning av integrationsplattform undviks.
Detta syftar till att säkra interoperabilitet, driftsäkerhet genom central övervakning
samt långsiktig hållbarhet på både lokal och nationell nivå.

3. Öppna standarder

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

Teknisk och semantisk interoperabilitet skapas genom att använda öppna standarder. Detta syftar till att säkra skalbarhet, underlätta vidareutveckling och minska risken för inlåsningseffekter, vilket främjar innovation. Samverkan sker på nationell
nivå genom deltagande i standardiserings- och arkitekturgrupperingar.

4. Lösningar byggs tjänsteorienterat 5

Information och funktioner som ska göras tillgängliga för digital samverkan ska tillhandahållas som tjänster. Detta ger lösa kopplingar samt gör beroenden explicita
och synliga. Tjänster utformade på dessa grunder är modulära, möjliga att distribuera, upptäckbara, utbytbara och återanvändbara.

5

Wikipedia: Tjänsteorienterad arkitektur innebär att ett distribuerat IT-system organiseras som en struktur av kommunicerande tjänster. En tjänst är här en

betjänande funktion som är väldefinierad, självständig och oberoende av sin omgivning.
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5. Leverantörsavtal ska möjliggöra utveckling och innovation

Avtal som sluts med leverantörer ska formuleras så att de ger utrymme för och
uppmuntrar till vidareutveckling och innovation.

6. Informationssäkerhet

All hantering av information ska följa Region Gotlands ”Ledningssystem för informationssäkerhet” (LIS). Detta för att skapa en väl avvägd säkerhetsnivå och säkerställa följsamheten till lagstiftningen.

7. Öppna data

Region Gotland tillgängliggör så långt som möjligt data så att de enkelt kan användas internt och av externa aktörer i form av öppna data, för att exempelvis främja
datadriven innovation. Data tillgängliggörs i möjligaste mån i realtid och så att de
kan hämtas automatiskt. Hänsyn tas till kvaliteten samt tillämpliga lagar och riktlinjer. Användningen av öppna data följs upp genom dialog med invånare, akademi,
andra offentliga verksamheter och företag i syfte att arbeta för att användningen leder till nytta för hela Gotland.

8. Förvaltningsobjekt systemförvaltas enligt regionens gemensamma modell

För att använda IT-stödet effektivt samt för att leva upp till lagkrav på informationshanteringen ska förvaltningsobjekten systemförvaltas enligt den regiongemensamma modellen.

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

Beslutsnivåer samt giltighetstid
•

Huvuddokument:

•

Årlig plan:

•

Översiktsbild:

Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 –
2022: har fastställts av regionfullmäktige den 18 juni 2018. Den är
giltig t o m 2022-12-31
Digitaliseringsplan Region Gotland
Planen visar hur målen i strategin ska uppnås
Revideras samt fastställs årligen av regiondirektören. Första planen
tas fram för fastställande hösten 2018.
Bild över och förteckning av aktuella
digitaliseringsdokument inom Region Gotland (Bilaga 2): fastställs
av digitaliseringsdirektören. Uppdateras vid behov.
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Ordförklaringar

Ärendenr RS 2018/258 Datum 2018-06-18

Artificiell Intelligens (AI) Vetenskapen och tekniken att skapa intelligenta maskiner
Big Data

Metoder att analysera mycket stora datamängder inklusive
ostrukturerad data

Informationsägare

Ansvarar för att information i ett IT-system är laglig och korrekt samt vem som ska ha tillgång till informationen

Interoperabilitet

När IT-system kan utbyta information på ett standardiserat sätt

Internet of things
(sakernas Internet)

Vardagsföremål som bilar och hushållsapparater försedda med
sändare/mottagare utbyter information för t ex smarta papperskorgar som själva signalerar när de börjar fyllas

Modulär IT-arkitektur

Komponenter i en IT-miljö är så generella att de kan separeras
och rekombineras på nya sätt utan förlust av funktionalitet.
Nås genom att införa gemensamma standarder och principer
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/955
22 april 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Möjliga resultat och effekter av Region Gotlands
effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


ta emot informationen rörande möjliga och potentiella resultat och effekter
av Region Gotlands effektiviseringsprogram.



ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att driva och följa upp effekter av
åtgärder som genomförs med utgångspunkt i effektiviseringsprojekten och
rapportera detta till regionstyrelsen i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning vid delårs- och årsbokslut under perioden 2022-2024.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att utifrån de fyra prioriterade områdena
lokaler, bemanning, inköp och digitalisering beskrivna i effektiviseringsprogrammet
återkomma till budgetberedningen 2021 med en detaljerad bedömning av potentialen
för effektivisering beskriven per nämnd/förvaltning för perioden 2022-2024.
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 presenterades resultat från projekten kring sänkta lokalkostnader och
också sänkta IT-kostnader/digitalisering. Under 2021 har arbetet fortsatt med
rapportering från projekten sänkta inköpskostnader och strategisk hållbar
bemanning. Dessutom har beslut fattats kring framtidens förskola- och grundskola.
Till budgetberedningen presenteras parallellt med denna sammanfattande skrivning
kring effekter också slutrapporten för projektet framtidens samhällsbyggnad. Senare i
maj presenteras också slutrapport för organisering och lokalisering av
måltidsverksamhet.
I de underlag som tagits fram inom ramen för projekten framgår tydligt att
förändrade arbetssätt och utveckling inom de olika projektens frågeområden skulle
kunna leda till stora förbättringsmöjligheter och också effektiviseringar med
kostnadssänkningar framåt.
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Den samlade bedömningen är att kostnadssänkningarna bör kunna uppgå till 157
miljoner kronor med en fördelning på regionens olika nämnder och förvaltningar
grundat i potentialen för varje verksamhet i relation till de olika projektområdena
och deras potentialer över en treårsperiod.
För att realisera den identifierade potentialen blir det avgörande att också avsätta
resurser och genomföra de åtgärder som rekommenderats i projekten.
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 bemanning
 Sänkning av inköpskostnader
 Sänkning av IT-kostnader
 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
 Utredning framtidens skolorganisation
 Förändrad samhällsbyggnadsprocess

En kort sammanfattning av de olika projektens slutsatser ger följande bild av
möjlig utveckling och potential till effektivisering och kostnadsminskning.
Projekt: Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
Lokaleffektivisering är ett viktigt område för regionens kostnadsbild framåt.
Genom åren har lokaler kunnat förtätas, tomställas och avyttras men det finns
mer att göra. Inom ramen för projektet har ett antal prioriterade områden
identifierats som avgörande för att kunna åstadkomma ytterligare
kostnadssänkningar. Bland annat lyfts efterlevnad till beslutade riktlinjer,
utveckling av den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen, framtagande av
förvaltningsspecifika lokalförsörjningsplaner, fortsatta utbudsförändringar/
utbudsminskningar samt utvecklade kalkyler vid om- och nybyggnationer.
Dessutom föreslås utredning av behov av kontorsarbetsplatser, samutnyttjande
och också former för nyckeltalsberäkning och uppföljning. Avgörande relaterade
förutsättningar beskrivs som åtgärderna inom framtidens skola och
måltidsverksamhet. Projektets slutrapport överlämnades i maj -20 till
koncernledningen och ansvarig lokalförsörjningsstrateg som grund för fortsatt
utveckling och genomförande. Samtidigt beslutades att samtliga förvaltningar
och regionen som helhet skall ta fram en lokalförsörjningsplan. Under 2021 har
arbetet förstärkts med 400 tkr i tillfällig budgetram för att möjliggöra
projektledning lokaleffektivisering Visborg.
Projekt: Strategisk hållbar bemanning
Inom regionen utgörs den största delen av förvaltningarnas budget av
personalkostnader. Kostnaderna är svåra att påverka med förväntade ökade
behov av samhällsservice, begränsningar i dagens kollektivavtal och ambitionen
att övergå till heltid som norm. Dock visar analyser att strukturerat arbete med
planering och bemanning ger en tydlig ekonomisk potential och också möjlighet
till kvalitetsökningar. För ett framgångsrikt bemanningsarbete i regionen visar
projektet att fortsatt arbete krävs i form av kompetenshöjande insatser,
utvecklade styrande principer, stärkt stöd, högre systemutnyttjande, att arbetet
tydligare utgår ifrån forskning och evidens samt utveckling av uppföljning och
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analys. Det behövs en tydligare gemensam målbild i regionen och ett ökat
samarbete över organisationsgränser är nödvändigt. Projektets slutrapport
överlämnades i januari -21 till koncernledningen och HR-funktionen som grund
för fortsatt utveckling och genomförande. Ett nytt projekt för genomförande
etableras och under 2021 har arbetet förstärkts med 2 mnkr i tillfällig budgetram
för att möjliggöra specialiststöd och utbildningsinsatser inom området.
Projekt: Sänkning av inköpskostnader
Regionens inköp är stora och det finns stora vinster att hämta med att
vidareutveckla kompetens och arbetssätt inom området. Ett effektivt
inköpsarbete ger nytta såväl internt som externt. Projektet visar att med insatser
finns det goda förutsättningar att sänka inköpskostnader samt att öka
avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. För att bedriva arbetet behövs långsiktiga
strategiska mål om helhetsorientering, långsiktighet, lätt att handla rätt och
dessutom effektivitet, kvalitet och regelmässighet. Projektet beskriver
framgångsfaktorer som en välutvecklad strategisk ledning, resurser för
utveckling, tålamod, tydliga uppdrag och tidplaner, god riskhantering samt
samarbete och kommunikation. Projektets slutrapport överlämnades i januari
2021 till koncernledningen och upphandlingsfunktion som grund för fortsatt
utveckling och genomförande. För att hålla ihop det fortsatta arbetet etableras
ett övergripande program som omfattar samordnade linjeuppdrag, digitaliserat
inköp och genomförandeplaner per förvaltning. Under 2021 har arbetet
förstärkts med 2 mnkr i tillfällig budgetram för att möjliggöra projektledning och
förstärkta systemstöd.
Projekt: Sänkning av IT-kostnader/digitalisering
När det gäller IT-kostnader handlar framtiden om en bedömning av helheter där
kostnader måste balanseras med effekter och nyttor. IT och digitalisering är ett
medel för att nå verksamhetens mål. De tekniska möjligheterna och
verksamhetens behov av kvalitet och effektivitet har ökat efterfrågan och
behovet av nya digitala lösningar. Avgörande för den samlade kostnadsbilden är
att verksamheten kan räkna hem nyttan och effekten av genomförd
digitalisering. Detta innebär förändrade arbetssätt, nya roller och för
kostnadseffekt minskad personalstyrka. De kostnader för IT/digitalisering som
uppstår kan till och med vara ökande men i ett sammanhang där dessa kostnader
kan generera effektivisering som är större är detta en kostnad som bör tas.
Möjligheter finns inom områden som digitala möten, ökat samarbete mellan
verksamhet och IT, stärkt objektsförvaltning, förbättrade utbildningar och fler etjänster. Projektets slutrapport lämnades i maj 2020. Då beslutades också att
samtliga förvaltningar och regionen som helhet skall ta fram en
digitaliseringsplan. Sedan dess har mycket hänt på digitaliseringsområdet framför
allt med pandemin som drivande faktor. Under 2021 har arbetet förstärkts med
1 mnkr i tillfällig budgetram för att möjliggöra projekt e-arkiv vilket stärker
förutsättningarna till processorientering och informationshantering vilket
underlättar framtida digitalisering i hela regionen.
Projekt: Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
Regionens måltidsverksamhet är omfattande och berör flera förvaltningar.
Projektet visar att möjliga effektiviseringar framför allt finns genom att bättre
nyttja potentialen i köken och därmed öka resurseffektiviteten. Med färre kök
kan bättre arbetsmiljö upprätthållas och kompetensförsörjningen stärkas. Tydligt
är också att nya produktionstekniker skulle kunna öka effektiviteten och också
kvaliteten. Dessutom finns möjligheter till förbättring genom att göra insatser
som att revidera mat- och måltidspolicyn, tydliggöra uppdrag och roller, stärka
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samverkan över förvaltningsgränser, utveckla uppföljning och nyckeltal,
genomföra kompetenshöjande insatser, förtydliga prismodellen och utöka
åtgärder för att minska svinn.
Projektets slutrapport har resulterat i ett förslag till fortsatt hantering som efter
samråd med berörda nämnder och förvaltningar gått ut på remiss för besvarande
i april 2021 och därefter beslut i regionstyrelsen 26 maj.
Projekt: Utredning framtidens skolorganisation
Projektet med nulägesanalys och förslag till fortsatt utveckling pekar på en rad
avgörande faktorer för att säkerställa framtidens skola. Störst utmaningar ses
finnas i svårigheter att kompetensförsörja och att påverka den bristande
likvärdigheten i utbildningen. Projektet föreslog en omstrukturering av
skolverksamheten med minskning av antalet skolor. Projektets slutrapport
presenterades i barn- och utbildningsnämnden i december 2020. Beslutet i
nämnden blev att endast göra mindre förändringar för förskolor i Visby och i
övrigt behålla dagens skolstruktur. Vid beslut i regionstyrelsen i februari 2021
fick barn och utbildningsnämnden uppdraget att i kommande strategisk plan och
budget beskriva konsekvenserna av det fattade beslutet.
Projekt: Förändrad samhällsbyggnadsprocess/Framtidens samhällsbyggnad
Målet med projektet är att utveckla en kvalitetssäker, förutsägbar och effektiv
samhällsbyggnadsprocess. Projektet har identifierat förbättringsområden och har
hittills rekommenderat att regionen tar ett samlat grepp och styrning och ledning
av samhällsbyggnadsprocessen och att processen tydligare definieras. Dessutom
lyfts behov av att fördjupa de ekonomiska aspekterna i processen. En
processkarta är framtagen där de övergripande processerna är informera,
planera, etablera och driva/utveckla. Handlingsplaner har tagits fram och
implementerats i 2021 års verksamhetsplaner. Under året ska en gemensam
beredning i samhällsbyggnadsfrågor etableras och ett externt
samhällsbyggnadsforum anordnas. Projektet kommer att slutredovisas vid
budgetberedningen 2021.

Samtliga förvaltningar har tagit utgångspunkt i resultaten av de olika
effektiviseringsprojekten för att hitta effekter i de egna verksamheterna.
Sammantaget finns tydliga potentialer men inom olika områden för olika
förvaltningar.
Lokaler:
Med den demografiska utvecklingen ses ökade behov av lokaler inom äldreomsorgen
och också hälso- och sjukvården. Gällande administrativa lokaler gör samtliga
förvaltningar bedömningen att förändrade arbetssätt gör det möjligt att minska
lokalytorna kraftigt. Ett arbete är också påbörjat tillsammans i koncernledningen för
att beskriva framtidens arbetsplatser och ge grund för fortsatt utveckling av
kontorsmiljöer. Den geografiska utvecklingen har hittills gett en ökad befolkning i
Visby men eventuellt kan en förändring ske med de ökade möjligheter att arbeta
digitalt hemifrån och på distans som utvecklats under corona-pandemin.
Lokalbehovet är en direkt konsekvens av verksamhet varför verksamhetsförändringar
är avgörande för att möjliggöra lokalförändringar.
Bemanning:
Inom ramen för effektiviseringsprojektet har insatser gjorts för att höja kompetensen
kring bemanning och bemanningsekonomi och med tiden har verksamheterna kunna
se allt större potential i att arbeta med dessa frågor. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen
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görs bedömningen att ett förstärkt arbete kring bemanning, schemaläggning,
personalplanering och bemanningsekonomi tydligt kan påverka personalkostnaderna
framåt. Arbetet i projektet kompletteras med ytterligare åtgärder kring delar som
vikariehantering, jour och heltid som norm. Även i regionstyrelseförvaltningen ses
bemanningsarbetet kunna ge effekt inom de mer personalintensiva verksamheterna
inom måltid och kultur- och fritid. Inom de mer tekniskt orienterade verksamheterna
ses inte bemanningsarbetet ge några större effekter även om viss potential finns kring
räddningstjänsten och i beredskapsarbete. Bemanningsarbetet är också avgörande för
fortsatt kompetensförsörjning och utveckling av arbetsmiljön.
Inköp
Att utveckla regionens arbete kring upphandling och inköp är ett arbete som är
påbörjat i alla förvaltningar tillsammans med upphandlingsenheten. Samtliga har gått
igenom projektets slutrapport och också gått igenom sina egna inköpsvolymer. Ännu
är det svårt att bedöma en definitiv nivå på möjliga kostnadssänkningar men att
potentialen finns är tydligt. Teknikförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är de förvaltningar som anger att förbättringsarbete kring
inköp kan ha störst effekt. Viktigt och avgörande är att det finns stödresurser för
fortsatt analys och utveckling och också systemstöd för att underlätta.
Sänkta IT-kostnader/digitalisering
Att ökad digitalisering ger möjligheter till ökad effektivitet är uppenbart i alla
förvaltningar. Enligt beslut i samband med projektavslutet har nu samtliga
förvaltningar tagit fram en digitaliseringsplan och snart finns också en övergripande
plan för regionen som helhet på plats. Stora insatser görs redan idag för att utveckla
arbetssätt, automatisera administrativa processer och införa e-tjänster. De
förvaltningar som har omfattande administrativa funktioner ser störst potential men
alla verksamheter är tydliga med att möjligheter till kostnadssänkningar finns. Att
beräkna potentialerna är svårare. Dessutom framgår tydligt att digitaliseringen i sig
också innebär ökade kostnader. Kostnader som måste finansieras för att kunna nå
framtida besparande effekter. En avgörande faktor är också att lagstiftningen framåt
ger stöd för att underlätta i informationsdelning över ansvarsgränser. Idag finns
juridiska hinder som försvårar effektivitet.

Nedan visas en bild som ger en sammanfattande bild av var koncernledningsgruppen bedömer att respektive effektiviseringsåtgärder kan ge störst effekter
och därmed också en bild av varje förvaltnings viktigaste områden att
bearbeta för att nå kostnadssänkningar.
Potential till kostnadssänkningar:
Lokaler
Bemanning Inköp

Digitalisering

HSF
SOF
UAF
SBF
TKF
RSF
Ingen/svår möjlighet att göra kostnadssänkningar framåt
Marginell möjlighet att göra kostnadssänkningar framåt
Stor/mycket stor möjlighet att göra kostnadssänkningar framåt
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Samtliga projekt beskriver potential till kostnadssänkningar. Potentialen är
ibland uttalad och ibland mer övergripande beskriven. Nedan görs en
beskrivning av potentialen utifrån nu kända parametrar.
Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
Regionens samlade internhyra för egenägda lokaler låg för 2020 på ca 292 miljoner
kronor. Samma år hyrde regionen också in lokaler till verksamheter för ca 133
miljoner. Hyran för kontorslokalerna på Visborg är idag ca 34 mnkr eller 1 936
kr/m2. Snittkostnaden för alla inhyrda lokaler var samma år 1 327 kr/m2 och för
egen ägda lokaler 716 kr/m2. Kostnadsminskningar är möjliga genom minskade
lokalytor och hyror och minskade underhållskostnader.
Att lämna ett av husen på Visborg skulle ge en ekonomisk effekt på 12 miljoner
kronor. Dessutom tyder projektets resultat på att ytterligare potential till
kostnadssänkningar finns och ett första antagande skulle kunna vara att minska
lokalkostnaderna med 2 % vilket ger ca 6 miljoner kronor.
Ett alternativ till lokalerna på Visborg skulle kunna vara att samla regionens
verksamhet kontorsmässigt i en ny byggnad. Med lokaler mer utformade efter dagens
arbetssätt kan lokalytan minskas kraftigt. En omvärldsblick ger att kontorsyta med
mer aktivitetsbaserat upplägg ger ett lokalbehov av ca 8-10 m2per medarbetare. Med
600 medarbetare (är nivån på Visborg idag) ger det ett behov av 4 800 – 6 000 m2.
Uppgifter från marknaden tyder på att en kontorslokal med ca 9 000 m2kan erhållas
till en hyreskostnad på ca 17 mnkr per år.
Strategisk hållbar bemanning
Regionens samlade kostnader utgörs till 57% av personalkostnader vilket motsvarar
ca 3 500 miljoner kronor för anslagsfinansierad verksamhet som är den som kan
påverkas. Genom att förbättra bemanningsarbetet grundat i de insatser som
beskrivits i projektet finns tydlig potential till kostnadssänkningar i flera förvaltningar.
En rimlighetsbedömning i koncernledningen ger en möjlig kostnadsminskning på 2%
av personalkostnaderna vilket skulle ge 70 miljoner kronor.
Sänkning av inköpskostnader
Regionens inköp uppgår årligen till 3 000 miljoner kronor varav 2 500 miljoner
kronor är upphandlingspliktigt. Regionen har 4 300 leverantörer och betalar varje år
182 000 fakturor. Närmare 1 000 medarbetare är involverade i inköpsarbete på något
sätt. Att professionalisera detta område ger stor potential till effektivisering. Projektet
har inte definierat en nivå på kostnadssänkningar men pekar ut att de är möjliga
genom att öka framför allt leverantörstrohet, avtalstrohet, enhetlighet och införa
effektiva systemstöd. Ett första antagande om potential till kostnadssänkning bör
kunna sättas till 2% av inköpskostnaderna vilket skulle ge 60 miljoner kronor.
Sänkning av IT-kostnader/digitalisering
Potentialen till kostnadssänkningar går inte att hitta genom att sänka kostnaderna för
IT-verksamhet utan genom att räkna hem effekter av ökad digitalisering. Effekter
uppstår då processer och arbetssätt kan förbättras och förenklas. Detta frigör
personella resurser vilket delvis kommer att underlätta i den kommande
kompetensförsörjningsutmaningen men också ge grund för kostnadsminskningar
genom att framför allt personalkostnader minskar. Samtliga förvaltningar gör
bedömningen att ökad digitalisering är en faktor som kommer att leda till ökad
effektivitet och möjlighet att sänka kostnader. En initial bedömning är att ökad
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digitalisering kan ge kostnadssänkande effekter motsvarande minst 3% av
personalkostnaderna. Detta motsvarar 105 miljoner kronor.
Den sammanfattade potentialen till kostnadsminskningar bedöms för regionen kunna
uppgå till närmare 250 miljoner kronor över en tidsperiod som sträcker sig längre än
den som omfattas i denna tjänsteskrivelses förslag till besparing. Detta under
förutsättning att åtgärder som beskrivs i projekten drivs på ett långsiktigt, uthålligt
och kraftfullt sätt.
En genomlysning av nämnder/förvaltningars möjlighet att genomföra förslagen till
utveckling och förändring visar att de olika projekten har olika stor betydelse och
påverkan i olika verksamheter. Dessutom är möjligheterna olika stora över tid. En
bedömning är att det fortfarande behövs satsningar för att kunna realisera effekterna
långsiktigt vilket gör att möjligheten till besparingar ökar med tiden. Utöver detta
finns också ett stort behov i förvaltningar och nämnder av att kunna dra nytta av de
effektiviseringar som kan göras med hjälp av ovan beskrivna områden för att frigöra
resurser till ökade behov med anledning av demografi och behovsutveckling.
Fördelningen av potentialen är gjord utifrån data som visar personalkostnad och
inköpskostnad per nämnd/förvaltning redovisad i bilaga 1. I samma bilaga syns
också personalkostnadernas andel av nämndernas totala budget.

En tidig bedömning av fördelning av potentialen till kostnadssänkningar per
nämnd/förvaltning ger med utgångspunkt i generell potential och
nämnder/förvaltningars egna antaganden kring möjligheter följande:
Lokaler

Bemanning

Inköp

Digitalisering

HSN
SON

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

2%=22,5 mnkr
2%=17,5 mnkr

1%=10 mnkr
---------

BUN
GVN
MBN
TN
RS/RSF
Summa

------------------------18 mnkr
--------18 mnkr

1%=8,6 mnkr
1%=2,3 mnkr
----------------1%=2,3 mnkr
53,2 mnkr

------------------------2%=18 mnkr
--------28 mnkr

1,5%=17 mnkr
1,5%=13,1
mnkr
1,5%=12,9
1,5%=3,4
3%=2,1 mnkr
1,5%=1,1 mnkr
3%=6,9 mnkr
56,5 mnkr

Avrundad
summa
50 mnkr
31 mnkr
22 mnkr
6 mnkr
2 mnkr
37 mnkr
9 mnkr
157 mnkr

En sammantagen bild av förvaltningarnas potentialer, projektens slutsatser
och nuvarande kostnadsnivåer per nämnd samt också framtida ökade behov
ger följande möjliga fördelning av besparing per nämnd och år.

HSN
SON
BUN
GVN
MBN
TN
RS/RSF

Summa

2022
Miljoner kr
8
5
4
1
0
7
1,5

26,5

2023
Miljoner kr
21
12
9
2,5
1
15
3,5

65

2024
Miljoner kr
21
12
9
2,5
1
15
4

65,5

Summa
Miljoner kr

50
31
22
6
2
37
9
157
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Bedömning

Programmet är en viktig del av regionens samlade kostnadssänkningar framåt men
för att nå en hållbar ekonomi i balans kommer även andra kostnadspåverkande
åtgärder som minskat utbud och förändrade arbetssätt att behöva genomföras.
Förvaltningen gör bedömningen att effektiviseringsprogrammet och dess ingående
projekt har stor potential att bidra till kostnadssänkningar i Region Gotland framåt.
Att genomföra de åtgärder som identifierats inom ramen för programmet och
projekten ger också förutsättningar att bättre leva upp till regionens modell för
kvalitet och målen i styrkortet.
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. En effekt är att viktiga utvecklingsinsatser fått skjutas
på framtiden och behöver ges utrymme framåt. Sammantaget gör detta att de stora
ekonomiska utmaningarna framåt förstärkts ytterligare.
Att driva effektiviseringsprojekten enligt plan och att genomföra aktiviteter för att
säkerställa effekthemtagning framåt blir avgörande.
Med hänsyn de omfattande underlag som tagits fram inom ramen för projekten,
nämnder/förvaltningars nuläge och verksamhetsinriktning görs bedömningen att
realiserbarheten varierar men är god.
För att skapa drivkraft att realisera de ekonomiska potentialerna i de åtgärder som
kommer att genomföras som resultat av projekten är det viktigt att kravet på
kostnadssänkningar läggs på verksamheten. Detta motiverar att besparingskrav
arbetas in i nämndernas budgetar för kommande år. Kostnadssänkningarna är
långsiktiga varför även budgetpåverkan bör vara tydliggjord för en flerårsperiod. Med
det ges nämnder och förvaltningar bättre förutsättningar till planering och
genomförande.
Samtidigt bör också resurser avsättas för att driva på utvecklingen inom de fyra
beskrivna områdena. För att ta förbättringsarbetet framåt krävs regiongemensamma
insatser som bygger kunskap, samordnar, leder, driver och stödjer arbetet. För att
realisera effekter av ökad digitalisering kommer också större investeringar och
satsningar att vara nödvändiga.
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.

Beslutsunderlag

Slutrapporter för projekten:
 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader (RS 2019/972)
 Strategisk hållbar bemanning (RS 2019/1114)
 Sänkning av inköpskostnader (RS 2019/963)
 Sänkning av IT-kostnader (RS 2019/962)
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör
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Bilaga 1

Personalkostnader 2021 anslagsfinansierad verksamhet:
Nämnd
MBN
TN-TKF
BUN
GVN
SON
HSN
RS - RSF
RS - RT
RS - RIB

Personalbudget
2021
71 591 000
73 515 000
859 030 000
232 170 000
875 848 000
1 127 580 000
230 280 000
34 507 000
11 749 000

1% motsvarar

2% motsvarar

3% motsvarar

715 910
735 150
8 590 300
2 321 700
8 758 480
11 275 800
2 302 800
345 070
117 490

1 431 820
1 470 300
17 180 600
4 643 400
17 516 960
22 551 600
4 605 600
690 140
234 980

2 147 730
2 205 450
25 770 900
6 965 100
26 275 440
33 827 400
6 908 400
1 035 210
352 470

Summa

3 516 270 000

35 162 700

35 162 700

35 162 700

Personalkostnad i relation till total kostnad
Innehåller också interna transaktioner som tex elevpeng
Personalkostnad Total
2020
kostnad 2020 Andel
Regionstyrelseförvaltningen
357 364
823 282
43%
Räddningstjänsten
44 882
59 512
75%
Tekniska nämnden
195 803
1 025 228
19%
Miljö- och byggnämnden
67 224
101 042
67%
Barn- och utbildningsnämnden
846 757
2 020 973
42%
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
237 231
549 510
43%
Socialnämnden
879 837
2 288 620
38%
Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 064 077
2 466 256
43%
Summa
3 693 175
9 334 423
40%
Personalkostnad i relation till extern kostnad
Här syns inte delar som interndebiteras som tex hyror och städ
Personalkostnad Extern
2020
kostnad 2020 Andel
Regionstyrelseförvaltningen
357 364
710 134
50%
Räddningstjänsten
44 882
56 362
80%
Tekniska nämnden
195 803
983 500
20%
Miljö- och byggnämnden
67 224
77 203
87%
Barn- och utbildningsnämnden
846 757
1 135 914
75%
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
237 231
348 929
68%
Socialnämnden
879 837
1 423 955
62%
Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 064 077
2 090 583
51%
Summa
3 693 175
6 826 580
54%
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Inköpskostnader 2021 fördelade per förvaltning
Förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Teknikförvaltningen
Socialförvaltningen
Finansförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Politikerorganisationen
Summa

Spend 2020
Miljoner kronor
1 044
918
474
266
155
184
20
4
3 065
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Sara Bergman

Regionstyrelsen

Arbetsmarknadsutredning
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 2 miljoner i ramtillskott för
konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen.
2. Regionstyrelsen tillförs 1,8 miljoner i ramtillskott för övergripande strategiskt
ansvar och samordning.
3. Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer
utanför den reguljära arbetsmarknaden.
4. Arbetsmarknadspolitisk strategi RF 2014-10-27, § 14 upphör att gälla.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

1. Förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta enheten för stöd och
försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Sammanfattning

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 26 oktober 2020 (RF §163) att regionstyrelsen får i
uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en
sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en
motion om förrehabiliterande insatser, dels en fråga om att flytta ansvaret för
kommunal arbetslöshetsnämnd och dels utifrån behov av att hantera en inaktuell
arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom sker och har det skett
förändringar inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen
behöver förhålla sig till.
Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som arbetade mellan första
december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån en
lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och
resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för
regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer
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föreslås, internt och externt. Inför och under utredningens gång har det funnits en
samstämmighet kring behovet av att samordna och tydliggöra ansvar. Utredarens
rapport bifogas denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av utredarens rapport
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att
arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:




Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen
är att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva
insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare,
omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade
arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att
den nya rollen behöver en resursförstärkning med två anställda.

Dessa förslag ställer sig regionstyrelseförvaltningen bakom.

Ärendebeskrivning

Rapporten/Utredningens innehåll
Utredningen slår fast att arbetsmarknadsansvaret är ett statligt ansvar men icke desto
mindre finns det väsentliga incitament för regionen att arbeta med dessa frågor. En
omständighet är att arbetsförmedlingen befinner sig i en omorganisation med
minskade resurser och nya arbetssätt. Det ger en situation där det krävs insatser till
arbetslösa då statens insatser inte är av den omfattning som är nödvändigt.
Bedömningen är att situationen kan komma att bestå. Regionen har flera ytterligare
anledningar till att ta en aktiv roll i denna fråga. Det handlar om att minska
utanförskapet genom att ge invånare förankring i arbetslivet, minska
socioekonomiska skillnader, motverka ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd
och andra delar av regional verksamhet såsom hälso- och sjukvård samt ökade
skatteintäkter och möjlighet att möta kompetensförsörjningsutmaningen.
Utredningen beskriver att utgångspunkterna för slutsatser och förslag är:




att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många
andra politikområden.
att aktiva insatser sätts i centrum för att därmed ge arbetslösa en starkare
anknytning till arbetslivet.
ett starkare fokus på att stärka stödet till den arbetsförmåga som många
gånger finns hos enskilda.
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att se att den arbetskraft som är arbetslös och har en begränsad
arbetsförmåga kan vara en del av att mildra kompetensutmaningen.

att motverka och förebygga utanförskap är det viktigaste argumentet för en aktiv
arbetsmarknadspolitik.
Utredningen föreslår en samlad organisation och satsningar dels på konkreta
arbetsmarknadsinsatser för personer som mest behöver det samt satsningar på
övergripande strategiskt arbete. I utredningen argumenteras att det för en aktiv
arbetsmarknadspolitik finns behov av att samordna resurserna och skapa en samlad
organisation. Förslaget är att sammanföra de verksamheter som har kostnader för
arbetslösheten med de verksamheter som kan minska dessa i form av
arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser. Det framgår att det i intervjuerna,
som genomförts under utredningen, funnits en bred samsyn att en sådan lösning
skulle vara en fördel i arbetet med målgruppen.
Vidare poängteras att en mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar.
Statistik visar att arbetsmarknadsåtgärderna inom Region Gotland har lägre
nettokostnader än liknande kommuner. Om Gotland skulle ha motsvarande satsning
som jämförbara kommuner, eller snittet bland alla andra kommuner, skulle det
innebära en ökad budget på 7,5-12 miljoner. För att klara en ökad ambition, ha en
hållbar budget över tid och inte i lika stor utsträckning vara beroende av extern
finansiering behöver budgetramen stärkas och ett ekonomiskt tillskott är avgörande.
Utredningen föreslår ett tillskott på 2 miljoner kronor på konkreta satsningar och ett
intensifierat arbete med nollplacerade, långvariga bidragstagare, ett bedömningsteam
och en samordning av praktik- och arbetsmarknadsåtgärder.
Utredningen pekar på att det i dagsläget saknas ett internt, övergripande, strategiskt
arbete kring arbetsmarknadsfrågorna inom regionen. Det finns ingen strukturerad
omvärldsspaning och analys varken av de egna insatserna eller av andra möjliga
arbetssätt. För att öka ambitionsnivån inom arbetsmarknadsområdet behöver arbetet
bygga på en förbättrad analys av de omvärldsförändringar som ständigt sker. En
enskild förvaltning kan inte ta det övergripande ansvaret för hela regionens samlade
politik inom ett verksamhetsområde utan det behöver finnas centralt på
regionstyrelsen. Det handlar sammantaget om att ta ansvar för att skapa ett
helhetsperspektiv runt arbetsmarknadspolitiken. Utredningen föreslår två tjänster för
att möjliggöra för regionstyrelsen att:
-

ha en samlad omvärldsbevakning,
analysera framtidsscenarier,
samordna och vägleda arbetet i de olika förvaltningarna,
regelbundet ge en sammanvägd information till den ansvariga politiska nivån,
bidra med kompetensstöd i olika interna och externa samverkansfora,
intensifiera samarbetet med de statliga aktörerna för ett långsiktigt arbete runt
gemensamma utmaningar,
samordna ökad användning av de statliga medel som finns för kommunala
arbetsmarknadsåtgärder,
ha ansvaret att formellt utse och underteckna externa överenskommelser där
det finns ett fokus på hela regionens verksamheter.

Utredningen lyfter vikten av att det behövs ett närmare samarbete mellan regionen
och Arbetsförmedlingen kring vad som kan göras för att de tilldelade resurserna som
sammantaget finns för regionen ska användas. En analys måste ske av vad som
behöver förändras för att arbetsmarknadsstödet kan användas såsom avses. Det kan
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handla om förstärkt arbetsplatsstöd, bättre långsiktighet, stärkt samarbete och
anpassning av de formella kraven med mera. Sedan behövs en överenskommelse
göras med Arbetsförmedlingen omkring antalet som regionen kan ta emot med hjälp
av de statliga arbetsmarknadsinsatserna.
Utredningens uppfattning är att konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter
kommer att medföra att kostnaderna totalt sett för regionen kommer att minska. De
kommer med all sannolikhet att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte
resurserna ökar finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar
av verksamheten.
Kostnadsökningen inom det ekonomiska biståndet har varit bestående under en
längre tid och var under det senaste året 4 miljoner kronor. En slutsats i utredningen
är att de som får bistånd har svårare att bryta sitt bidragsberoende och är i behov av
större ekonomiskt stöd. För personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
kan mer samordnade insatser och arbetssätt vara avgörande. Det framkommer även
att 43 procent av samtliga hushåll på Gotland med försörjningsstöd har arbetslöshet
som huvudanledning till bidragsbehovet. Unga är en växande grupp inom det
ekonomiska biståndet och unga vuxna i åldern 18-24 år utgör 25 procent av samtliga
hushåll inom försörjningsstödet.
I utredningen står att möjligheterna att påverka kostnaderna för försörjningsstödet
dels handlar om vilka konkreta möjligheter till stöd för enskilda som finns och dels
om synen på behoven hos den enskilde. Många kommuner fokuserar på att den
enskilde bidragstagaren har en arbetsförmåga, andra menar att ett ekonomiskt
bistånd enbart handlar om en rättighet för den enskilde att få ett ekonomiskt stöd.

Bedömning

Som även refereras till i utredningen har den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt
Gotland 2040” nyligen antagits i Regionfullmäktige som det övergripande
styrdokumentet för regionen. Strategin betonar vikten av arbete för den enskildes
inkludering i samhället, välmående och betonar även utmaningarna kring
kompetensförsörjning. En inriktning för att nå målen i strategin är ”Stärk individens
möjlighet till egen försörjning”.
Utöver det som presenteras i utredningen har resultaten av enkäten ”Hälsa på lika
villkor” sammanställts och redovisats under våren 2021. I resultaten framkommer att
hälsan på Gotland fortsatt är ojämlik och i hög grad följer individers
socioekonomiska förutsättningar. Att, precis som benämns i den regionala
utvecklingsstrategin, stärka människors möjlighet till egen försörjning förväntas även
ge positiva utfall avseende gotlänningarnas hälsa och välmående.
Fler som hittar en förankring på arbetsmarknaden bedöms även leda till minskade
kostnader och ökade skatteintäkter för regionen.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed utredarens bedömning att det finns
betydande incitament för regionen att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik trots
att det i grunden är ett statligt ansvar. Utredningen belyser många relevanta aspekter
och bedöms kunna utgöra ett betydelsefullt underlag för längre tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att det inom fem områden finns behov av
politiska beslut för att skapa tydlighet kring viljeinriktning, rollfördelning inom
regionen och kraft för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
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Samlad organisation
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en egen förvaltning med tillhörande
nämndstruktur, som utredningen i första hand föreslår, skulle bli kostnadsdrivande
utifrån organisering och administration. Regionstyrelseförvaltningen instämmer dock
i vikten av och fördelarna med att åstadkomma en samlad organisation. Att överföra
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedöms möta behovet av en samlad organisation kring de
olika delarna inom arbetsmarknadsområdet. En sådan lösning är mer
kostnadseffektiv och ekonomiska resurser kan istället läggas på konkreta satsningar
för målgruppen. Det bedöms inte finnas tillräckliga, ytterligare vinster med att
tillskapa en ny förvaltning och nämndstruktur som väger upp det arbete och de
kostnader som det medför.
I utredningen föreslås även daglig verksamhet att ingå i den nya, samlade
organisationen. Det bedöms inte framkomma tillräckligt tydliga argument för och
effekter av en sådan förändring utan regionstyrelseförvaltningens förslag är att
fokusera på de enheter som har tydligast roll kring arbetsmarknad och arbetslösa
personers behov. Frågan om att även överföra daglig verksamhet för att uppnå
ytterligare samordningseffekter gentemot en bredare målgrupp kan eventuellt
aktualiseras i ett senare skede. Daglig verksamhet ingår som en del i
rättighetslagstiftningen LSS och det behöver tas särskild hänsyn till att en eventuell
organisatorisk förändring inte leder till försämrade förutsättningar för de
personerna.
En samlad organisation, där avdelningen för arbetsliv och etablering,
vuxenutbildningen, folkhögskolan och enheten för stöd och försörjning ingår, är
dock viktigt för att betona en mer aktiv roll inom arbetsmarknadsområdet. Som
föreslås i utredningen är det naturligt att samla dessa under gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, då det betonar inriktningen mot aktiva insatser. Nära
hälften av de hushåll som mottar ekonomiskt bistånd har arbetslöshet som
huvudanledning till bidragsbehovet. Det indikerar att en stor del individer är
arbetsföra och att samverkan med arbetsmarknadsinsatser behöver intensifieras,
vilket underlättas genom att dessa verksamheter inrättas i samma nämnd.
Berörda nämnder behöver ges möjlighet att inkomma med synpunkter varför
förslaget föreslås remitteras till dessa nämnder inför beslut i budgetavstämningen i
oktober 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Aktiva arbetsmarknadsåtgärder
Utredaren föreslår en utökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget
med 2 miljoner kronor för att kunna bedriva ett mer aktivt arbete, främst för att
stärka insatserna för arbetslösa med ekonomiskt bistånd.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att 2 miljoner kronor är en rimlig satsning som
sammantaget fortfarande innebär en betydligt lägre kostnad per invånare än
jämförbara kommuner, men som blir en viktig förstärkning för att verksamheten ska
vara hållbar över tid. Trots att regionen lyckas bra med sina insatser att få personer i
sysselsättning, så återstår ett stort antal individer som med rätt hjälp skulle kunna
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etablera sig på arbetsmarknaden. Hälften av de personer som tar del av kommunala
arbetsmarknadsinsatser når inte sysselsättning. Genom att tydligare rikta samordnade
insatser till specifika grupper i stort behov av stöd och som i dagsläget uppbär
ekonomiskt bistånd bedöms satsningen finansieras av minskade utgifter för
ekonomiskt bistånd och minskade osynliga kostnader som uppstår i andra delar av
regionens verksamheter, exempelvis inom hälso- och sjukvården och genom minskat
utanförskap. En sådan satsning innebär även möjligheter att minska
kompetensförsörjnings-utmaningen och öka skatteunderlaget. Detta gäller
framförallt unga personer, som utgör en fjärdedel av hushållen med ekonomiskt
bistånd. Om satsningarna ger unga personer en förankring i arbetslivet kan de
satsningarna hämtas hem flera gånger om under många år.
Att satsa på att ge fler en anknytning till arbetsmarknaden är även viktigt på ett
mänskligt plan för individen och dennes eventuella familj och för att förbättra
människors socioekonomiska livsvillkor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 2 miljoner tilldelas gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser
enligt utredningen.

Förvaltningsövergripande strategiskt ansvar och samordning
Utredningen föreslår att förstärka regionstyrelseförvaltningens uppgift att samordna,
omvärldsbevaka samt följa upp och stödja regionens samlade arbete med
arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Ingen funktion i regionen har idag ett
strategiskt uppdrag eller tydliga resurser avsatta för att kunna tillgodose ett sådant
behov. Regionstyrelseförvaltningen delar utredarens bedömning att denna funktion
borde tillskapas och att ansvaret bör ligga på regionstyrelsen. Bedömningen är att 1,8
miljoner kronor behöver avsättas för att mer långsiktigt och intensivt analysera
regionens arbete inom detta område.
Ska arbetsmarknadsfrågorna ytterligare flyttas fram behövs en övergripande
strategisk analys som bygger på utvärdering av pågående verksamhet samt
omvärldsbevakning. För en större kraft och ökad tydlighet behöver området följas
på en övergripande, strategisk nivå. Det ger effektivare verksamhet, tydligare
samverkan med externa aktörer och bättre nyttjande av resurser. I annat fall kan
arbetssätt och insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för
målgruppen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 1,8 miljoner tilldelas regionstyrelsen
för övergripande strategiskt ansvar och samordning.

Ökat engagemang hos regionen som arbetsgivare
Utredningen beskriver behov av att bättre tillvarata den förmåga och arbetskapacitet
som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotland som arbetsgivare behöver
bli bättre på att hitta och erbjuda anpassade arbeten och säkerställa adekvat
handledning till arbetsledare. Samtliga nämnder och bolag inom Region Gotland
behöver aktivt arbeta för att tydligt öka antalet arbetstillfällen för personer med extra
behov. Det handlar om att öka förmågan att ta emot personer som har svårt att
komma ut i sysselsättning och det handlar även om att säkra användningen av
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statliga medel avsatta för arbetsmarknadsåtgärder. De kunskaper som skapas inom
ramen för det pågående ESF-projektet NORMA avseende normer och attityder kan
vara hjälpsamt i det arbetet.
Parallellt med att varje enskild nämnd aktivt ser över hur de kan öka antalet
arbetstillfällen behöver även en övergripande konkret plan tas fram med tydliga mål
om antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste
innehålla en analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett
uppsatt mål. Det övergripande arbetet bör strategiskt bedrivas utav regionstyrelsen
och operativt, med exempelvis stöd till handledare, utav gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att samtliga nämnder får i uppdrag att
öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitisk strategi från 2014 upphör att gälla
Den arbetsmarknadspolitiska strategin som antogs 2014 är inaktuell. En specifik
strategi bedöms överflödigt i och med att flera aspekter av arbetsmarknadspolitiken
och prioriteringar utav denna framgår i den nyligen antagna regionala
utvecklingsstrategin och kommer att förtydligas ytterligare i kommande
genomförandeprogram social välfärd. I och med inrättandet av en samlad
organisation inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och strategisk funktion
på regionstyrelsen utvecklas löpande mål och metoder inom området.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att Arbetsmarknadspolitisk strategi RF
2014-10-27, § 14 upphör att gälla.

Om inga resurser avsätts
Om inga medel kan avsättas för att finansiera en rimlig ambitionsnivå kan inte ett
intensifierat arbete med identifierade behov göras. Att samordna enheter som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor och flytta enheten för stöd och försörjning till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden bör ändå genomföras. Det ger samordningsvinster att
ha dessa enheter inom samma nämnd. Det blir en förbättring och en viss ökad
tydlighet framförallt gällande ansvaret. Om inte ökade ekonomiska medel ges innebär
det mer begränsade möjligheter att arbeta för att få fler i arbete, minska utgifterna för
det ekonomiska biståndet, minska andra osynliga kostnader, minska utanförskapet
med mera.
Utan medel till regionstyrelsen kan inte styrelsen ta den strategiska roll som ovan
beskrivits. Den verksamhet som ändå bedrivs inom regionen måste då rymmas inom
befintliga resurser, vilket i utredningen har identifierats som bristfälligt och utan
övergripande samordning och kommunikation.
I ett sådant alternativ föreslås ansvaret som arbetslöshetsnämnden överföras från
regionstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att tydliggöra att det
då blir gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för hela
arbetsmarknadspolitiken utifrån att regionstyrelsen inte har några resurser avsatta till
detta. Det som uppnås genom detta är just en tydlighet gällande ansvar, däremot kan
inte gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden heller förväntas ta ett ytterligare
ansvar. I dagsläget är det identifierat som en brist att inte regionen har en samlad
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bild och övergripande strategiskt arbete. Utan ytterligare resurser kommer den
situationen att kvarstå.
Utredningens uppfattning, som regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom, är att
konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att
kostnaderna totalt sett för regionen kommer att minska. De kommer med all
sannolikhet att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar
finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av
verksamheten.

Angående förslag till beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslagen i denna tjänsteskrivelse
förstärker varandra. En samlad organisation är viktigt och blir än mer effektivt med
ytterligare resurser till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt till
regionstyrelsen. På motsvarande sätt är en resursökning viktig för att kunna öka
regionens kapacitet i arbetsmarknadsfrågor och den kapaciteten förstärks och blir än
mer effektiv med en samlad organisation. Samtidigt bedöms de olika förslagen
enskilt vara av stort värde och möjliga att ta ställning till även som separata förslag.
Förslag till beslut i regionfullmäktige läggs därmed parallellt med förslag om ett
remissförfarande avseende omorganisation.
Ekonomi
I förslagen ligger tillskott om totalt 3,8 miljoner, varav 2 miljoner till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och 1,8 miljoner till regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade kostnader
totalt sett för regionen..
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen i
familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns. Genom
möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även risker såsom
barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i familjesystem
vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall hur
olika insatser medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka som tar del
av olika insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt arbete. Som
beskrivits finns det idag en bristande samordning över övergripande analys inom
regionens arbetsmarknadspolitik. Genom att öka möjligheterna till förbättrad
omvärldsspaning, analys med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas
tydligare inom detta område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till
ökad jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person är
bosatt.
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Sammanfattning
I november 2020 formulerade regionstyrelseförvaltningen utifrån ett politiskt ställningstagande
uppdraget att utreda organisatoriska förutsättningar inom Region Gotland för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik. Utredningen avslutade sitt uppdrag sista mars 2021.
I utredningen förslås ett antal förändringar. Samtliga förslag finns i de olika avsnitten av utredningen. I denna del görs en sammanfattning av de mest centrala delarna.
Inriktningsbeslut






Staten har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och måste fullfölja sitt formella uppdrag.
Det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att arbetsmarknads-frågorna föreslås få ett större fokus i Regionen.
Regionen föreslås förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att
minska bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
Kompetensutmaningen är en väg för att ge fler arbete. Det behövs ett förstärkt samarbete
med att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen med att ge arbetslösa en förankring i Regionens förvaltningar.

Konkreta beslut





Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de verksamheter
som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen är att det i
ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare, omvärldsbevakare, samt
rollen att följa upp och stödja Regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i
ett bredare fokus. Bedömningen är att den nya rollen behöver en resursförstärkning med
två anställda.
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Utredningen
Utredningens uppdrag

I november 2020 formulerade regionstyrelseförvaltningen utifrån ett politiskt ställningstagande
uppdraget att utreda organisatoriska förutsättningar inom Region Gotland för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik.
Utredningen skulle utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för Regionens olika verksamheter.
Vidare ska lämpliga samverkansstrukturer föreslås, såväl för samarbete mellan Regionens aktörer
som för samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Gällande resurser kan utredningen förhålla sig till externa finansieringskällor, men ska hålla sig
inom befintliga resurser för Region Gotlands insatser.
Tidsplan

Utredningen påbörjades i december 2020 och avslutades 31 mars 2021. Därefter ska utredningen
presenteras i regionstyrelsen under maj och ett eventuellt beslut om den ska ske i regionfullmäktige i juni 2021.
Utredningens inriktning

Att under två månader1 förslå och i grunden argumentera och i detalj ge förslag på en förändrad
arbetsmarknadspolitik för Regionen har inte varit möjligt. Denna utredning måste därför ses som
ett inriktningsdokument som i nästa steg måste analyseras ytterligare och bli mer konkret.
Utgångspunkten för utredningen är att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många andra politikområden. Målsättningen har därför varit att sätta in arbetsmarknadspolitiken i detta större sammanhang. Resultatet har fått till följd att arbetsmarknadsfrågorna
föreslås få ett större fokus i Regionen.
Utredningen bygger på två källor:
 Intervjuer med totalt omkring trettio olika personer. I utredningsdirektiven föreslogs ett
tjugotal personer. Dessa har intervjuats. Dessutom har andra aktörer lagts till, exempelvis
fackliga representanter, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vuxenutbildningen och folkhögskolorna samt flera chefer och politiker. Dessutom har en avstämning gjorts i regionstyrelsens arbetsutskott. Med de mest berörda enheterna har det genomförts flera samtal.
 Statistiksammanställning över Regionens resultat, resurser och andra statistiska uppgifter i
närtid. Syftet har varit att få en objektiv bild över Regionens arbete inom området.
Utgångspunkter för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik

Utredningen har utgått från de formella lagstyrda ansvaren som finns i dag för de aktuella politikområdena.
Följande gäller i Region Gotland i dag avseende arbetsmarknadspolitiken:

1

Halvtidsanställning december 2020 till mars 2021.
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Socialnämnden ska enligt 3 kap 2 § socialtjänstlagen i sin verksamhet främja den enskildes
rätt till arbete, bostad och utbildning. För socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser och förebyggande insatser. Undantaget är det som anges i LSS, daglig verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för medicinsk rehabilitering enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Enligt 1 § punkt 1 avses med hälso- och sjukvård. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för Regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. Inget särskilt ansvar är tydliggjort eller plan framtagen för
förrehabiliterande arbete.
Regionstyrelsen har ett ansvar för att samverka med aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området utifrån ett regionalt utvecklingsansvar.
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En statistisk lägesbild över Gotland
Följande kan sägas om Regionens verksamheter inom aktuella områden. I bilaga 1 ges en
mer fullständig bild.
 Arbetslösheten är ungefärligen på samma nivå som liknande kommuner, men är
stigande.
Det
ekonomiska biståndet har under ett antal år haft en konstant ökning av kost
naderna.
 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det långvariga bidragsmottagandet. Gotland har liksom många andra kommuner en ökande andel av
hushåll i denna grupp.
 Vuxenutbildningen uppvisar högre kostnader och ett något färre antal deltagare
än liknande kommuner.
 Avdelningen för arbetsliv och etablering uppvisar lägre kostnader än liknande
kommuner.
 Avdelningen för arbetsliv och etablering har fler aktuella arbetslösa samt fler som
avslutar till arbete än liknande kommuner.
 Gotland ligger under värdena för liknande kommuner när det gäller fullständig
gymnasiekompetens både när det gäller efter tre eller fyra års studier. Utvecklingen har varit bestående under ett antal år.
Sammanfattningsvis kan konstateras:
 Gotland befinner sig i huvudsak i mitten av värden när det gäller många av de aktuella områdena. Ur många avseenden utmärker man sig inte i vare sig positiv eller negativ riktning.
Den nationella arbetslösheten

Arbetsförmedlingen gjorde i februari 2021 bedömningen att arbetsmarknadsläget är stabilare än
tidigare, men utveckling är osäker och långtidsarbetslösheten är ett orosmoln. Arbetslöshetsnivån
var i februari 2021 8,7 procent för samtliga åldersgrupper och 11,6 procent för ungdomar upp till
24 år. Speciellt svår är situationen för de personer som varit arbetslösa i mer än tolv månader och
antalet har i Sverige stigit till rekordhöga 180 000 personer. Dessutom har över 100 000 personer
i februari 2021 varit utan arbete mellan sex och tolv månader och riskerar att bli långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten väntas att fortsätta att öka under året.2
I Sverige var i februari 2021 drygt 228 000 personer öppet arbetslösa. De var en ökning med 11,3
procent i förhållande till ett år tidigare. Dessutom var över 225 000 arbetssökande i programinsatser, ökningen i förhållande till ett år innan var 31,8 procent. Den största enskilda programinsatsen
var Jobb- och utvecklingsgarantin med över 125 000 inskrivna3. Dessutom har cirka 81 000 arbetssökande arbete med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen. Den enskilt största gruppen är personer med funktionsnedsättning och med nedsatt arbetsförmåga, ungefärligen 65 000
personer. Antalet är en minskning med sju procent i förhållande till ett år tidigare.4

2
3
4

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=A536E56E4AD1A6E0.
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för de som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år
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Gotland

I region Gotland var i februari 2021 1 130 personer öppet arbetslösa enligt Arbetsförmedlingens
statistik. Det är en ökning med 12,4 procent i förhållande till ett år tidigare. I åtgärder befann sig
926 arbetssökande, en ökning med 26 procent i förhållande till ett år tidigare. Av dessa fanns 415
i Jobb- och utvecklingsgarantin.5
508 arbetssökande hade arbete med någon form av ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen,
vilket är en ökning med 1,6 procent i förhållande till året innan. Av detta totala antal hade 467
personer lönebidrag och 41 personer OSA (offentligt skyddad anställning). För de med lönebidrag har antalet aktuella personer minskat med cirka 16 procent i förhållande till året innan.6
Av speciellt intresse är ungdomsarbetslösheten. Enligt den officiella statistiken var 157 unga mellan 18-24 år öppet arbetslösa i februari 2021. Det är en ökning med 19,8 procent i förhållande till
samma månad året innan. Dessutom var 174 i åldersgruppen i program, vilket var en ökning med
22,6 procent i jämförelse med februari 2020. 22 arbetssökande i åldersgruppen har arbete med
stöd från Arbetsförmedlingen, en ökning med 15,8 procent i förhållande till året innan.
Totalt uppgår antalet aktuella på Arbetsförmedlingen i denna åldersgrupp till över 350 unga.
Av det totala antalet aktuella på Arbetsförmedlingen med födelseland utanför Europa var 151 öppet arbetslösa. En ökning i förhållande till året innan med 19,8 procent. 269 ytterligare fanns i någon form av program. En minskning i förhållande till februari 2020 med 2,9 procent. I Jobb- och
utvecklingsgarantin fanns 125 arbetssökande, en minskning med 6 procent i förhållande till februari 2020.
Det ekonomiska biståndet

Sambandet mellan arbetslöshet och kostnaderna för ekonomiskt bistånd är stort. Det är den enskilt viktigaste orsaken till ett behov av ekonomiskt bistånd.7

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för de som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år.
7https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/Arbetslosa-med-ekonomisktbistand/
5
6
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Kostnaderna för det ekonomiska biståndet ligger högre på Gotland vid en jämförelse med liknande kommuner. Trenden är tydlig också i ett långsiktigt perspektiv. På Gotland var kostnaderna 2019 cirka 1 250 kronor per invånare. I liknande kommuner var kostnaderna cirka 900 kronor per invånare.
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Vuxna bidragstagare med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd över tio månader står för en
stor andel av kostnaderna. Av stor betydelse är därför att analysera hur stödet till denna grupp
kan utvecklas. Det är en grupp som i hög grad är beroende av samordnade insatser från flera aktörer. I liknande kommuner var dess andel av alla bidragstagare nästan 35 procent, medan den är
28 procent på Gotland.
Ekonomiskt bistånd

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antal hushåll

1 541

1 431

1 287

1 224

1 265

1 262

1 324

varav unga 18-24

427

370

283

247

271

346

328

Genomsnittlig tid,
hushåll

5

5

5

6

5

6

6

Totalt utbetalt, mnkr
brutto

57,4

52,8

49,5

53,4

56,1

61,4

65,3

Genomsnittlig utbetalning/hushåll

37 048

36 920

38 499

43 611

44 797

48 748

49 088

Tabellen ovan visar att kostnadsökningen för det ekonomiska biståndet var nästan fyra miljoner
kronor mellan år 2019 och 2020. Det innebär en ökning med 6,3 procent. Antalet hushåll har stadigt minskat från år 2014. Däremot har den genomsnittliga utbetalningen per hushåll ökat med
12 000 kronor under samma period och dessutom har bidragstiden förlängts. Slutsatsen är att de
som får bistånd har svårare att bryta sitt bidragsberoende och är i behov av ett större ekonomiskt
stöd.
Noterbart är att antalet unga i åldern 18-24 år är 25 procent av samtliga hushåll.
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Inom det ekonomiska biståndet görs en bedömning vid varje tillfälle om orsaken till en utbetalning. Kategorin arbetslöshet utgör 27 miljoner kronor av samtliga kostnader och kategorin sjukskrivning uppgår till 16,2 miljoner kronor.

Över 50 procent av det utbetalda biståndet 2020 till unga vuxna hade som orsak arbetslöshet.
Kostnaderna var 5.5 miljoner kronor.
Ett krav vid utbetalning av ekonomiska bistånd är att den enskilde är aktuell hos Arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande. Av olika skäl att gruppen med ekonomiskt bistånd inte alltid formellt aktuell på Arbetsförmedlingen.
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Det innebär att det totala antalet i behov av arbetsmarknadsinsatser är större än det formella antalet som finns i Arbetsförmedlingens statistik. Utan en närmare analys är det omöjligt att avgöra
det exakta antalet.
Arbetslöshet
Sjukskrivning

571
216

Av det totala antalet hushåll 2020 på hade 1 324 omkring 570 hushåll arbetslöshet som en första
orsak till ett bidragsberoende. 216 hushåll hade sjukskrivning som orsak till ett ekonomiskt bistånd. Kategorin arbetslöshet utgör därmed 43 procent av samtliga hushåll. Att notera i sammanhanget är att det ekonomiska biståndet använder begreppet hushåll, vilket innebär att det kan finnas flera enskilda personer i hushållet som ingår i olika kategorier. Det ska också noteras att det i
andra kategorier kan finnas bidragstagare som med rätt stöd kan få en förankring på arbetsmarknaden.
En viktig inkomstkälla för arbetslösa är a-kassan. Med anledning av Coronapandemin har rätten
att få a-kassa sänks från tolv till tre månader. Trots denna förändring har inte kostnadsutvecklingen för det ekonomiska biståndet avtagit.8
Utbildningsområdet

En god utbildning har stor betydelse för att unga senare ska få ett arbete.

Tabellen ovan visar andelen elever som efter fyra års studier på gymnasienivå har en fullständig
examen. På Gotland var andelen år 2020 något över 70 procent. Det är en lägre nivå än liknande
kommuner som har över 75 procent. Noterbart är dock uppgången mellan 2019 och 2020 för
Gotland.

8

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/a-kassan-forandras-tillfalligt/
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Tabellen visar kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen jämfört med liknande kommuner. Dessa har en kostnad på ungefärligen 52 000 kronor per heltidsstuderande, medan Gotland har över 65 000 kronor.

När det gäller deltagandet i vuxenutbildningen är den på en lägre nivå än liknande kommuner. På
Gotland deltar drygt 5 procent av invånarna 20-64 år. I liknande kommuner är det drygt 6 procent av invånarna 20-64 år som deltar i vuxenutbildningen.
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Avdelningen för arbetsliv och etablering

Tabellen visar att deltagandet i arbetsmarknadsåtgärder är på en högre nivå på Gotland än i liknande kommuner. Gotland hade över 250 aktuella personer 2020, medan liknande kommuner
hade under 200 aktuella personer. Trenden är också tydlig över en längre tid.

Resultaten vid avslut efter arbetsmarknadsverksamhet till arbete är hög i jämförelse med andra
liknande kommuner, av de aktuella personerna får hälften en sådan anknytning. Att inte siffran
är ännu större beror sannolikt på att målgruppen även har andra svårigheter. För att ytterligare
förbättra resultaten behövs ett närmare samarbete med andra aktörer.
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Nettokostnaden för Gotland för arbetsmarknadsinsatser är väsentligt lägre än liknande kommuner. Kostnaderna för Regionen var ungefärligen 300 kronor per invånare, år 2019. Genomsnittet
för övriga liknande kommuner var omkring 425 kronor per invånare. Genomsnittskostnaden för
alla kommuner var ungefärligen 500 kronor per invånare.
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Utgångspunkter och ambitionsnivå för arbetsmarknadspolitiken
Den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin betonar vikten av arbete och inriktningen är att alla ska ha en förankring i arbetslivet utifrån den enskildes egen förmåga.
Den inställningen är också utgångspunkten för denna utredning.
Ställningstagande:
 Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och måste
konkret fullfölja sitt uppdrag.
 Regionen har en roll inom arbetsmarknadsområdet. Målet är att begränsa det utanförskap som finns och stärka anknytning till arbetslivet.
 Arbetslöshetsnämnden föreslås fortfarande var en uppgift för regionstyrelsen.
 Den arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland som antogs 2014 föreslås ersättas av ställningstaganden i denna utredning.
 Kompetensutmaningen är en väg för att ge fler arbete. Det behövs ett förstärkt
samarbete med att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen med att ge arbetslösa en förankring i Regionens förvaltningar.
 Större fokus behövs på utbildning och kompetensinsatser för att ge en god utbildning.
Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka
mål arbetsmarknadspolitiken ska ha och Arbetsförmedlingen är den myndighet som har ansvaret
för det konkreta innehållet. Målen för arbetsmarknadspolitiken är nationella, men utan medverkan från näringsliv och offentlig sektor på lokal nivå kan målen inte uppnås.
Den statliga arbetsmarknadspolitiken är aktuell för förändringar. Det hänger samman med utvecklingen av arbetslösheten, den digitala utvecklingen samt behoven hos de arbetslösa. En viktig
utgångspunkt är att åtgärder sätts in utifrån den arbetslöses speciella situation och att de anpassas
utifrån olika regionala olikheter. Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen haft mindre resurser till sitt förfogande.
När det gäller behovet av insatser från Regionen är det av avgörande betydelse vilka de statliga insatserna är och hur de utformas. Av stor betydelse är hur mycket Regionen kan lita på långsiktigheten och stabiliteten i de statliga åtagandena. För tillfället är Arbetsförmedlingen inne i en stor
omställning där externa aktörer i ännu större omfattning ska bli de som praktiskt ska genomföra
insatser för arbetslösa.
Trots att arbetsmarknadsansvaret är statligt har kommunen blivit en allt viktigare aktör när det
gäller arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå. Det är främst tre skäl till engagemanget:
•
•
•

I annat fall skulle kostnaderna för det ekonomiska biståndet öka
En vilja att ge invånarna en fastare förankring i arbetslivet och därmed minska
utanförskapet
Stärka basen för kommunernas och regionernas skatteintäkter.
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Utgångspunkten är att staten och Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis är huvudaktör och
ansvarig för stöd till arbetslösa. Regionens uppgift är att komplettera statens tydliga roll.
Regionen har en roll inom arbetsmarknadsområdet

Den viktigaste utgångspunkten för denna utredning är den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin. Den pekar ut riktningen för Regionen i ett långsiktigt perspektiv fram till 2040, men bör
redan nu ligga till grund för de politiska övervägandena även inom denna utrednings politikområde.
I strategin konstateras att en förutsättning för välstånd är arbete. Arbete är en viktig arena för ett
samhälleligt deltagande och är därmed av stor betydelse för individens utveckling och välfärd.
Ett arbete ger social förankring, strukturerar vardagen, skapar delaktighet och ger sociala relationer.9 Enligt strategin är omställning en nyckel till att klara framtida utmaningar, det kan till exempel handla om en ökad konkurrens från omvärlden, att klara välfärden och kompetensförsörjningen med en ökande andel äldre i befolkningen.10
Konsekvensen för Regionen om inte det statliga insatserna är tillräckliga är ökade kostnader för
arbetsmarknadsinsatser, kompetensinsatser och för det ekonomiska biståndet samtidigt som skatteintäkterna minskar.
I mångt och mycket är Regionen i händerna på en situation där det krävs insatser till arbetslösa då
statens insatser inte är av den omfattning som är nödvändigt. Bedömningen är att situationen kan
komma att bestå.
Sammantaget finns en politisk vilja att ge avsevärt fler en förankring i arbetslivet och att den viljan inte kommer att förändras oavsett politisk majoritet.
I den långsiktiga strategin formuleras det på detta sätt.
Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där alla - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - har samma möjligheter
och rättigheter och där alla invånares förmågor ska tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad.11
Flera regionala aktiviteter tyder på en ambitiös inställning till en aktiv arbetsmarknadspolitik. I
den långsiktiga utvecklingsstrategin sägs att alla behöver kunna vara en del av det gotländska samhället, känna sig sedda, behövda och vara medskapande. De flesta involveras genom familjeliv,
skolor, arbetsliv, föreningsliv och andra delar av civilsamhället, men en del hamnar av olika orsaker vid sidan av. Det offentligas stöd och civilsamhällets engagemang spelar här en viktig roll för
att inkludera alla.12

9Arbetsmarknadspolitisk
10
11
12

strategi för Region Gotland, 2014. Antagen 15 maj 2014 Reviderad 19 juni 2014. RF 27 oktober 2014 § 14
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 3.
Vårt Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 11.
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 16.
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Kommunens roll och arbetslöshetsnämnd

Regeringen beslutade den 21 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera
vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras.13
Utredningen konstaterar att vad kommunerna kan göra på arbetsmarknadsområdet varierar till
följd av bl.a. lokala förutsättningar och politiska prioriteringar. Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara
leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster som upphandlats enligt LOU eller i valfrihetssystem enligt LOV inom sina egna befogenheter. I slutbetänkandet av utredningen finns ett förslag
att Lagen (1944:453) om arbetslöshetsnämnd upphävs.
Inga beslut har dock inte tagits omkring utredningen.
Kommunernas formella ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området är begränsade, men i
varje kommun ska det fortfarande finnas en arbetslöshetsnämnd som har till uppgift att vidta åtgärder för att förebygga arbetslöshet. Kommunerna har genom lagen därmed en viss allmän kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. I dag innehar regionstyrelsen detta uppdrag. Bedömningen är att uppdraget att vara arbetslöshetsnämnd är av övergripande karaktär. Arbetsmarknadspolitiken måste koordineras med tillväxtfrågor, näringslivsutveckling, utbildningsfrågor, infrastruktur och transportpolitik samt socialpolitiska frågor. Det finns ett samband mellan uppdraget som arbetslöshetsnämnd och Region Gotlands samlade arbetsmarknadspolitiska strategi och
de samlade resurserna. Samlat görs därför bedömningen att det därför inte finns någon anledning
att förändra att det formella ansvaret även fortsättningsvis ska ligga på regionstyrelsen.
Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland

27 oktober 2014 antogs en arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Syftet med strategin var att fastställa den politiska viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska
området. Den syftade också till att tydliggöra möjligheter och avgränsningar inom området och
på så sätt skapa förutsättningar för att ta beslut om kommande arbetsmarknadsinsatser och samverkansaktiviteter med andra parter.14
Strategin från 2014 föreslås ersättas av ställningstaganden som finns i denna utredning. De flesta
frågorna i strategin från 2014 finns med också i denna utredning.
Se kompetensutmaningen som en väg att ge fler arbete

Sverige befinner sig i en situation där det finns avsevärda svårigheter att lösa de kompetensutmaningar som råder och som med all tydlighet kommer att öka i framtiden. Det handlar bland annat
om att klara personalförsörjningen inom välfärdsområdet, en utmaning som har förstärkts i och
med Coronapandemin.
I Regionens utvecklingsstrategi konstateras att när andelen i yrkesaktiv ålder minskar förstärks
bristen på arbetskraft. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever redan i
dag svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är
bristsituationen ännu större. Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster. 15
https://lagen.nu/sou/2020:41
Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Ärendenr RS 2013/797. Antagen
15 maj 2014, Reviderad 19 juni 2014, RF 27 oktober 2014 § 14
15 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 6.
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Utgångspunkten för utredningen är att situation kan vändas till något positivt. Det handlar i
första hand om att se att den arbetskraft som är arbetslös och har en begränsad arbetsförmåga
kan vara en del av att mildra kompetensutmaningen.
Förslaget från denna utredning är därför att ytterligare förstärka arbetet och sambandet mellan arbetslösheten och komptensförsörjningsutmaningen. Om så görs vidgas rollen för arbetsmarknadspolitiken både i förhållande till samhället som för den egna verksamheten. Regionens roll
som arbetsgivare sätts därmed i fokus.
Det finns anledning att se över de erfarenheterna som redan finns i ett antal kommuner i denna
fråga och sedan utifrån Regionens speciella förhållande utveckla dem16. I det sammanhanget är de
erfarenheter som skapats i projektet Norma av stor betydelse och kan utvecklas ytterligare och få
tydliga mål för vad som ska åstadkommas. Inriktningen i Norma projektet har varit att påverka
attityder och förhållningssätt. I nästa steg måste det handla om att konkret analysera hur många
arbetslösa som kan vara aktuella för ett arbete inom Regionens förvaltningar och vilka eventuella
hinder som kan finnas för att uppnå målen. Regionen måste själv ta ett stort ansvar för fokuseringen, men en möjlighet är att med hjälp av ett nytt ESF-projekt intensifiera arbetet.
Mer fokus på utbildning och kompetensinsatser

Den regionala utvecklingsstrategin betonar utbildningens betydelse. Målet i strategin är att ge en
god utbildningsnivå och goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Den viktiga grunden för att
åstadkomma det är verksamheten i grundskolan och gymnasiet. Att se till att så många unga som
möjligt når grundskolans mål och fullföljer en gymnasieutbildning är mycket väsentligt för Gotlands framtid17.
I dag saknar mer än var tionde elev på Gotland i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolan.18 I den
jämförelse som gjorts med liknandes kommuner inom gymnasieområdet uppvisar Gotland ett
sämre resultat. Situationen innebär att mer kan göras för att nå samma resultat som i liknande
kommuner. Det kan handla om att utveckla frånvaroteam, införa obligatoriska avslutningssamtal
om elever vill avsluta utbildningen, mer coachande insatser för gruppen unga som varken arbetar
eller studerar m m.
Samtidigt är den kommunala vuxenutbildningen av stor betydelse för den vuxna målgruppen.
Vuxenutbildningen behöver vara en resurs för arbetslösa och förstärka samarbetet med till exempel det ekonomiska biståndet och arbetsmarknadsinsatserna. Den kommunala vuxenutbildningen
ska sedan kompletteras med de insatser som görs av Regionens folkhögskolor.
Utredningen är medveten om att ett arbete redan nu finns att stärka resultaten inom utbildningssektorn, men menar att den ambitionen måste bli än mer långsiktig och bestående. I annat fall riskerar andra delar av Regionen att få högre kostnader och fler arbetsuppgifter. Elever utan fullföljd gymnasiekompetens riskerar att bli arbetslösa och blir därmed också i högre grad beroende
av ekonomiskt bistånd. Ett fokus bör också finnas om att stärka resultaten inom särskolan eller
för andra elever med olika funktionsnedsättningar. Det finns anledning att ha en hög ambition
vad gäller utbildningsnivå även för dessa grupper.
Som exempel på kommuner kan nämnas Skövde, Örebro, Gävle, Stockholm, Borås; Falkenberg och Hudiksvall. Samtliga har medverkat i ett
ESF projekt där SKR varit ansvarig.
17 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 3..
18 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 19.
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Resursanvändning
Ställningstagande:
 Förstärk resurserna för att följa upp de egna insatserna.
 Gör fördjupade omvärldsanalyser vad gäller kostnader och utveckla ett samarbete med liknande kommuner.
 En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningar är
att det i ett första skede handlar om:
o Nollplacerade19
o Bedömningsteam
o Samordning av praktik och arbetsmarknadsåtgärder
o Långvariga bidragstagare
o Kompetensutmaningen och arbetslöshet
 Arbetsmarknadsåtgärderna har lägre nettokostnader än liknande kommuner. Ett
ekonomiskt tillskott är avgörande för att klara en ökad ambition.
 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förslås förbli en kostnad för en förvaltning,
men hänsyn måste tas till att kostnaderna inte fullt ut är påverkansbara.
 Medel måste avsättas till gemensamma kompetensinsatser för personalen. De
anställda är den viktigaste resursen när det gäller ett förändringsarbete.

Följa upp de egna insatserna och fördjupad omvärldsanalys

I utredningen kan konstateras att en strategiskt och mer omfattande värdering inte görs över de
egna insatserna inom de sakområden som har varit aktuella för utredningen. I en förändrad omvärld måste det finnas en stor beredskap för att anpassa verksamheten efter nya omständigheter. I
annat fall kan arbetssätt och insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för målgruppen.
Utredningen föreslår att det avsätts resurser för att mer långsiktigt och intensivt analysera den
egna verksamheten. Det är viktigt för att bli mer effektiv.
I en förstärkt analys behövs också en förbättrad omvärldsbevakning. Den är i dag svag och inte
strategisk. En värdering av andra kommuners erfarenheter måste följas av att också konkret få till
förändringar som utvecklar verksamheten.
Utredningen föreslår för att få till en mer generell omvärldsbevakning att Regionen på olika nivåer utvecklar ett starkare samarbete med kommuner med liknande strukturer och på så sätt konkret kan utbyta erfarenheter och resultat. Ett sådant utbyte måste vara långsiktigt.
En mer ambitiös arbetsmarknadspolitik

I uppdraget för denna utredning ingår inte förslag att förstärka resurser inom arbetsmarknadsområdet. Det är ett rimligt direktiv i en utredning och en ambition när det gäller att varsamt hantera
Regionens kostnader. Det ligger också väl i linje med de långsiktiga politiska målen för Regionen.
Det hindrar inte att en diskussion måste ske om vad som händer inom detta område om resurserna förblir oförändrade. Det handlar bland annat om vilka kostnader som kan tänkas uppstå i
19

Försörjningstagare med långvarig sjukdom utan SGI, sjukpenningsgrundande inkomst.
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andra delar av Regionens verksamhetsområde, t ex inom hälso- och sjukvården eller i form av
ekonomiskt bistånd. Erfarenheterna är många att en högre ambition inom arbetsmarknadsområdet innebär minskade kostnader för det ekonomiska biståndet. Att minska ett utanförskap är
samlat det viktigaste argumentet för en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Utredningens uppfattning är att budgetramen för verksamheten inom arbetsmarknadsområdet
behöver ses över och stärkas för att vara hållbar över tid. Regionen har en kostnad på ungefärligen 300 kronor/invånare medan samtliga kommuner har nästan 500 kronor/invånare. Förslaget
är därför att Regionen förstärker resurserna för arbetsmarknadsinsatserna. Främst handlar det om
att stärka insatserna för arbetslösa med bistånd. Kostnadsökningen inom det ekonomiska biståndet har varit bestående under en längre tid och var under senaste året 4 miljoner kronor. Totalt
görs bedömningen att det behövs ett tillskott på två miljoner kronor
Effekten av ett ekonomiskt tillskott är minskade kostnader i andra delar av Regionens organisation. Nedan ger förslag på vad som behöver göras och vad som kan förbättra insatserna och
minska kostnaderna. En resursförstärkning innebär att de föreslagna prioriterade inriktningarna
kan påbörjas och få en ordentlig möjlighet att genomföras. I dag är Regionens arbetsmarknadsinsatser i alltför stor grad beroende av finansiering från Arbetsförmedlingen, Finsam m fl. och har
därmed i begränsad omfattning inte möjlighet att utifrån en egen analys genomföra de mest angelägna satsningarna.
Konkreta satsningar

En högre ambitionsnivå inom arbetsmarknadsområdet där syftet är att ge fler en anknytning till
arbetsmarknaden måste fokusera på vissa speciella utmaningar som är av strategisk betydelse för
att nå målen. I denna utredning kan iakttas några av dessa. En ständig diskussion måste dock
föras om vilka de ska vara över tiden och bygga på en förbättrad analys av de omvärldsförändringar som ständigt sker.
I dagens läge föreslås:
 Nollplacerade bidragstagare inom det ekonomiska biståndet. Gruppen omfattar långvarigt
sjuka utan en sjukpenninggrundad ersättning från Försäkringskassan. Inom enheten för
Stöd- och försörjning görs bedömningen att gruppen är omfattande och står för en stor
del av kostnaderna20. Denna grupp måste fokuseras än mer främst utifrån deras utsatthet,
men även utifrån kostnadsaspekten. Det innebär ett förstärkt samarbete måste ske med
Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen runt målgruppen. På
central nivå finns en tydlig viljeinriktning att Försäkringskassan ska medverka i ett sådant
lokalt arbete.21
 Bedömningsteam. Det behövs en tydlig bedömning av enskilda för att få kunskaper om
orsaken till en bristande förankring till arbetslivet. Det är inte ovanligt att den finansiella
samordningen medverkar i ett arbete runt bedömningsteam. Förslaget är att detta arbete
förstärkts och att överläggningar sker med Arbetsförmedlingen och den finansiella samordningen omkring hur det på bästa sätt kan utformas och finansieras. Hur som helst är
det viktigt för Regionen att ta steg för att stärka denna verksamhet, inte minst utifrån ett
starkare fokus för att undersöka hur den egna verksamheten kan få en större roll för de
redan arbetslösa. HR avdelningen i Regionen är därför viktiga i arbetet.
20
21

216 hushåll av totalt 1324 hushåll 2020, 16 procent.
https://skr.se/download/18.768f1734157858593cb272b1/1475589341435/Viljeinriktning.pdf.

22

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen







Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Alla individer med försörjning av kommunen bör erbjudas stöd för att kunna ta nästa
steg. Vissa behöver endast en bättre information och andra behöver ett mer nära stöd för
att i ett nästa steg kan få ett ordinärt stöd från Arbetsförmedlingen.
Samordning av praktik och arbetsmarknadsåtgärder. Det finns ett behov av en tydlig
praktiksamordning inom Regionen, dvs vilken kontakt till Regionen som ska råda för arrangörerna av de som ska göra praktik och arbetsträning i olika verksamheter. Förslaget
är att tydliggöra för externa och interna aktörer att en samordning nu sker av dessa frågor
för hela Regionens verksamheter. Rimligt är att uppgiften kombineras med ett ansvar för
de arbetslösa som med hjälp av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder blir aktuella
i Regionen. Det behövs en samordning av denna uppgift för att få till en långsiktighet och
en helhetssyn. En sådan fokusering är också viktig för de interna förvaltningarna och för
att ge dem ett stöd och utveckla ett samarbete med alla förvaltningarna omkring praktik
och arbetsmarknadsinsatser.
Behovet har också ökat då förändringen av Arbetsförmedlingen innebär ett större antal
kompletterande aktörer. Samtliga i behov av en tydlig samordning för att hitta arbetsplatser till sina kunder.
Långvariga bidragstagare. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det
långvariga bidragsmottagandet.22 Gotland har liksom många andra kommuner en ökande
kostnad för denna grupp. En bättre analys måste göras av orsakerna till utvecklingen och
som syftar till att ett mer intensivt arbete sker med målgruppen. Många gånger handlar
det om en förstärkt samverkan med andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utredningens uppfattning är att direkta personalinsatser måste avsätts för denna arbetsuppgift.
Kompetensutmaningen och arbetslöshet. I fler kommuner arbetas det med hur man kan
kombinera kompetensutmaningen med att ge fler arbetslösa arbete. I grunden bygger
verksamheten på en analys av vad de anställda konkret gör och om dessa uppgifter kan
utföras av någon annan. På så sätt har det skapats ett antal anställningar som kan var långsiktiga och stabila. Denna utredning föreslår att ett sådant konkret arbete intensifieras i
Regionen. Den kan bygga på en fortsättning av ESF-projektet Norma, men måste konkretiseras så att arbetslösa också får en förankring i arbetslivet inom Regionens förvaltningar. En konkret plan med tydliga mål om antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste innehålla en analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett uppsatt mål.

Utredningen uppfattning är att konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att kostnaderna totalt sett för Regionen kommer att minska. De kommer med all sannolikhet
att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av verksamheten.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska biståndet är till del omöjligt att påverka. Kostnaderna beror många gånger på
strukturella faktorer där arbetslöshet är den enskilt viktigaste. Andra orsaker till en kostnadsökning är exempelvis antalet nyanlända och förändringar i de statliga ersättningsystemen.
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Enligt statistikdatabasen Kolada cirka 28 procent av samtliga kostnader, dvs upp emot 20 mnkr.
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Det ska dock inte underskattas att det också finns möjligheter att påverka kostnaderna. Främst
handlar det om vilka konkreta möjligheter till stöd för enskilda som finnas som alternativ till ett
passivt bidragsberoende, men också om hur förvaltningen ser på behoven hos den enskilde.
Många kommuner fokuserar på att den enskilde bidragstagaren har en arbetsförmåga, andra menar att ett ekonomiskt bistånd enbart handlar om en rättighet för den enskilde att få ett ekonomiskt stöd. I denna utredning föreslås ett starkare fokus på att stärka stödet på den arbetsförmåga
som många gånger finns hos enskilda.
Bedömning är dock att det ekonomiska biståndet bör ges speciell uppmärksamhet. Det är inte
rimligt att en förvaltning får bära all den kostnadsökning som kan bli aktuell på grund av strukturella faktorer som man inte kan råda över. Det innebär att en ständig diskussion måste föras om
kostnadsförändringarna mellan regionstyrelseförvaltningen och den förvaltning som har ansvar
för det ekonomiska biståndet. Det måste finnas en stor förståelse för det ekonomiska biståndets
unika roll.
Gemensamma kompetensinsatser för personalen

Ett varaktigt och samlat förändringsarbete för att ytterligare stärka arbetsmarknadsanknytningen
hos enskilda och ge ett samlat stöd måste förankras hos de som arbetar i verksamheterna. Det
måste finnas en gemensam uppfattning om målen och de olika vägarna för att ta sig dit. Utan en
sådan gemensam bild kommer en förändring att misslyckas.
Utredningen förslag är därför att kompetensmedel avsätts för den föreslagna förändringen. Just
nu är det omöjligt att avgöra nivån på vad som behövs. Uppfattningen är dock att den inte ska
vara kortsiktig utan följa förändringen under flera år. Det bör också till del innehålla insatser på
en strategisk nivå då förändringen också måste bli tydlig för en bredare grupp i Regionen. Inte
minst är det viktigt utifrån det samband som finns mellan kompetensutmaningen och arbetslösheten.
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Ansvars- och arbetsfördelning för Regionens verksamheter
Ställningstagande:
 Utgångspunkten är att skapa en organisation där aktiva insatser sätts i centrum
för att därmed ge arbetslösa en starkare anknytning till arbetslivet.
 Förslaget är att sammanföra de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser. De enheter som föreslås samordnas är nuvarande
vuxenutbildning, stöd- och försörjningsenheten, avdelningen för arbetsliv och
etablering, daglig verksamhet och regionens folkhögskola.
 Ge de enheter som ingår i den nya organisationen ett uppdrag att samlat ge arbetslösa en förstärkt anknytning till arbetslivet och betona samtliga förvaltningars
ansvar för att arbeta i den riktningen.
 Utredningen föreslår:
 att det inrättas en egen förvaltning för arbetsmarknadspolitiken inom Regionen.
 att ge förvaltningen en egen politisk styrning
 i andra hand föreslå att de sammanförda enheterna organiseras under Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Utreda
om den studie- och yrkesvägledning som för närvarande finns inom av
delningen för arbetsliv och etablering även i framtiden ska tillhöra den nya föreslagna förvaltningen.
 Förstärk regionalstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare, omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja Regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus.
En egen förvaltning för arbetsmarknadspolitiken inom Regionen

En organisationsförändring är inte naturligt lösningen på en utmaning. I sämsta fall skapar den
nya gränser som ska hanteras och som kan vara lika utmanande som de nuvarande. En fara kan
vara att den nya organisationen tappar kompetens. Bedömningen är att den risken är begränsad.
Under utredningens gång har bedömningen förstärkts för att samordna resurserna runt målgruppen. Det har i de diskussioner som förts funnits en bred gemensam syn att en sådan lösning
skulle vara en fördel för arbetet med målgruppen och Regionen.
Utredningens förslag är därför att samla de mest berörda enheterna inom arbetsmarknadsområdet i en gemensam förvaltning. På så sätt samordnas och förstärks möjligheterna till en aktiv arbetsmarknadspolitik och innebär ett utökat samarbete mellan de delar som ingår i den nya förvaltningen.
Utredningen är medveten om att denna förvaltning kommer att vara en av de minsta i förhållande
till övriga, men den är av strategisk betydelse för Regionen. Fokuseringen på en högre aktivitet
och ambition inom området får på så sätt en stark förvaltning bakom sig som innebär positiva
konsekvenser i samarbetet med andra förvaltningar. Arbetslösheten och kompetensförsörjningen
är en angelägenhet för samtliga förvaltningar och ett fokus blir därför hur andra kan bidra. Fokuseringen att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen och arbetslösheten blir på så sätt
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grunden för ett samarbete med andra förvaltningar. För att vara en motor i en sådan utveckling
krävs en stark position inom den egna Regionen och därför är uppfattningen att det behövs en
egen förvaltning.
Förslaget är att enheterna stöd och försörjning, vuxenutbildning, avdelningen för arbetsliv och
etablering, regionens folkhögskola och den dagliga verksamheten bildar grunden i denna nya förvaltning. De nuvarande enheterna ska ses som likvärdiga och organisatoriskt inrättas på samma
nivå i förvaltningen. Den närmare utformningen av vilka arbetsuppgifter som exakt ska finnas
inom förvaltningen ligger utanför denna utredning och får bedömas i ett senare skede. Avsikten
med förändringen är att tydliggöra förvaltningens huvudansvar och ge förutsättningar att långsiktigt ta sig an utmaningarna inom politikområde.
Förslaget om en ny förvaltning ger den nya förvaltningen ett tydligt samlat ansvar. En uppgift blir
att ge förvaltningen ett större ansvar för att stärka sambandet mellan de olika delarna i den nya
förvaltningens organisation och hur de påverkas av omvärlden och andra aktörers agerande. En
sådan förvaltning ska även arbeta utifrån ett brett perspektiv på arbetslöshetspolitiken utan ska
också tillsammans med regionstyrelseförvaltningen analysera de långsiktiga utmaningarna.
Utredningen föreslår dessutom att den dagliga verksamheten ska tillhöra den nya föreslagna förvaltningen. På så sätt skapas en närhet till de verktyg som behövs för att arbeta än mer aktivt med
målgruppen. Den grupp som är aktuell inom verksamheten har i varierande grad en arbetsförmåga. Det behövs ännu tydligare fokusering på att se den förmåga som finns hos den enskilde
och stärka stödet för att stimulera till aktivitet.23 Det bör betonas att den lagstiftade rättighetslagstiftningen som finns för denna målgrupp ska följas.
I en enkät till kommunerna om år 2019 som 212 kommuner besvarade visar det sig att 39 kommuner har arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning i samma förvaltning.
25 kommuner ytterligare har angett att man har integration, Kommunala Aktivitetsansvaret
(KAA), ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning i samma förvaltning. Totalt uppgår denna
grupp till 64 kommuner, en tredjedel av de som besvarat enkäten. Det anges inte i vilka kommunstorlekar som den samordningen är mer vanlig.24
I bilaga 2 beskrivs mer i detalj dagens roller och aktiviteter i de olika verksamheterna.
Förvaltningens politiska styrning

Den nya förvaltningen föreslås få en egen politisk nämnd. I och med det får arbetsmarknadsfrågorna en politisk hemvist och den uppmärksamhet som kan krävas i en långsiktigt och framtida
arbete.
Att föreslå en egen nämnd kräver dock en mer noggrann analys och överväganden över dess ansvarsområden. En förändring av nämndstrukturerna måste också anpassas till kommande valet.
Det avgörande syftet med att skapa en mer tydlig politisk styrning är att frågor runt arbetslöshet,
kompetensförsörjning, utanförskap ges en tydlig politisk uppmärksamhet, vilket är av avgörande
betydelse för att nå resultat.
23
24

https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1060.
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2019, Sveriges kommuner och Regioner.
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En eventuell lösning för att inte behöva utöka antalet nämnder är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ansvaret för denna nya förvaltning. Det krävs i så fall en omfördelning av det
ansvar som för närvarande ligger på den nämnden.
Inordna verksamheterna i den nuvarande organisationen

Ett alternativ är att samla de aktuella enheterna i den nuvarande organisationen. För att betona
den mer aktiva roll som föreslås är det naturligt att samla dessa under Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. På så sätt betonas inriktningen mot
aktiva insatser.
Ett sådant beslut kräver en mer omfattande analys över konsekvenser och arbetsuppgifter för den
nuvarande förvaltningen i sin helhet. Uppfattningen är att arbetsmarknadsfrågorna måste få en
förstärkt roll på förvaltningen. Det finns annars en uppenbar fara att frågorna och den föreslagna
samordningen av enheter tappas bort i den nuvarande förvaltningen, då den redan i dag har ett
stort ansvarsområde.
Studie- och yrkesvägledning

En del av avdelningen för arbetsliv och etablering verksamhet är studie- och yrkesvägledningen.
På många sätt är den verksamheterna inriktad mot och är en resurs för utbildningsområdet och
de verksamheter som finns inom skolans område.
Utredningens förslag är att se över om denna verksamhet fortsättningsvis ska tillhöra den nya
förvaltningen eller om det är mer ändamålsriktigt att de organisatoriskt knyts närmare utbildningsområdet.
Regionstyrelseförvaltningen

Det kan konstateras att en enskild förvaltning inte kan ta det övergripande ansvaret för hela Regionens samlade politik inom ett verksamhetsområde. Det finns anledning att i olika sakfrågor ta
hänsyn till hur andra delar av Regionen berörs och även med samarbetspartners få synpunkter i
olika sakfrågor. Regionstyrelsen måste ha ansvaret för att formellt utse representanter och underteckna externa överenskommelser där det finns ett fokus på hela Regionens verksamheter. En avsikt med denna utredning är att tydliggöra regionstyrelseförvaltningens samordnade roll och för
att utifrån ansvaret för den regionala utvecklingen förstärka samarbetet med ideella och privata
aktörer.
För att kunna ta på sig detta uppdrag måste förutsättningarna stärkas för att det ska vara möjligt
att ta en tydligare roll. Regionstyrelseförvaltningen måste tilldelas resurser så att de kan ta ansvaret för att samordna Regionens samtliga förvaltningar inom verksamhetsområdet. Det handlar
om att regelbundet ge en sammanvägd information till den ansvariga politiska nivån, ge en samlad omvärldsbevakning, analysera framtidsscenarier, samordna och vägleda arbetet i de olika förvaltningarna. Sammantaget ta ansvar för att skapa ett helhetsperspektiv runt arbetsmarknadspolitiken.
I dag har regionstyrelseförvaltningen avsatt del av en tjänst för arbetet med arbetsmarknadspolitiken. Insatsen kan bedömas vara knappt ½ tjänst och fokuserar på arbetsmarknadsfrågor ur ett
folkhälsoperspektiv samt regionalt arbete med ESF-fonden. Det innehåller inte något ansvar att
samordna Regionens förvaltningar. Bedömningen är att ytterligare två tjänster behövs för att full-
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göra den beskrivna rollen. En anställd med inriktning mot analys och omvärldsbevakning, en heltids strateg och en halvtid administratör.
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Samverkan - externt
Ställningstagande:
 De medel som Arbetsförmedlingen har för insatser och åtgärder måste tas tillvara och användas för Regionen.
 En regelbunden och långsiktig planeringsgrupp skapas med näringslivet, civil
samhället och aktuella myndigheter och aktörer för att ytterligare analysera de
kommande utmaningarna och få mer kunskaper om förändringar som kan påverka Regionens agerande.
 En överenskommelse görs med Arbetsförmedlingen omkring antalet som Regionen kan ta emot med hjälp av de statliga arbetsmarknadsinsatserna.
 Den finansiella samordningen är av central betydelse, men behöver få ett större
effektperspektiv.
 Förrehabiliteringsinsatser är i huvudsak en uppgift för den finansiella samordningen.
 Ett större samarbete måste ske med civilsamhället för att betona deras betydelsefulla roll och engagera dessa ytterligare runt utredningens ansvarsområde.
Arbetsförmedlingen

Det regionala kontoret på Gotland har inte en egen budget avseende programmedel utan tillhör
Region Stockholm/Gotland. Det görs en volymplanering utifrån en bedömning av vilket behov
som finns av insatser samt vilka möjligheter som finns att utföra dem. En justering kan sedan ske
under året. Utrymmet för insatser under 2020 för Gotland anses ha varit bra och har inte inneburit någon begränsning i beslut utan det har i stället funnits en svårighet att nyttja medel.
Under 2019 genomfördes en stor organisationsförändring inom myndigheten som påverkade
kontoret. Kontorets tilldelning av personal räknas ut med hjälp av ett flertal nyckeltal. En förändrad medelstilldelning resulterade år 2019 i uppsägningar och dessutom ett antal pensions avgångar. Det medförde en minskning med närmare 20 personer.
Vad gäller lönebidrag har antalet aktuella personer minskat 2020 i förhållande till året innan. Det
var en nedgång med 16 procent. Det finns flera skäl till minskningen. Ett var att Coronapandemin har gjort det svårare att ta emot gruppen på olika arbetsplatser, när fler arbetar hemma. Men
det beror också på andra faktorer såsom en svårighet att ge gruppen det stöd som behövs för att
skapa en trygg förankring på arbetsplatsen. Det fanns också en osäkerhet om gruppens behov
och vad som krävs av en arbetsplats. En annan omständighet som har påverkat är den omorganisation som skett hos Arbetsförmedlingen.
Sammanfattningsvis krävs ett närmare samarbete mellan Regionen och Arbetsförmedlingen omkring vad som kan göras för att de tilldelade resurserna som sammantaget finns för Regionen ska
användas. En analys måste ske av vad som behöver förändras för att arbetsmarknadsstödet kan
användas till det som de är tänkta för. Den kan handla om förstärkt arbetsplatsstöd, bättre långsiktighet, stärkt samarbete och anpassning av de formella kraven m m.
En tydlig och förankrad överenskommelse

Redan i dag finns arenor för samverkan runt olika delfrågor inom arbetsmarknadsområdet och
kompetensförsörjningsutmaningen.
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Målet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt, stabil och hållbar arbetsmarknadspolitik för Regionen. Det innebär ett behov av ett nära och relevant samarbete med
andra aktörer. Både näringslivet, civilsamhället, andra aktörer och aktuella myndigheter måste engageras i ett gemensamt arbete med målgruppen och för att stärka anknytningen till arbetslivet
för arbetslösa.
Samarbetet bör leda fram till en samlad överenskommelse om roller och åtagande med aktörer.
Den bör vara ständigt föremål för en värdering i ett nära samarbete med aktörer på Gotland.
Samlat är det viktigt är det att stärka det samlade samarbetet med externa aktörer. Syftet är att
rätta ut de oklarheter som kan finnas och försöka skapa en gemensam målbild över de utmaningar, roller och åtagande som finns inom politikområdet.
En speciell uppmärksamhet är att intensifiera samarbetet med de viktiga statliga aktörerna. Som
exempel måste den överenskommelse inom Dua25 som träffades i oktober 2020 följas upp.
Främst handlar det om att analysera om de åtaganden som finns i den också har genomförts. För
att i ett nästa steg bedöma vad som behöver förändras.
Sammantaget är det viktigt att skapa en bild över hur Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mer långsiktigt ska samarbete runt gemensamma utmaningar. För Regionens del
kan det vara viktigt att lyfta frågor om till exempel aktiviteter för de med ekonomiskt bistånd,
stöd till arbetsledare för att ta emot arbetslösa, långvarigt sjuka i behov av samordnade insatser m
m.
Den finansiella samverkan (Finsam)

Finsam Gotlands målgrupp är personer i behov av rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de
samverkande parterna. Finsam Gotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
samt utbildningsförvaltningen.
Huvudanledningen till Finsam:s verksamhet är att enskilda med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem hamnar i en gråzon mellan olika ersättningssystemen. Detta leder
till en rundgång mellan olika myndigheter/organisationer som resulterar i kortsiktiga och ineffektiva insatser. Genom att samordna insatserna ges förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov. På så sätt skapas möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt.
Finsam samfinansierar JobbSam som riktar sig till gotlänningar, 16-64 år, som behöver samhällets
stöd från flera håll för att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Dessutom även
VuxKomp verksamheten som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier. Målgruppen är de som beviljats ekonomiskt bistånd och syftet är att de snabbare ska
nå egen försörjning.
Finsam är en viktig verksamhet för samverkan då samtliga aktuella aktörer har samlats i en organisation. På så sätt kan de ingående parterna gemensamt komma överens om angelägna gemen-

25

Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
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samma insatser. Det får inte hindra att Regionen också för denna verksamhet ställer höga effektkrav och ser över vad som utförs i förhållande till det som parterna har kommit överens om.
Mycket av de som görs inom Finsam har en inriktning mot de förrehabiliterande insatserna. Något som också Regionen har konstaterat. Denna utredning ställer sig bakom den bedömningen.
Samtidigt kan konstateras att genom att stärka resultaten i utbildningen och erbjuda aktiva insatser förstärks de förrehabiliterande insatserna. Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer
att få effekt för hur barnen i familjerna ser på sin egen roll i samhället.
Civilsamhället

Inte minst viktig för att ge arbetslösa en bättre förankring i arbetslivet är hur den totala situationen ser ut för den enskilde. Det behövs många gånger ett stöd också utanför arbetslivet. I de
sammanhangen har civilsamhället en viktig roll att spela..
Det är även av stor betydelse hur civilsamhället kan hjälpa till med att erbjuda arbete och praktik i
sina egna verksamheter. Redan i dag är till exempel Röda Korset viktigt som arbetsplats för arbetslösa. Sammantaget måste arbetet intensifieras omkring hur civilsamhällets insatser kan fördjupas och hur ett förstärkt samarbete kan ske med civilsamhället och föreningslivet.
Det är upp till regionstyrelseförvaltningen att särskilt beakta att den dialogen blir långsiktig och
tydlig. I arbetet är det självklart att den nya föreslagna förvaltningen är en viktig aktör, men också
andra förvaltningar måste involveras.
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Bilaga 1
Statistikbilaga
Inledning
Statistik ska användas med försiktighet. Avsikten med sammanställningen är att få en övergripande
bild över hur Gotland ligger till avseende kostnader och verksamhetsmått inom viktiga områden för
utredningen. Ett högt värde kan antingen tolkas som en medveten politiks fokusering, men kan
också bero på omständigheter som Regionen inte råder över eller andra omständigheter.

I vissa fall har en jämförelse gjort med de så kallade liknande kommuner inom statistikdatabasen
Kolada. I dessa fall innebär det att värdet som visas är ett genomsnittligt värde för de kommuner
som ingår i gruppen.
De områden som varit intressanta för utredningen har bedömts vara: allmänna uppgifter, arbetsmarknadsstatistik, ekonomiskt bistånd och utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan.
Instruktioner för tabellerna
Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och
analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas
- Kolada.

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till
jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de
bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.
Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar
inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med
andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).
Liknande kommuner/regioner *verksamhetsområde* är en jämförelsegrupp med 7 kommuner eller
regioner som strukturellt liknar den kommun eller den region som är i fokus. Liknande kommuner
som jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till exempel grundskola
och äldreomsorg, samt för en övergripande nivå som förutom invånarantal baseras på skattekraft
och strukturkostnad.
Vad gäller vissa nyckeltal står det i beskrivningstexten att ”Detta är ett utvecklingsnyckeltal”. Det betyder att det är ett nyckeltal som kanske inte tagits fram så länge, eller där kvalitetsgranskningen inte
är säkrad, eller där det inte finns en planerad årlig produktion av data. I vissa fall finns inte data för
alla kommuner eller regioner. Utvecklingsnyckeltal är i allmänhet nyckeltal som beskriver kvalitet,
t.ex. från Öppna jämförelser, eller sådana som kommuner och regioner själva tar fram och publicerar
direkt i Kolada.
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Övergripande uppgifter
När en jämförelse har gjort har det skett med kommuner med ungefärligen liknande socioekonomiska utmaningar. Dessa kommuner är: Tanum, Sölvesborg, Hjo, Boden, Sunne, Ystad och Karlsborg.

Kommentar: Begreppet avser vilka nettokostnader som kan förväntas utifrån de strukturella omständigheter som finns för Regionen.
Nettokostnadsavvikelse (%) är ett nyckeltal som anger kommunens nettokostnadsläge relaterat till
förväntad nettokostnad. Måttet utgår från referenskostnaden för varje område. Ett positivt värde anger att kostnadsläget i kommunen är högre än förväntat.
Höga värden finns för flera områden men högst för IFO och låga värden för äldreomsorg.

Kommentar: Hög förvärvsfrekvens. Dock inte högre än andra liknande kommuner.
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Kommentar: Möjligen överraskande lågt värde för Regionen när det gäller företagsklimat.
Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Det handlar om en sammanvägning av olika uppgifter där 100 är
bäst. Bland annat: Nöjd Kund Index, enkätundersökning, företagarnas helhetsbedömning av servicen
i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKR.
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Kommentar: Höga kostnader för de näringsfrämjande åtgärderna. Gotland 993 kr/invånare, Sjöbo
126 kr/inv., Falkenberg 237 kr/inv. och Östersund 470 kr/inv. Denna jämförelse är gjort med kommuner med likartad övergripande struktur.
Uppgifterna avser 2019.
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Regionens arbetsmarknadsstatistik
När det gäller Liknande kommuner i avsnittet om arbetsmarknadsstatistik har den gjorts med kommuner med ungefärligen samma socioekonomi. Någon jämförelse med kommuner med likartad arbetsmarknadssituation fanns inte i Kolada. De kommuner som jämförelsen gjordes med var: Tanum,
Sölvesborg, Hjo, Boden, Sunne, Ystad och Karlsborg.

Kommentar: Arbetslösheten under riksgenomsnittet, 5,2 procent.
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Kommentar: Högt deltagande i arbetsmarknadsåtgärder i jämförelse med andra liknande kommuner.
Realtivt stabilt under de tre senaste åren. Högst har Sölvesborg och lägst Tanum.
Avser de kommunala arbetsmakrnadsåtgärderna.

Kommentar: Höga värden även under ett flertal år.

Kommentar: Gotland följer i huvudsak kurvan för liknande socioekonomiska kommuner.
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Kommentar: Höga värden vid jämförelse med andra liknande kommuner vad gäller resultat vid avslut.
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Kommentar: Nettokostnaderna för de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna ligger under genomsnittskostnaderna för alla kommuner. Avser år 2019.

Kommentar: Vid en jämförelse med liknande kommuner har Gotland en låg nettokostnad. 303 kronor
per invånare år 2019. De flesta andra har högre kostnader.
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Kommentar: Tabellen visar trenden av nettokostnaderna under ett antal år för Gotland i jämförelse
med riket och andra liknande kommuner.
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Ekonomiskt bistånd
När en jämförelse gjorde när det gällde ekonomiskt bistånd gjordes den med kommuner med likartade utmaningar inom Individ- och familjeomsorgen. I den gruppen är det ekonomiska biståndet en
del. Andra är bland annat insatser för barn och unga och missbruksvård. Kommunerna som jämförelsen gjordes med var Tyresö, Falun, Skövde, Karlskrona, Skellefteå, Kalmar och Östersund.

Kommentar: Tabellen är ett utvecklingsnyckeltal där 100 är högsta värde. Tabellen visar att Gotland
ligger i den nedre delen när en bedömning har gjorts av samtliga kommuner.
Indexet baseras på strukturjusterad kostnad för ekonomiskt bistånd. Nyckeltalet normaliseras så att
alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100
är bäst (lägst kostnad). För att inte extremvärden ska få för stort genomslag sätts värdet till 0 för
kommuner med värden under percentil 2,5, och 100 för kommuner med värden över percentil 97,5.
Index utgörs av det normaliserade nyckeltalsvärdet.
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Kommentar: Höga värden för Gotland vid en jämförelse med liknande kommuner inom IFO.

Kommentar: Vad gäller andelen vuxna biståndstagare med ett biståndsbehov över tio månader ligger
Gotland i mitten av samtliga kommuner.
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Kommentar: Trenden för Gotland är att andelen vuxna bidragstagare med långvarigt bidragsbehov
ökar En trend som är likartad för också andra kommuner.
Gotland ligger i jämförelse med andra liknande kommuner under de andras värden.

Kommentar: Nog ett vanskligt mått som också variera över åren. Notera att 2020 tycks vara med.
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Kommentar: I denna tabell görs en bedömning i förhållande till befolkningen.

Kommentar: Gotland ligger något i nederkant av värdena för liknande kommuner. Andel av befolkningen.

44

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Kommentar: Tabellen visar invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll i procent. Gotland befinner
sig i mitten av samtliga kommuner.
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Utbildning
När en jämförelse har gjort med andra kommuner har den gjort med kommuner med liknande utmaningar inom gymnasieskolan när det gäller vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Någon jämförbar
grupp för vuxenutbildningen finns inte i Kolada. Kommunerna som jämförelsen gjordes med är:
Skövde, Kalmar, Falun, Varberg, Ängelholm, Mölndal och Östersund.

Kommentar: Gotland ligger lågt vid en jämförelse med liknande kommuner när det gäller andel av invånare med endast förgymnasial utbildning.
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Kommentar: Vid en jämförelse med alla kommuner befinner sig Gotland i mitten avseende gymnasieelever med examen inom fyra år.

Kommentar: Skillnaderna är små om en jämförelse görs med liknande kommuner. Dock ligger Gotland inte bäst till.

Kommentar: Gotland ligger i underkant i resultat avseende gymnasieelever med examen efter fyra år
även om ser till trenden över flera år. Speciellt när det gäller liknande kommuner.
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Kommentar: Tabellen visar gymnasieelever med examen efter tre års gymnasiestudier. Trenden är
ungefärligen densamma som efter fyra års studier.

Kommentar: Kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen är något över den genomsnittliga
kostnaden på drygt 50 000 kronor. En jämförelse med samtliga kommuner.
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Kommentar: Görs en jämförelse med liknande kommuner har Gotland den näst högsta kostnaden.
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Avslutande bedömning
Statistik ska läsas med försiktighet.

Vid denna genomgång har en jämförelse gjort med andra kommuner som strukturellt har en likartad
situation som Gotland. Runt flera områden har också trenden under flera år redovisats. Allt i syfte att
göra en utveckling mer tydlig.
Orsakerna till höga eller låga värden/kostnader är flera. Det kan många gånger vara effekten av en
politisk fokusering där det finns en ambition att uppnå vissa effekter. Det kan också bero på strukturella faktorer som de uppgifter som finns i databasen inte tar hänsyn till. Det kan också vara orsakat
av olika egna beslut som man har eller inte har kontroll över.
Några kommentarer utifrån det som tagits fram;












Gotland befinner sig ofta i mittzonen av många värden. I många aspekter utmärker man sig i
vare sig positivt riktning eller negativ riktning. Möjligen lite överraskande då bilden är att
man har en bättre situation än andra kommuner.
Arbetsmarknadsåtgärder visar bra resultat för insatser mot enskilda. Det ser ut som om man
når målen för verksamheten, dvs. att fler i högre grad får en förankring i arbetslivet.
Arbetsmarknadsåtgärderna har mindre nettokostnader än liknande kommuner. Det innebär
att de resurser som satsas från Regionen är på en lägre nivå än andra liknande kommuner.
Det finns ett samband mellan näringspolitiska insatser och arbetsmarknadsåtgärder. Kommunen har höga kostnader för näringslivsinsatserna till del beroende på dess uppgift som region, men lågt värde för företagsklimat.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det långvariga bidragsmottagandet.
Gotland har liksom många andra kommuner en uppåtgående trend av denna grupp.
Det ekonomiska biståndet befinner sig ofta i mitten av de uppgifter som har tagits fram.
Kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen ligger något i överkanten i jämförelse
med andra kommuner. Beror till del på att Gotland inte kan använda sig av utbildningsplatser
i någon annan kommun.
Gotland ligger under värdarna för liknande kommuner när det gäller fullständig gymnasiekompetens både avseende efter tre om efter fyra år. Utvecklingen har varit bestående under
ett antal år. En fullständig gymnasiekompetens är av avgörande betydelse för att senare få
en förankring på arbetsmarknaden och samtidigt minska behovet av bidrag.
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Bilaga 2
Kort beskrivning av Regionens roller och huvudsakliga aktiviteter.
Kommunens allmänna roll

Kommunallagen ger kommunen ett stort utrymme att bestämma vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin allmänna kompetens:
2 kap 1§. Kommunen får själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Kommunen har genom lagen (1044:475) om arbetslöshetsnämnd getts viss allmän kompetens att
agera för att hindra arbetslöshet. Uppgiften är att främja kommunala åtgärder för att förebygga
arbetslöshet eller minska verkningarna av det. Inom Region Gotland är det regionstyrelsen som
har uppdraget.26 Ansvaret för denna det föreslås ligga kvar på regionstyrelsen, då det berör också
andra förvaltningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i dag det politiska ansvaret för de konkreta arbetsmarknadsinsatserna . I förvaltningen finns även den kommunala gymnasieskolan, folkhögskolan,
vuxenutbildningen, den samlade studie- och yrkesvägledningen, mottagandet och etableringen av
nyanlända invandrare och kvotflyktingar, den öppna ungdomsverksamheten i Region Gotland
samt de kommunala sommarjobben för ungdomar i åldern 13–18 år.
Daglig verksamhet

Drygt 300 individer har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och ett 30-tal beslut om sysselsättning enligt SOL. Vissa individer har mer komplexa och stora nedsättningar som gör att de
kanske aldrig når reguljär arbetsmarknad, men en ökande andel av de yngre som får någon av
dessa insatser kan med riktat stöd och handledning nå en anställning med exempelvis lönebidrag.
Personer med funktionsnedsättning ska också innefattas i visionen om breddad rekrytering.
Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen omfattar: kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå,
yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).
De studerande är över 20 år och vill många gånger komplettera en tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning
på ett nytt yrkesområde.
Inom vuxenutbildningen studerar cirka 1 500 elever på hel- och deltid under året och det finns
cirka 70 medarbetare.
Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att
vuxenutbildningen ska:


26

arbeta för att fler studerande når de nationella målen

Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Antagen 15 maj 2014, Reviderad 19 juni 2014. RF 27 oktober 2014 § 14
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ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling
och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Avdelningen för arbetsliv och etablering

Tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper avdelningen för arbetsliv och etablering arbetssökande att hitta praktik-, arbetsträningsplatser samt offentligt skyddade arbeten i någon av Regionens egna verksamheter.
Regionen tillsätter ett hundratal tjänster runt om i de olika verksamheterna till personer som av
olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Till exempel tjänster inom vården och skolan. Det kan
handla om till exempel extratjänster, offentligt skyddade anställningar (OSA) och introduktionsjobb.
Det finns inom avdelningen två samfinansierade verksamheter med den finansiella samordningen
på Gotland. De är:
 JobbSam är en verksamhet som finansieras av den finansiella samordningen och som riktar sig till gotlänningar, 16 -64 år, som behöver samhällets stöd från flera håll för att
närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Målet är att med nära stöd, inom
12 månader, hitta en hållbarhet i arbetsträning eller i studier. Ett nära stöd innebär en
coach som med praktiskt och socialt stöd följer deltagaren under hela insatsen. Behovet
av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att nå sitt mål.
Genom JobbSam samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland. Insatsen genomförs av avdelningen för arbetsliv och etablering.
 VuxKomp vars verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier. Målgruppen är de som beviljats ekonomiskt bistånd och syftet är att de snabbare
ska nå egen försörjning. Planen kan innehålla studie- och yrkesvägledning, stöd i jobbsökande, praktik, miniföreläsningar, studiebesök hos arbetsgivare, arbetsträning, friskvård m.m.
Nedan ges en beskrivning av antal och kön i olika aktiviteter.
Enhet
Vuxkomp
Jobbsam
Unga Jobb
OSA
Extra
Summa

Kvinnor2019
22

Män 2019
60

33
28

Kvinnor2020
25
9
3
18
47

Män 2020
63
2
7
35
13

Inskrivna år
2019
82
0
0
51
74

Inskrivna år
2020
88
11
10
53
60

18
46
86

121

102

120

207

222

Stöd- och försörjningsenheten

Om den enskilde inte kan försörja sig själv och sin familj kan en ansökan göras om ekonomiskt
bistånd. .Det ekonomiska stödet är vanligen en tillfällig lösning fram till att du har en annan inkomst.
Under perioden jan-aug år 2020 har 20 procent fler hushåll aktuella på grund av arbetslöshet jämfört med samma period år 2019. Ökningen är densamma i alla ålderskategorier.
De som uppbär ekonomiskt bistånd är inte en homogen grupp, en grupp mellanlandar på ekonomiskt bistånd under några månader och är sedan självförsörjande. Bland de som blir kvar under
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längre tid kan man dock se flera gemensamma drag som: låg utbildningsnivå, liten erfarenhet av
arbete, begränsat nätverk, återkommande psykisk ohälsa, diffusa missbruksproblem, många ensamstående män med traditionell syn på möjligt arbete, utlandsfödda med begränsat språk.
Gotlands folkhögskola

Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region Gotland. Sedan några år tillbaka ingår folkhögskolan som en del av verksamheterna i Utbildnings och arbetslivsförvaltningen och sorterar under Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse. Folkhögskolan har två väl fungerande enheter i Hemse och Fårösund.
Gotlands folkhögskola är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och deltar aktivt i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Folkhögskolan har under året deltagit i den regionala kompetensplattformen och samverkar med flera av de andra utbildningsanordnarna på ön.
Ungefär hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och 46 av dessa
valde att skriva sig på Gotland under 2019.
Genomförda kurser 2019, en översikt:
 Allmänna linjen. Deltagarna läser de ämnen som ingår i grundläggande behörighet till en
högskola.
 Ella Music. En musiklinje som vänder sig till kvinnor och transpersoner som vill satsa på
musik
Fotoutbildning.

 Etableringskurs. Detta är en 6-månaders kurs och är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet som riktar sig till nyanlända invandrare.
 Svenska från dag 1. Kursen riktar sig till asylsökande personer och finansieras genom ett
särskilt anslag från Regeringen via Folkbildningsrådet.
 SFI. I januari 2016 fick Gotlands folkhögskola tillstånd av Skolinspektionen att bedriva
kurser i SFI.
Totalt antal deltagarveckor var 2019 12 228, vilket var ungefärligen på samma nivå som 2018.
Den enskilt kurstypen vare Särskilda kurser med över 4 000 deltagarveckor. SFI, etableringskurs
och Svenska från dag 1 stod för cirka 3 700 deltagarveckor 2019.
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Förslag på pilotprojekt kring förstärkt arbete inom ramen för
landsbygdsutveckling med fokus på lokal samverkan,
attraktionskraft och bostadsbyggande
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige



Region Gotland erbjuder en extern utvecklingsaktör att arbeta med lokal
utveckling, attraktionskraft och samverkan mellan bygd och skola i
projektform under perioden hösten 2021 till och med 2024.



Regionstyrelsen får i uppdrag att hantera processledning och samordning
med förstärkta resurser inom ramen för ordinarie arbetsformer.



Barn- och utbildningsnämnden uppdras att aktivt medverka i processen.



Regionstyrelsen beviljas en ramförstärkning för att finansiera insatsen med 1
mnkr per år under perioden 2022-2024.

Sammanfattning

Hela Gotland ska utvecklas, skolan är en viktig del i det i det arbetet. I processen
med ”Framtidens skola” identifierades ett starkt engagemang i Gotlands bygder både
hos det lokala näringslivet och lokala utvecklingsaktörer (föreningar och
utvecklingsbolag), och en vilja till dialog och gemensam samhandling. Den dialogen
mellan Region Gotland och bygderna ska arbetas vidare med. Respektive bygd har
lokala förhållanden och förutsättningar, exempelvis när det gäller näringslivets
utformning, närhet till serviceorter med kommersiell och offentlig service, tillgång till
byggbar mark och demografi.
I detta pilotprojekt ska det fokuseras på hur bygden (upptagningsområdet för
respektive skola) och Region Gotland tillsammans kan hjälpas åt att skapa en
attraktiv skola med hög kvalitet, genom gemensamt ägandeskap och samhandling.
Pilotprojektet ska testa konceptet på två platser/runt två skolor på Gotland som var
nedläggningshotade i utredningen ”Framtidens skola”. Regionstyrelseförvaltningens
förslag är, Kräklingbo skola (förskola och åk 1-6) och Stenkyrka skola (förskola och
åk 1-6) med dess upptagningsområden.
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En extern utvecklingsaktör som idag arbetar med landsbygdsutveckling på Gotland
erbjuds att arbeta med lokal utveckling, attraktionskraft och samverkan mellan bygd
och skola i projektform under perioden hösten 2021 till och med 2024.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Utredning om ”Framtidens skola” genomfördes av Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen under 2019-2020. Barn och utbildningsnämnden beslutade i
december 2020 (BUN 2019/1091) att strukturen på dagens förskola/grundskola ska
fortsätta att vara densamma på Gotlands landsbygder, inga skolor läggs ner.
Det beslutet ledde till följande beslut i Regionfullmäktige den 29 mars 2021.


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.

Syfte

Hela Gotland ska utvecklas, skolan är en viktig del i det i det arbetet.
I processen med ”Framtidens skola” identifierades ett starkt engagemang i Gotlands
bygder både hos det lokala näringslivet och lokala utvecklingsaktörer (föreningar och
utvecklingsbolag), och en vilja till dialog och gemensam samhandling. Den dialogen
mellan Region Gotland och bygderna ska arbetas vidare med. Respektive bygd har
lokala förhållanden och förutsättningar, exempelvis när det gäller näringslivets
utformning, närhet till serviceorter, tillgång till byggbar mark och demografi.
I projektet ska det fokuseras på hur bygden (upptagningsområdet för respektive
skola) och Region Gotland kan hjälpas åt att skapa en attraktiv skola med hög
kvalitet, genom gemensamt ägandeskap och samhandling.
”Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt
skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och
förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög
kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov.” (Skolverket)

Pilotprojektet vill
-

uppnå ökad samverkan mellan skola och bygd (lokalt näringsliv och
föreningsliv).

-

lyfta mindre skolenheter, både som arbetsplats och som skola, bland annat
genom nya arbetssätt och marknadsföring.

-

initiera och testa ett arbete med att attrahera inflyttning av barnfamiljer
genom att bland annat undersöka förutsättningarna för bostadsbyggande på
privatägdmark.
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Mål

Projektet vill säkerställa:
Analys
-

Nulägesbeskrivning.

-

Ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt och processer.

-

Undersöka finansiering.

Samverkan
-

Belysa vad samverkan mellan bygd och skola kan bestå av på kort och
lång sikt. Förankrad i UAFs styrmodell och kvalitetsarbete. (UAF)

-

Ökad samverkan och relationsbyggande mellan skola-bygd i
pilotområdena. Involvera boende i bygden, både heltids- och
deltidsgotlänningar. Det kan gälla samverkan kring lokaler, tjänster,
vägledning och bildning ex. genom att lyfta in bygden i klassrummet. Ta
fram effektlogik kring samhandling.

-

Ta fram kravspecifikation för en likvärdig skola samt stärka skolans
attraktivitet utifrån flera perspektiv (läraren, vårdnadshavaren och
barnen). Inkluderar omvärldsanalys och nulägesbeskrivning. (UAF)

-

Utveckla en metod för en attraktiv skola på Gotland. (UAF)

Skola

Bostadsbyggande
-

Ökat bostadsbyggande på privatägd mark.

-

Framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning (RSF)

-

Upprättande av ev. nya detaljplaner. (SBF)

-

Bygglovshantering (SBF)

-

VA-förutsättningar (SBF)

Attraktionskraft och kommunikation
-

Attrahera inflyttning av barnfamiljer i tillräcklig omfattning (utifrån
UAF:s definierade behov).

-

Kommunikationsinsats till berörd målgrupp.

-

Löpande sprida resultat från pilotområden till övriga delar av Gotland.
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Pilotområden

Pilotprojektet ska testa konceptet på två platser/runt två skolor på Gotland som var
nedläggningshotade i utredningen ”Framtidens skola”.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är, Kräklingbo skola (förskola och åk 1-6) och
Stenkyrka skola (förskola och åk 1-6) med dess upptagningsområden.
På respektive platser pågår ett aktivt arbete med landsbygdsutveckling.

Organisation

Projektägare och projektledare:
Extern regional utvecklingsaktör, till exempel GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i
samverkan) eller Hela Sverige ska leva - Gotland. Bägge aktörer arbetar med
landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv.
Ett projekt bör ske i nära samverkan mellan dessa organisationer oavsett vem som är
projektägare.
Det är av stor vikt att projektägaren/projektledaren har god kunskap om skolans
uppdrag, styrdokument och styrkedja.
Organisationernas fokusområden/arbetsgrupper:
GUBIS

Hela Sverige ska leva - Gotland

Dricksvatten – Bevattning - Reningsverk

Infrastruktur och enskilda vägar

Byggnation av bostäder

Byggnation av bostäder

Hållbarhet och energiomställning
Förskola

Skola

Utvecklad kollektivtrafik

Utvecklad kollektivtrafik

Finansiering

GUBIS driver 2020-2021 projektet ”Lägenhetsbyggande på Gotlands landsbygd”,
med finansiering via Leader Gute i samverkan med Hela Sverige ska leva – Gotland.
Detta pilotprojektet blir ett sätt att arbeta vidare med och växla upp resultat från
projektet ”Lägenhetsbyggande på Gotlands landsbygd”. GUBIS befintliga projekt
arbetar med att:
1. Undersöker vad som tilltalar barnfamiljer att välja att bo på landsbygder.
2. Identifierar sätt att marknadsföra bygden.
3. Samverka med Region Gotland, Länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva, byggföretag,
finansierare, arkitekter m.fl.
4. Ta fram en checklista som gör det enklare i en byggprocess.
5. Ta fram olika utformningar och modeller (i 3D) på hus som är lämpliga för ändamålet.
6. Ta fram olika ägarmodeller.
7. Ta fram klimatsmarta VA lösningar och energilösningar.
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Lokala samverkanspartners: Externa aktörer, lokalt näringsliv och föreningsliv i
berörda bygder. På respektive platser finns utvecklingsbolag:


Nygarn utveckling AB (startade 2008)



Lustkusten utveckling AB (startade 2019)

Processledning och sakkunnig: Tillfällig extra resurs som förstärker området
landsbygdsutveckling och strateg för landsbygdsutveckling (RSF).

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att satsningen på dessa bygder kommer
stärka och bidra till hela Gotlands utveckling. Att satsa på denna form av lokal och
regional samverkan är en viktig del i Region Gotlands arbete med
landsbygdsutveckling. Projektet bidrar till att stärka attraktionskraften i två bygder på
Gotland, men projektresultat kommer bidra med positiva effekter för hela Gotland,
och därmed målet i Tillväxtprogrammet att Gotlands landsbygd ska vara levande och
tillgänglig året om.
Projektet ligger i linje med delmål tre i den nationella landsbygdspolitiken, ”Likvärdiga
förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.”.
Projektet överensstämmer väl med de övergripande målen i Vårt Gotland 2040 –
Regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS).
Projektet väntas bidra till målen för ekonomisk hållbarhet i Region Gotlands styrkort
”Ökad befolkning i arbetsför ålder” och ”Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön.”

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

BUN 2021/11
22 april 2021

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Statusrapport Alléskolan
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Barn- och utbildningsnämnden skall löpande, vid budgetberedning och
budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma
med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Sammanfattning
Alléskolan ses med sitt läge i en expansiv del av staden helt nödvändig att behålla.
Cirka 750 bostäder beräknas sammanlagt komma att byggas på A7-fältet och skolan
kommer inte att ha plats för samtliga elever som beräknas tillhöra
upptagningsområdet inom något år.
Inriktningsbeslutet är sedan 2020 att projektera för en nybyggnation av en
tvåparallellig skola F-6 då renovering av befintlig byggnad ansetts för kostsam och
osäker. Nybyggnationen är uppskattad till en kostnad av cirka 117 till 132 miljoner
kronor vilket ger en ökad driftskostnad på ca 10 miljoner kronor per år.
Den grova beräkningen 117–132 bygger på den beräkning som gjordes i tidigare
projektering (renovering och tillbyggnad). Teknikförvaltningen gör bedömningen att
kostnaden av det nya inriktningsbeslutet om nybyggnation ryms inom den ramen.
Den exakta kostnaden är inte möjlig att presentera förrän ett anbud har inkommit.
Bakgrund
Alléskolan, inklusive Humlegårdsskolan, är idag en F-6 enhet där Alléskolan sedan
länge har ett renoveringsbehov. Idag finns föreläggande gällande ljudmiljö orsakade
av ventilationsanläggningarna och placeringen av dessa.
Åk F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler och år 2–6 i Alléskolans lokaler. (Ibland
nämns Alléskolan som 1,5-parallellig och ibland som två-parallellig. Detta beror på
att den består av flera mindre klassrum som möjliggör delning av flertalet årskurser i
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två grupper/mindre klasser). Nuvarande 2–6-verksamhet sker i nio klassrum med
32–40 elever per klass (16 - 20 per grupp).
Under de senaste åren har investeringar för totalt 3,4 mnkr genomförts, vilka avsett
främst källare, där matsal och fritidslokalerna är belägna, samt ventilation och
målningsarbeten.
Statusrapport och nuläge
Teknikförvaltningen har sedan tidigare utfört ett uppdrag att projektera ett förslag
som innebär en totalrenovering av befintlig byggnad plus en ny byggnad i anslutning
till denna. Detta skulle ge en utökning med netto sju klassrum inkl. minskningen på
Humlegårdsskolan. Ett rumsfunktionsprogram som i detalj specificerar
verksamhetens behov finns framtaget.
Under 2020 har fortsatt projektering och arkitektförslag utarbetats. Det har under
projektets gång visat sig att en renovering är tekniskt svårt och osäkert och därför har
projektet avbrutits. Ett nytt uppdrag har startats som innebär en generalentreprenad
för att riva befintligt hus och bygga en ny skola enligt samma rumsfunktionsprogram
som tidigare utarbetats.
Utöver beviljade medel äskar förvaltningen mellanskillnaden mot den uppskattade
totalkostnaden om 125 miljoner kronor (ett snitt av 117–132, se ovan i
sammanfattningen). 54 miljoner till 2022 och 27 miljoner (inklusive 3 miljoner för
inventarier) till 2023. Sammanlagd driftskostnad ca 10 miljoner per år.
Tillkommer kostnad för evakuering som hanteras av TN/TKF och delas mellan
projekten för Södervärnskolan, Alléskolan och Komvux. Förslaget möjliggör en
utökning av antalet platser för barn med flerfunktionsnedsättning inom förskolan.
Detta genom att grundskolelever i Förskoleklass och åk 1, som idag går på
Humlegårdsskolan, fortsättningsvis kan gå på Alléskolan. Se förskolan.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2021/xxxx
22 april 2021

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Statusrapport avseende byggande av ny kortidsenhet
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner informationen och lämnar informationen vidare till
regionfullmäktige.

Sammanfattning

Enligt uppdrag från regionfullmäktige ska socialnämnden löpande, vid
budgetberedning och budgetavstämning under de år som byggandet av nytt
korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten.
Status är att byggplanen följs och att investeringen ryms inom tilldelad budgetram.
Det finns i nuläget inga avvikelser varken i byggprocessen eller ekonomiskt, det kan
dock uppkomma senare under året. Inflyttning är planerat till andra kvartalet 2022.

Bedömning

Bedömningen är att byggplanen följs och att investeringen ryms inom tilldelad
investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Statusrapport avseende byggande av ny kortidsenhet, daterad 202104-22.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Ombudgetering beslutsstöd
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Anslag för licensavgifter och utvecklingsmedel för beslutsstödet ombudgeteras
från respektive nämnd till regionstyrelsen från och med 2022. Fördelning sker
enligt antal användare 20210331.
Belopp per nämnd beslutas i strategisk plan och budget 2022-2024.

Sammanfattning

Region Gotland implementerade beslutsstödet från Hypergene AB under 2019.
Systemet stödjer regionens samtliga chefer i ekonomi, personal och
verksamhetsstyrning. Systemet är också ett bra analysstöd till de som arbetar i
förvaltningarnas staber och som chefsstöd i olika funktioner. Systemet i sin helhet
har varit i drift från januari 2020.
Licenskostnaderna för systemet har hittills betalats av respektive förvaltning och
utgår ifrån antal användare. Implementeringskostnaden för systemet bekostades av
regionstyrelseförvaltningen.
Eftersom kostnaden för regiongemensamma system inte vanligtvis interndebiteras
föreslås nu att ett anslag istället budgeteras hos regionstyrelsen genom en
ombudgetering från respektive nämnd.
Kostnaden för licenserna uppgår 2021 till 2 333 tkr. Prisjustering görs årligen enligt
Labour Cost Index (LCI) 80% för tjänstemän, näringsgren J, kv 3 2020. (1,9 % 2021).
Beräknad nivå 2022 är 2 380 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att utvecklingsinsatser för modulerna
ekonomi, personal och verksamhetsstyrning ska finansieras gemensamt av samtliga
förvaltningar. Det finns idag inget anslag för utveckling av systemet på
regionstyrelseförvaltningen. En summa på drygt 300 kr per användare föreslås. Det
innebär ett utvecklingsanslag på totalt 150 000 kronor. Det ska användas för
konsultinsatser och nya versioner av befintliga applikationer i samband med
utveckling av systemet.
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Systemet köps som molntjänst vilket innebär att leverantören tar fullt ansvar för den
tekniska driften och tillhandahåller löpande uppgraderingar utan extra kostnad.
Däremot ingår inte nya versioner av befintliga applikationer.
Belopp per nämnd föreslås beslutas i strategisk plan och budget 2022-2024. I
nedanstående tabell redovisas hur fördelningen kommer att se ut.
Nämnd

Antal
användare

Licens,
tkr

Utvecklingsmedel,
tkr

Totalt,
tkr

Regionstyrelsen

110

541

34

575

Varav regionstyrelseförvaltningen
Varav räddningstjänsten

106
4

521
20

33
1

554
21

Tekniska nämnden

74

364

23

387

Miljö- och byggnämnden

10

49

3

52

Barn- och utbildningsnämnden

98

482

30

512

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

25

123

8

131

Socialnämnden

80

393

25

418

Hälso- och sjukvårdsnämnden

87

428

27

455

484

2 380

150

2 530

Summa

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är mer effektivt och innebär mindre
administration att budgetera kostnaden för gemensamma verksamhetssystem inom
regionstyrelsen istället för att anslag ska budgeteras på respektive nämnd. Beslut har
tidigare tagits att det här är ett regiongemensamt system som ska användas av alla
regionens chefer för verksamhetsstyrning, analys och uppföljning av sin verksamhet.
Alternativet är att fortsätta att interndebitera nämnderna enligt dagens rutin.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning ekonomi
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Tjänsteskrivelse
RS 2021/597
20 april 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Anslag för förstärkt stöd inom området informationssäkerhet och dataskydd
ombudgeteras från respektive nämnd till regionstyrelsen från och med 2022.
Fördelning sker enligt utifrån budgetomslutning 2021.
Belopp per nämnd beslutas i strategisk plan och budget 2022-2024.

Sammanfattning

Region Gotland har under de senaste åren etablerat ett ledningssystem för
informationssäkerhet. Det har medfört att den information som ägs och används av
verksamheterna har eller ska klassas för att informationen ska användas och skyddas
på rätt sätt. Det finns idag policydokument och systemstöd för att arbeta enligt
ledningssystemet.
EU: s dataskyddsförordning (GDPR) och den kompletterande svenska
dataskyddslagen har gällt sedan maj 2018. Regelverken ställer stora krav på hur
myndigheter hanterar personuppgifter. Då regelverken ännu är relativt färska finns
enbart ett fåtal domar och avgöranden från granskande myndigheter som stöd för
hur Region Gotland ska tillämpa regelverken.
Ett flertal verksamheter, funktioner och förvaltningar har signalerat 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. Dessutom uttrycks ett behov av övergripande
regiongemensamma ställningstaganden i vissa informationssäkerhetsrelaterade frågor
kopplade till personuppgiftshantering.

Enligt överenskommelse i koncernledningsgruppen har Regionstyrelseförvaltningen
inrättat en ny funktion som:
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Operativt kan stödja och samverka med verksamheter oavsett förvaltning vad
det gäller perspektiven informationssäkerhet och dataskydd enligt beskrivna
behov
Genomföra utbildningar för att ge förvaltningarna den kompetensen som
behövs för att kunna ta sitt ansvar för ägandeskap och förvaltandet av sin
egen information
Agera länk mellan ledningssystem, den praktiska tillämpningen av lagstiftning
och framtagna styrande dokument

Funktionen med en kostnad om 1 mnkr samfinansieras 2021 av samtliga
förvaltningar utifrån budgetomslutning vilket ger följande fördelning:
- RS/RSF: 72 000
- RS/Räddningstjänst: 10 000
- TN/TKF: 33 000
- MBN/SBF: 5 000
- BUN/UAF: 226 000
- GVN/UAF: 59 000
- SON/SOF: 266 000
- HSN/HSF: 329 000
För fortsatt finansiering föreslås en permanent ombudgetering i nivå med 2021 års
underlag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en satsning på området
informationssäkerhet och dataskydd är nödvändig inom regionen och att det är en
mer resurseffektiv hantering att samordna frågorna centralt än att bygga upp
stödfunktioner inom respektive förvaltning/nämnd.
Då frågan hanterats i koncernledningsgruppen och där lett till en överenskommelse
om hantering görs bedömningen att en ombudgetering är den lösning som kräver
minst administration framåt.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning ekonomi
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/621
12 april 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Anslag för genomförande av Allmänna val 2022
Förslag till beslut


Valnämnden beviljas ett anslag med 1 718 000 kronor för genomförande av
Allmänna val 2022.



Det årsvisa anslaget höjs till 80 000 kronor från och med 2023.

Sammanfattning

Valnämnden har inkommit med en begäran om anslag för att genomföra Allmänna
val 2022 samt att det årsvisa anslaget ska höjas från 62 000 kronor till 80 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran beviljas.

Beslutsunderlag

Valnämnden 20210323

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Valnämnden Arne Josefsson och Jenny Melin
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Tjänsteskrivelse
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21 april 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om medel för Första linjen, mottagning för barn och
unga i åldern 6-17 år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Begäran om medel beslutas i samband med ärendet Strategisk plan budget 20222024.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt ett anslag på 4,7 mnkr för finansiering av
mottagningen Första linjen från och med 2022 och framåt. Förhoppningen att Första
linjens uppdrag att erbjuda stöd i ett tidigare stadium till individen skulle avlasta de
ordinarie verksamheterna har inte blivit verklighet.
Första linjen är en mottagning för barn- och unga i åldern 6-17 år med lättare till
medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen är en samverkanspilot mellan barn- och
ungdomspsykiatrin och socialtjänstens öppna insatsnivå som startade 1 april 2019.
Pilottiden sattes till två år för att därefter utvärderas i mars 2021.
Utvärderingen är genomförd och hälso- och sjukvårdsnämndens förslag, som har
stöd av socialnämnden, är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i fortsättningen ska
ansvara för verksamheten men med fortsatt samlokalisering med socialförvaltningen
för att bibehålla god samverkan.
I utvärderingen lyfts även utmaningen i samband med god och nära vård
perspektivet, att ge rätt stöd till rätt målgrupp. Där det dels handlar om att identifiera
vilka barn och unga som är i behov av en vårdinsats och vilka som är mer i behov av
andra typer av insatser som bättre erbjuds av andra verksamheter. I det arbetet krävs
samverkan mellan flera verksamheter inom både hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen involverade.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens äskande
prioriteras tillsammans med övriga äskanden och beslutas i budgeten för 2022.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att äskandet om medel för finansiering av
mottagningen Första Linjen behandlas och prioriteras tillsammans med övriga
äskanden i budgeten för 2022.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden § 55 2021-04-15
Rapport Första linjen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi, avdelning kvalitet och kansli
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

HSN § 55

HSN § 55

Uppföljning och utvärdering av Första linjen

HSN 2017/377
HSN-AU § 51

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Godkänna rapporten.
• Från och med 2022-01-01 bedriva första linjen i egen regi under förutsättning att
ovanstående begäran 4,7 miljoner beviljas.
• Begära av regionfullmäktige att tillföra nämnden 4,7 miljoner inkluderat lokalhyra
med 430 Tkr inför budgetåret 2022.
• Ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra det fortsatta uppdraget, beskriva hur
samverkan fortsatt ska ske med socialtjänst och skola, samt vilka kompetenser
som krävs.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-17 år med lättare till
medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen är en samverkanspilot mellan barn- och
ungdomspsykiatri och socialtjänstens öppna insatsnivå som startade 1 april 2019.
Pilottiden sattes till två år för att därefter utvärderas i mars 2021 inför beslut framåt.
Kortfattat ger utvärderingen några viktiga resultat.
Första linjen har under de två pilotåren tagit emot nästan 1000 barn och unga, och
deras familjer, vilket är över all förväntan. Besökarnas självskattade nöjdhet och
symtomreduktion är god, 75% anger att de mår bättre efter avslutad behandling.
Sammanfattningsvis ger verksamheten ett viktigt stöd till en utsatt målgrupp.
Förhoppningen att Första linjens uppdrag att erbjuda stöd i ett tidigare stadium till
individen skulle avlasta de ordinarie verksamheterna har inte blivit verklighet.
Några svårigheter har seglat upp under försöksperioden kring samverkan inom
ramen för två lagrum med olika uppdrag och personuppgiftshantering. Det har
inneburit att man tvingats frångå den ursprungliga verksamhetsidén att erbjuda ett
helintegrerat stöd i samverkan där professioner arbetar tillsammans med stöd och
behandling, till ett arbetssätt där man istället arbetar parallellt.
Detta medför att båda förvaltningarna föreslår att första-linjen-mottagningen
fortsättningsvis drivs helt inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men med fortsatt
samlokalisering med socialförvaltningen för att bibehålla en god samverkan i övrigt.

1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

HSN § 55

Bedömning

Förvaltningarnas samlade bedömning är att behovet av stöd till barn och unga kring
deras psykiska mående och välbefinnande är stort vilket söktrycket till Första linjen
påvisat och en fortsättning av verksamheten är därför viktig. För att detta ska kunna
ske på ett sätt som lagstiftningen medger och som är tryggt för individen så bedömer
förvaltningarna att fortsatt drift sker bäst inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens
försorg. Samverkan mellan förvaltningarna är dock fortsatt av stor vikt för att stödja
målgruppen. Den avgörande frågan är hur verksamheten ska finansieras framåt.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Marie Härlin, verksamhetsområdeschef
psykiatri, föredrar ärendet.
Yrkande
Filip Reinhag (S) yrkar att beslutspunkterna ändrar ordning enligt följande:
• Godkänna rapporten.
• Från och med 2022-01-01 bedriva första linjen i egen regi under förutsättning att
ovanstående begäran 4,7 miljoner beviljas.
• Begära av regionfullmäktige att tillföra nämnden 4,7 miljoner inkluderat lokalhyra
med 430 Tkr inför budgetåret 2022.
• Ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra det fortsatta uppdraget, beskriva hur
samverkan fortsatt ska ske med socialtjänst och skola, samt vilka kompetenser
som krävs.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 51
Elisabeth Jonsson Höök, samverkansledare barn och unga, Marie Härlin,
verksamhetsområdeschef psykiatri, och Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och
familjeomsorgen, föredrar ärendet.
Ledamöterna från både hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens
arbetsutskott är överens om att det är viktigt att verksamheten Första linjen fortsätter
oavsett organisationsform. Diskussion förs dock om att det är viktigt att samverkan
mellan förvaltningarna fortsätter kring denna målgrupp även om ansvaret för
verksamheten Första linjen läggs på en förvaltning. Det förs även fram synpunkter
om att det är väsentligt att även skolan är med i denna samverkan.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att ärendet som lämnas öppet till hälso- och
sjukvårdsnämnden. Till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde en 15 april
skickas det ut konkreta förslag till beslut för Första linjens framtid.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
HSN § 55

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2021
Rapport Första linjen
Skickas till
Hanna Ogestad, avdelningschef SOF/IFO
Marie Härlin, Verksamhetsområdeschef HSF/psykiatri
Elisabeth Jonsson Höök, RSF/ samverkansledare Barn och unga
Socialnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/377
7 april 2021

Elisabeth Jonsson Höök, samverkansledare Barn och unga
Yvonne Skovshoved, beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Första linjen – Slutrapport från utvärdering samt fortsatt
verksamhet
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:


Godkänna rapporten



Pilotprojektet första linjen avslutas 2021-12-31



Begära av regionfullmäktige att tillföra nämnden 4,7 miljoner inkluderat
lokalhyra med 430 Tkr inför budgetåret 2022.



Från och med 2022-01-01 bedriva första linjen i egen regi under förutsättning
att ovanstående begäran 4,7 miljoner beviljas.



Ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra det fortsatta uppdraget, beskriva
hur samverkan fortsatt ska ske med socialtjänst och skola, samt vilka
kompetenser som krävs.

Sammanfattning

Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-17 år med lättare till
medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen är en samverkanspilot mellan barn- och
ungdomspsykiatri och socialtjänstens öppna insatsnivå som startade 1 april 2019.
Pilottiden sattes till två år för att därefter utvärderas i mars 2021 inför beslut framåt.
Kortfattat ger utvärderingen några viktiga resultat.
Första linjen har under de två pilotåren tagit emot nästan 1000 barn och unga, och
deras familjer, vilket är över all förväntan. Besökarnas självskattade nöjdhet och
symtomreduktion är god, 75% anger att de mår bättre efter avslutad behandling.
Sammanfattningsvis ger verksamheten ett viktigt stöd till en utsatt målgrupp.
Förhoppningen att Första linjens uppdrag att erbjuda stöd i ett tidigare stadium till
individen skulle avlasta de ordinarie verksamheterna har inte blivit verklighet.
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Några svårigheter har seglat upp under försöksperioden kring samverkan inom
ramen för två lagrum med olika uppdrag och personuppgiftshantering. Det har
inneburit att man tvingats frångå den ursprungliga verksamhetsidén att erbjuda ett
helintegrerat stöd i samverkan där professioner arbetar tillsammans med stöd och
behandling, till ett arbetssätt där man istället arbetar parallellt.
Detta medför att båda förvaltningarna föreslår att första-linjen-mottagningen fortsättningsvis drivs helt inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men gärna med
fortsatt samlokalisering med socialförvaltningen för att bibehålla en god samverkan i
övrigt.
Ärendebeskrivning

Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-17 år med lättare till
medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen är en samverkanspilot mellan barn- och
ungdomspsykiatri och socialtjänstens öppna insatsnivå som startade 1 april 2019.
Pilottiden sattes till två år för att därefter utvärderas i mars 2021 inför beslut framåt.
Resultatet, effekterna och konsekvenserna redovisas i en slutrapport som framställts
av en arbetsgrupp bestående av ansvariga chefer från psykiatri och socialtjänst för
verksamheterna samt samverkansledaren för Barn och unga.
Målsättningarna med Första linjen var att dels skapa ett tillgängligt stöd som inte
krävde remiss eller beslut, dels att erbjuda ett helintegrerat multikompetent stöd till
individen med lätt till medelsvår psykisk ohälsa och slutligen att detta skulle avlasta
nästa nivå i de ordinarie verksamheterna. Någon minskning i övriga verksamheter
har inte skett.
Kortfattat visar utvärderingen några viktiga resultat:
Första linjen har under de två pilotåren över all förväntan tagit emot nästan 1 000
barn och unga, och deras familjer. Besökarnas självskattade nöjdhet och symtomreduktion är god, 75% anger att de mår bättre efter avslutad behandling.
Dock har några svårigheter seglat upp under försöksperioden kring samverkan inom
ramen för två lagrum med olika uppdrag och personuppgiftshantering. Det har
inneburit att man tvingats frångå den ursprungliga verksamhetsidén att erbjuda ett
helintegrerat stöd i samverkan där professioner arbetar tillsammans med stöd och
behandling, till ett arbetssätt där man istället arbetar parallellt.
För medarbetare anställda enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, gäller journalföringsplikt. Alla patientkontakter noteras i patientjournal och även bokningssystemet är kopplat till journalen. För medarbetare anställda enligt Socialtjänstlagen,
SoL som arbetar med socialtjänstens öppna insatser, råd och stöd gäller att dessa
insatser inte ska dokumenteras. Sekretessen mellan de båda lagrummen kräver att för
att kunna dela information så behöver samtycke inhämtas från klient/patient. Det är
dock inte tillräckligt för att säkerställa patient/klientsäkert arbetssätt.
Resultaten för projektet Första linjen har under de två pilotåren visat att det är en
verksamhet som är viktig för målgruppen, och som behöver ha en fortsättning. För
att det ska kunna ske på ett för individen tryggt sätt avseende dokumentation, vårdflöden och sekretess föreslås att första linjen fortsättningsvis drivs helt inom hälsooch sjukvårdslagen samt övergår till hälso- och sjukvårdsförvaltningens barn-och
ungdomspsykiatri, BUP.
Piloten har till stor del finansierats med stöd av länsgemensamma statliga stimulansmedel inom överenskommelsen Psykisk hälsa mellan staten och SKR, Sveriges
kommuner och regioner, men både socialförvaltningen (SOF) och hälso- och
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HSN 2017/377

sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tillfört ytterligare resurser via ordinarie driftsbudget.
Initial kostnadskalkyl från start 2019.
Befintliga medel kr (budget)
Stimulansmedel kr
Total

HSF
944 358
1 239 797
2 184 155

SOF
595 541
1 801 307
2 396 849

För 2020 har finansiering skett med statliga medel på 3,6 miljoner som fördelas
50/50 till SOF/HSF. Övriga kostnader har finansierats inom ordinarie driftsbudget
genom att vissa tjänster har omdisponerats tillfälligt. Totalt uppskattad kostnad 2020
uppgår till drygt 4,6 miljoner. Lokalkostnader har utöver detta betalats av socialförvaltningen med 430 tkr (överenskommelse då HSF betalar hyra för Mini-Maria).
Bedömning

Förvaltningarnas samlade bedömning är att behovet av stöd till barn och unga kring
deras psykiska mående och välbefinnande är stort vilket söktrycket till Första linjen
påvisat och en fortsättning av verksamheten är därför viktig. För att detta ska kunna
ske på ett sätt som lagstiftningen medger och som är tryggt för individen så bedömer
förvaltningarna att fortsatt drift sker bäst inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens
försorg. Samverkan mellan förvaltningarna är dock fortsatt av stor vikt för att stödja
målgruppen. Den avgörande frågan är hur verksamheten ska finansieras framåt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2021
Rapport Första linjen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie L
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Hanna Ogestad, avdelningschef SOF/IFO
Marie Härlin, verksamhetsområdeschef HSF/psykiatri
Elisabeth Jonsson Höök, RSF/ samverkansledare Barn och unga
Socialnämnden
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RAPPORT

Första linjen
En pilot av en helintegrerad mottagning för barn och unga 6-17 år
med lättare till medelsvår psykisk
ohälsa
Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden
Framtagen av Samverkansforum Barn
och unga
Datum 22 mars 2021
Ärendenr HSN 2017/377, SON 2021/121
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Första linjen

1. Sammanfattning
Första linjen på Gotland är ett pilotprojekt för att skapa en samlokaliserad och helintegrerad mottagning för barn och unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa, i åldersgruppen
6-17 år. Piloten är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänstens
öppna insatser i syfte att erbjuda stöd och behandling som inte kräver remiss eller beslut efter utredning. Piloten har varit framgångsrik på det sättet att många barn och unga med familjer har hittat till verksamheten och som beskriver att de fått stöd och hjälp från Första
linjen som inneburit ett bättre mående.
Under den tvååriga pilotperioden som är till ända i mars 2021, har det framkommit några
svårigheter som har behövts redas ut. Att två verksamheter som tillhör olika lagområden
ska arbeta på ett integrerat sätt har visat sig svårt då man behöver hantera personuppgifter
på olika sätt, där hälso- och sjukvårdslagen kräver journaldokumentation medan råd och
stöd enligt socialtjänstlagens öppna insatser inte ska journalföras. Arbetssättet har därför
ändrats under pilottiden så att man arbetar parallellt istället för integrerat. En del av syftet
har därmed gått förlorat, det att kunna erbjuda ett mer heltäckande stöd utifrån olika perspektiv och kompetenser.
Förhoppningen att Första linjen genom att erbjuda öppna och tidiga insatser/behandlingar
skulle avlasta de ordinarie verksamheterna på specialistnivå har inte uppfyllts. Det har därför inneburit svårigheter för dessa att utföra sina grunduppdrag av den enkla orsaken att resurserna inte räckt till både piloten och ordinarie verksamhet. Detta sammantaget gör att
organisationen för Första linjen inte är hållbar i nuvarande form.
Att möta barn och unga med psykisk ohälsa är ett uppdrag som delas av flera verksamheter
inom Region Gotland. Några har en förebyggande och främjande uppgift, några ett stödjande och några har att på specialistnivå behandla barn och unga med psykiatrisk sjukdom.
Dessa olika nivåer beskrivs även i denna rapport.

ÄrendenrHSN 2017/377, SON 2017/289 Datum 2021-03-18

2. Inledning
”Första linjen” är det samlingsbegrepp som används nationellt för verksamheter och funktioner som tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt, oavsett
orsak. Första linjen-mottagningar finns etablerade på många ställen i landet. Det som skiljer
Gotlands exempel från alla andra är, att här bygger Första linjen1 på samverkan mellan
verksamheter som lyder under skilda lagar och med olika uppdrag. Övriga första linjenmottagningar sker inom hälso- och sjukvårdens uppdrag, medan Gotlands pilot är ett försök att skapa en helintegrerad verksamhet mellan socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri i syfte att kunna erbjuda ett mer heltäckande stöd för målgruppen.
Under pilottiden för verksamheten har dock skillnaderna i uppdrag och organisation visat
sig vara mer komplexa och svåra att överbrygga än man initialt hoppades. Till det kommer
att det förväntade resultatet uteblev, det att första linjen-mottagningen skulle skapa lättnader på specialistnivån. Tvärtom har trycket ökat på både barn- och ungdomspsykiatri och
socialtjänst, så att organisationen för Första linjen påverkar möjligheten för dessa att klara
det ordinarie uppdraget.

1

För att särskilja på begreppet ”första linjen” och den gotländska mottagningen skrivs Gotlands Första linjen med inledande versal.
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Trots stora ambitioner och goda intentioner har det därmed under pilottiden framkommit
några avgörande problemställningar som behöver utredas innan beslut för arbetet framåt
kan fattas.
Följande frågor avser denna rapport att beskriva:
 Uppföljning och nuläge för piloten.
 Konsekvenser för BUP respektive socialtjänsten som framkommit under
pilottiden.
 Beskrivning av svårigheter med informationsdelning samt
dokumentationsansvar samt effekterna av detta i en samverkan.
 Beskrivning av ungdomsmottagningens och primärvårdens uppdrag för
målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa, samt tydliggöra elevhälsans
uppgift.
En arbetsgrupp har utsetts att genomföra denna utvärdering och slutrapport.
Deltagare arbetsgrupp:
 Marie Härlin, verksamhetsområdeschef Psykiatri/hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 Maria ten Siethoff, enhetschef barn- och ungdomspsykiatrin/hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
 Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen/socialförvaltningen
 Anna Nordin, enhetschef familjestödsenheten/socialförvaltningen
 Jenny Apoy Söderdahl, samordnare Första linjen
 Elisabeth Jonsson Höök, samverkansledare barn och unga,
regionstyrelseförvaltningen
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Samt företrädare för angränsande verksamheter som bidragit med innehåll

3. Bakgrund
I bakgrunden till starten av Första linjen på Gotland finner vi rapporteringen av den
ökande psykiska ohälsan bland barn och unga både nationellt och regionalt. I
Socialstyrelsens rapport från 2016 kan man utläsa att under en tioårsperiod mellan 2006
och 2016 har den psykiska ohälsan fördubblats i åldersgruppen 10-17 år. Gällande
situationen på Gotland konstaterades att jämfört med riket i övrigt var det fler som sökte
sig till barn- och ungdomspsykiatrin och samtidigt var gruppen som fick råd och stöd av
socialtjänsten även större än i övriga landet. På Gotland var ca 10 % av alla barn mellan 617 år inskrivna på barn- och ungdomspsykiatrin, där siffran nationellt låg på ca 3 %2. Barn
som diagnosticerats med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, var jämförbart
högre på Gotland. I ljuset av detta fördes under en längre tid en dialog mellan barn- och
ungdomspsykiatrin och socialtjänsten för att hitta vägar för att samverka kring det som
uppfattades i många delar vara samma målgrupp.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen startade således under våren
2019 en försöksverksamhet av en integrerad och samlokaliserad mottagning för barn och
unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för
ett nära samarbete mellan olika professioner till stöd för den unge. För att inte
”psykiatrisera” sociala svårigheter och överdiagnostisera var socialtjänstens perspektiv och
kunskap på psykiska symtom och besvär viktigt. Samtidigt var det även angeläget att inte
psykiatriska och medicinska problem skulle förbli oupptäckta hos barn och unga som lever
2

Se förarbete till Första linjen
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i social utsatthet. En viktig aspekt var även att skapa ”en väg in” för familjerna och deras
barn för att de inte skulle behöva söka stöd på flera ställen.
Piloten beslutades gemensamt att genomföras av hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden och pilottiden sattes till två år från 1 april 2019. Under pilotperioden har
verksamheten följts och rapporterats i gemensamt arbetsutskott för de båda nämnderna.
Första linjen på Gotland är det första i sitt slag i form av helintegrerad samverkan mellan
socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, vilket har rönt uppmärksamhet såväl regionalt
som nationellt.
3.1

Finansiering

Piloten har till stor del finansierats med stöd av länsgemensamma statliga stimulansmedel
inom överenskommelsen Psykisk hälsa mellan staten och SKR, Sveriges kommuner och
regioner, men både socialförvaltningen (SOF) och hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
har tillfört ytterligare medel via ordinarie driftsbudget.
Första året, 2019 finansierades verksamheten enligt nedanstående.
Befintliga medel kr (budget)
Stimulansmedel kr
Total

HSF
944 358
1 239 797
2 184 155

SOF
595 541
1 801 307
2 396 849
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För 2020 sker finansiering med statliga medel med 3,6 miljoner som fördelas 50/50 till
SOF/HSF. Övriga kostnader finansieras inom ordinarie driftsbudget. Totalt uppskattad
kostnad uppgår till drygt 4,6 miljoner. Lokalkostnader ingår ej.
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4. Nuläge och resultat för Första linjen
För att följa resultatet av verksamheten har Första linjen följts upp med stöd av fastställda
indikatorer. Uppföljningarna av Första linjen har under projektet hela tiden visat goda
resultat för verksamheten. Tillgängligheten har hittills varit hög och de flesta som söker sig
till Första linjen har erbjudits tid inom några dagar. Under den senaste tiden har antalet
sökande stigit kraftigt. Hela målgruppens åldersspann 6-17 år finns representerad bland
besökarna, liksom att de sökande kommer från hela ön med någon övervikt från Visby.
Något fler flickor än pojkar har fått stöd på Första linjen. Vid avstämning i februari 2021
har verksamheten sedan start tagit emot uppemot 1000 barn eller unga med sina familjer.
Besökarna skattar högt på nöjdhet, både de unga och de medföljande vuxna som svarat på
utvärderande enkäter. För att öka tillgängligheten under pandemin och för besökare
utanför Visby erbjuder Första linjen även digitala möten.
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4.1

Statistik Första linjen, avstämning från start till februari 2021

Produktion

Orsak, förekomst i
storleksordning
uppifrån

Behandlingsform, typ
av besök i fallande
skala

Effekt

Resultat för
målgruppen
Utvärdering enligt
ChASE3

964 individer

Bråk/svårighet att
hantera känslor

Familjesamtal
Föräldrasamtal (enskilt el
båda)
Enskilt samtal ungdom
Telefonsamtal
Grupp (olika,
t ex Komet)
Skolmöte
Nätverksmöte
Digitala möten är en mötesform som växt kraftigt
senaste året. Sedan vi började mäta detta i våras
har över 200 individer fått
stöd via länk.

Effekten för
målgruppen som
söker sig till Första
linjen visar på att
den fyller ett behov
då antalet besökare
är långt fler än de
som tidigare hade
kontakt med l Bup
och/eller
Socialttjänst.

Symtomreduktionen beskrivs som
hög.
75 % anger efter
avslutad behandling att ”livet
känns lättare” utifrån nöjdhetsskattning efter avslutad behandling.

4800 besök

Nedstämdhet/
depression

534 flickor
424 pojkar
6 annan

Skolrelaterat, t ex
stress

Effekterna för
kärnverksamheterna
beskrivs längre ned i
rapporten, stycke 5
och 6

Bedömningsfas (1-2 samtal) sker oftast digitalt. Erbjuder möte på mottagningen om familjen önskar.

Konflikt med föräldrar
Ilska

4.1.1 Analys
Första linjen har haft hög tillgänglighet och har kunnat erbjuda stöd till nästan 1000
sökande, vilket tyder på att det funnits ett stort behov till målgruppen. Jämfört med nivån
på de som hade kontakt med barn- och ungdomspsyktrin och/eller socialtjänsten innan
starten av Första linjen så är den oväntat stor. Vi ska ha i beaktande att piloten genomförts
ChASE har utvecklats av forskare vid Institute of Psychiatry i London i nära samarbete med barn och unga. Karlstads
universitet och Uppdrag Psykisk Hälsa har validerat och anpassat formuläret för svenska förhållanden.
3
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parallellt med att pandemin pågår, även om det i dagsläget är förtidigt att konstatera om
och hur det inverkat på resultatet. Antalet sökande på sista tiden ökat kraftigt, som dels kan
bero på effekter av pandemin och även att Första linjen är känd bland både medborgare
och andra verksamheter som hänvisar dit.
Förhoppningen med inrättandet av Första linjen var att det skulle minska på inflödet på
specialistnivån för barn- och ungdomspsykiatrin, liksom andelen ärenden till socialtjänsten.
Den effekter har dock uteblivit, tvärtom är inflödet fortfarande på samma nivå eller något
högre på båda verksamheterna för åldersgruppen. Sammantaget innebär detta
konsekvenser för de ordinarie verksamheterna både vad gäller resurser och uppdrag, vilket
beskrivs och problematiseras längre ned i rapporten. Till detta kommer att antalet besök
och antalet sökande till Första linjen är långt fler än man identifierade innan inrättandet av
Första linjen. Behovet av stöd för målgruppen kan vi konstatera är stor och är ökande.
En verksamhet som rapporterar en positiv trend som en effekt av Första linjen är
elevhälsan, som beskriver att man i högre grad kan rikta resurserna till att arbeta
förebyggande och främjande i linje med Skollagens intention i och med starten av Första
linjen. Uppdraget för elevhälsan är inte att arbeta behandlande, utan då hänvisas eleven till
Första linjen. Elevhälsans uppgift beskrivs under egen rubrik längre ned i rapporten.
Andra utmaningar som seglat upp under projekttiden är problemet med att dela
information över verksamhetsgränserna inom Första linjen, där lagstiftningen har sina
inskränkningar. Medarbetare som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, får inte
dela information om besökare med den som arbetar med insatser enligt socialtjänstlagen,
SoL. Sekretessen medger heller inte att det går att boka in besökare i ett gemensamt system,
eller att informera varandra om bokningar, om behandlingar eller resultat. Konsekvensen är
att man nödgats frångå det arbetssätt som man initialt avsåg, med verksamhetsidén att
arbeta helintegrerat för att skapa ett mer komplett stöd till individen, till ett arbetssätt där
man befinner sig i samma lokaler men arbetar parallellt istället för integrerat.

5. Effekter och konsekvenser Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på Gotland har länge haft ett högt inflöde av remisser
och stort tryck på specialistnivån. En av effekterna man hoppades uppnå med att starta
Första linjen var dels, att genom att fånga målgruppen i ett tidigare stadium kunna förebygga svårare psykisk ohälsa bland barn och unga och dels, att kunna minska trycket till
specialistnivån.
5.1

Statistik

ÄrendenrHSN 2017/377, SON 2017/289 Datum 2021-03-18

Antal individer och besök

2016

Inkommande
remisser
515

Individer

Besök

984

6816

2017

464

-10%

959

2018

527

14%

2019

521

2020

541

6767

993

3%
4%

-1%

1019

4%

1076

Distanskontakter
4712
-1%

5629

19%

7721 14%

5563

-1%

3%

8435

9%

6522

17%

6%

8004

-5%

7968

22%
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Antal individer med huvuddiagnos inom:
År (Ö)
2016
2017
2018
2019
2020

Depression
(F300-F399)

Ångesttillstånd
(F400-F899)

90
83
95
94
85

Autismliknande
tillstånd
(F800-F899

192
176
181
196
220

ADHD
(F900-F999)

228
229
228
248
268

502
529
546
597
625

De största diagnosgrupperna på barn- och ungdomspsykiatrin, andel
2018

2020
Ångesttill
stånd

Ångesttills
tånd

Depression
Depression
ADHD

ADHD

Autismlik
nande
tillstånd

Autismlikn
ande
tillstånd
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5.1.1 Analys statistik BUP
- Inflödet till BUP ökar i samma takt som innan
- Barn med depressionsdiagnos var något färre sista året men det är endast marginellt.
- Den största andelen på specialistnivån är fortsatt NPF diagnoser.
5.2

Vinster för BUP

5.3

Problembeskrivning organisatoriska och ekonomiska konsekvenser

Det har tydliggjorts vad som är första linje och vad som är specialistnivå genom att de är
lokaliserade på olika platser. Dessutom så har den gemensamma organisationen gjort att
patienter inte tappas emellan vårdnivåerna och därmed ökat patientsäkerheten.
5.3.1 Brister i att fungera som en del i vårdkedjan.
På BUP har arbete genomförts för att skapa vårdprocesser för olika psykiatriska tillstånd.
Första linjens insatser behöver vara tidsbegränsade för att genomströmningen ska vara hög
och hålla god tillgänglighet.
En mindre del av patienterna remitteras vidare till BUP men det finns även indikationer på
att föräldrar söker sig till BUP efter att kontakt på Första linjen avslutats. Lindriga tillstånd
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där det behövs medicinsk bedömning/behandling behöver i dagsläget remitteras till specialistnivå på BUP trots att vårdbehovet är på primärvårdsnivå. Det beror på att varken primärvården eller Första linjen har det medicinska uppdraget gällande gruppen.
5.3.2 Första linjen har inte avlastat BUP
En av intentionerna med Första linjen var att skapa rätt vård på rätt vårdnivå för patienter
med lättare och medelsvår psykisk ohälsa och att nyttja specialistvården till patienter med
kvalificerade vårdbehov. Patienter med lättare psykisk ohälsa sökte sig till BUP då inga
andra alternativ fanns. Men det verkar vara en ny grupp, eller åtminstone en mycket större
grupp som tidigare inte kommit till BUP, som nu söker sig till Första linjen. Det överensstämmer även med det som elevhälsan rapporterar, nämligen att i och med öppnandet av
Första linjen kan elevhälsan använda sina resurser mer till att arbeta enligt sitt förebyggande
och främjande uppdrag. De som tidigare sökte sig till elevhälsan och fick sitt stöd där kommer istället till Första linjen.
Fortfarande har ca 10% av barnen på Gotland pågående insatser på BUP, och av dessa är
det ca 60 % som har NPF-diagnoser. Inflödet till BUP har därmed inte minskat under tiden för Första linjen, utan tvärtom fortsatt att stadigt öka.
5.3.3 Resurser/Ekonomiska aspekter
I och med inrättandet av Första linjen fördes resurser över dit från barn- och ungdomspsykiatrin. Genom att på ett tidigare stadium möta målgruppen så skulle specialistnivåns resurser inte behöva nyttjas till patienter med lättare psykisk ohälsa. Efter nästan två års pilottid
visar det sig inte infria dessa förväntningar, då inflödet till specialistnivån är fortsatta lika
hög. Till det kommer att patienter på Första linjen som behöver medicinsk bedömning och
behandling remitteras till BUP. Resursfördelningen att avsätta 2,0 från BUP till Första linjen när ärendeinflödet ökar på specialistnivån är därför inte hållbar.
5.4

Samverkan
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Eftersom problemen med informationsdelning mellan de medarbetare som är anställda av
socialtjänsten och BUP är olika uppstår svårigheter för BUP att följa vårdflödet i de fall där
vård på specialistnivå behövs.

6. Effekter och konsekvenser Socialtjänsten
Intentionen med att socialtjänsten ingick i ett samverkansprojekt med barn- och
ungdomspsykiatrin var, precis som nämnts, att man såg att de båda verksamheterna ofta
träffade samma målgrupp även om anledningen till kontakt kunde se olika ut. Det
konstaterades att man till viss del erbjöd samma eller liknande stöd från båda
verksamheterna. Inflödet av klienter både till socialtjänstens öppna insatserna och till de
biståndsbeviljade var hög och ökande. Jämfört riket har Gotland en högre andel barn och
unga som har kontakt med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin parallellt, och
man kunde se vinster med att samordna det öppna stödet till individer för att på ett tidigt
stadium möta målgruppen
6.1

Uppdraget enligt Socialtjänstlagen för barn och unga med psykisk ohälsa

Socialtjänstlagen är vägledande för att utforma socialtjänstens verksamheter och uppdrag.
Socialtjänsten har utifrån 3 kap socialtjänstlagen i uppdrag att erbjuda serviceinsatser som
exempelvis råd och stöd. På Gotland är det familjestödsenheten som ansvarar för att utföra
dessa servicetjänster som riktas till barn och unga med föräldrar. Familjestödsenheten har i
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uppdrag att möta målgruppen 0-21 år och erbjuda råd- och stödsamtal samt
gruppverksamhet som båda är serviceinsatser som tillhandahålls utan föregående
biståndsbedömning eller myndighetsbeslut. I familjestödsenhetens uppdrag ingår även att
tillhandahålla insatser som föregåtts av en biståndsbedömning.
Frågeställningen/sökorsaken till råd- och stödsamtal via socialtjänsten kan variera och är
därmed inte avgränsad till att handla om lättare psykisk ohälsa – vilket är den problematik
Första linjen på Gotland idag har i uppdrag att möta. Psykisk ohälsa kan vara en följd och
ett symptom av en belastad social situation och därmed kan också det psykiska måendet
vara vägledande för att se huruvida pågående sociala insatser hjälper klienten. Kvalitativa
sociala serviceinsatser är också främjande för den psykiska hälsan, även om psykisk ohälsa i
form av psykiatriska tillstånd inte är socialtjänsten uppdrag att behandla.
6.2

Problembeskrivning organisatoriska och ekonomiska konsekvenser

Till Första linjen avsatte socialförvaltningen tre heltidstjänster för att arbeta med råd- och
stödsamtal samt gruppverksamhet. Eftersom Första linjen enbart vänder sig till unga
mellan 6-17 år har det inneburit att familjestödsenheten fortsatt har fått erbjuda råd och
stödsinsatser till målgruppen mellan 0-5 år samt 18-21 år. Eftersom gruppverksamheten
aldrig flyttades över till Första linjen har familjestödsenheten även fortsatt haft detta
uppdrag. Utifrån det breda verksamhetsuppdraget familjestödsenheten har, i kombination
med ett begränsat resursläge, är det en svårighet för socialförvaltningen att avsätta tre
heltidsresurser på att utföra den avgränsade delen av socialtjänstens uppdrag som idag
erbjuds inom Första linjen.
Om Första linjens ramar vidgas och socialtjänstens uppdrag och målgrupp tydliggörs finns
dock möjlighet att förstärka socialtjänstens bemanning inom mottagningen och även
utveckla utbudet. Inom Första linjen skulle familjestödsenheten då kunna utföra alla
serviceinsatser som ingår i uppdraget, dvs råd och stöd-samtal för barn och unga 0-21 år
samt gruppverksamhet. Idag erbjuds dessa serviceinsatser i spridda uppdrag inom olika delar av Familjestödsenheten, vilket är försvårande för att uppnå målsättningar och kvalitet
med aktuella serviceinsatser.
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6.3

Första linjen har inte avlastat socialtjänsten

Sedan Första linjen öppnade har inflödet av ärenden till socialtjänsten avseende barn och
ungdomar fortsatt öka, liksom inflödet av ärenden till Första linjen har ökat. Det går
därmed inte att se ett minskat behov eller någon lättnad på socialtjänstens övriga
verksamheter som riktar sig till målgruppen, vilket gör resursfrågan och
verksamhetsuppdraget inom Första linjen än viktigare att beakta i detta läge. I
sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att BUP och familjestödsenheten har olika
verksamhetsuppdrag, vilket behöver förtydligas internt och externt för att säkerställa att
mottagningens utbud överensstämmer med aktuella uppdrag samt att verksamheterna följer
aktuella lagstiftningar i det dagliga arbetet som sker i nära samverkan.
Nedan illustreras hur inflödet av orosanmälningar, ansökningar samt inledda
öppenvårdsinsatser sett ut före och efter Första linjen startade.

Inkomna orosanmälningar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

928

974

1 032

1 166

1 424

1 463
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Anmälan barn 0-12 år
Anmälan ungdomar 13-17 år

Totalt

647

587

668

708

889

925

1 575

1 561

1 700

1 900

2 313

2 388

Inkomna ansökningar
Ansökan vård och behandling barn 0-12 år
Ansökan vård och behandling ungdomar 13-17 år

Totalt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18

10

10

14

29

53

7

11

9

4

17

29

25

21

19

18

46

82

Nedan framgår hur många öppenvårdsinsatser som inletts per år i socialförvaltningens
verksamheter som arbetar med barn och unga. Siffrorna avser endast öppenvårdsinsatser
som föregåtts av ett biståndsbeslut.
Antal inledda insatser
Antal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

143

123

180

299

388

345

Senaste året har man förändrat arbetssättet vilket inneburit att vissa insatser har slagits
ihop. Det medför att antalet inledda insatser ser ut att vara lägre, även om behoven och
komplexiteten varit detsamma eller till och med högre.
Sedan Första linjen öppnade har inflödet av ärenden till socialtjänsten avseende barn och
ungdomar fortsatt öka, liksom inflödet av ärenden till Första linjen har ökat. Det går
därmed inte att se ett minskat behov eller någon lättnad på socialtjänstens övriga
verksamheter som riktar sig till målgruppen.
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6.4

Samverkan

Utifrån gällande lagstiftning är det inte möjligt att arbeta helt integrerat i verksamheten på
Första linjen. Det krävs samtycke från klient för att kunna samverka och dela information
mellan anställda i de olika förvaltningarna. Personalen har inte tillgång till samma
verksamhetssystem och bokningssystem. En viktig faktor som skiljer verksamheterna åt är
dessutom att hälso- och sjukvårdspersonal har dokumentationsplikt i journal samtidigt som
råd och stöd insatser via socialtjänsten ej skall dokumenteras i journal. Konsekvenserna av
detta är att den administrativa bördan på personalen inom mottagningen ökar, lokala
hanteringssätt och system behöver utvecklas och det finns ingen liknande verksamhet inom
området att ta efter. Det är också en utmaning att triagera inflödet av ärenden och uppdrag
rätt mellan de två verksamheterna som ryms inom Första linjen.

7. Uppdrag kring barns och ungas psykiska hälsa på Gotland
Flera verksamheter inom Region Gotland möter målgruppen barn och unga med lättare till
medelsvår psykisk ohälsa och det finns skäl att beskriva hur respektive uppdrag ser ut.
7.1

Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå.
11 (19)

Region Gotland

Första linjen

Målgrupp:
Behandlingsutbud:

7.2

Barn och unga mellan 0 år och 17 år
Utredning, bedömning, diagnostik, behandling och vård samt
stöd och rådgivning till patienter med psykiatriska sjukdomstillstånd.

Primärvård

Primärvården finns tillgänglig på flera orter på Gotland och möter såväl barn, unga som
vuxna personer i frågor om hälsa.
Målgrupp:

Primärvården tar emot barn och unga som söker för besvär såsom sömnstörningar, magont, huvudvärk, yrsel samt trötthet
och håglöshet.

Behandlingsutbud:

Primärvården erbjuder läkarbedömning samt utreder och utesluter somatiska sjukdomar. Vid behov ges medicinsk behandling. Läkare ger egenvårdsråd och i förekommande fall remitteras patienterna till primärvårdens fysioterapeuter, eller till specialistmottagningar. De kan även hänvisa patient till Första linjen.

7.3

Ungdomsmottagningen
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Övergripande mål för ungdomsmottagningen är att främja fysisk och psykisk hälsa, med
fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, samt rättigheter hos unga. Arbetet ska ske utifrån
en helhetssyn i medicinsk, psykologisk och psykosocialt perspektiv, med fokus på jämlik
och inkluderande vård och stöd. På ungdomsmottagningen arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, kurator, läkare samt undersköterska.
Målgrupp:

En central förutsättning är att den unga personen söker av fri
vilja. Unga (13-23 år) söker själva och verksamheten är lätt att
komma i kontakt med.

Behandlingsutbud:

Ungdomsmottagningen kan vägleda och stödja följande om
råden inom psykisk hälsa och ohälsa: Sexuell utveckling, relationer till sin partner, sexuella övergrepp, könsroller och jämställdhetsfrågor, sexologiska problem, identitets utveckling,
självkänsla, kroppsideal, sexmissbruk, självskadebeteende och
missbruk.

Vid behov konsulterar eller remitterar ungdomsmottagningen till gynekolog eller allmänläkare, barn- och ungdomspsykiatrin, Mini Maria, vuxenpsykiatrin, socialtjänsten, skolsköterska, hänvisar till Första linjen.
7.4

MiniMaria

MiniMaria är en öppenvårdsmottagning för barn och unga där det finns oro för alkohol eller droger. Unga som missbrukar alkohol och droger har i hög utsträckning en samtidig
psykisk ohälsa. MiniMaria Gotland drivs i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. På MiniMaria arbetar behandlare, sjuksköterska, läkare och psykolog.
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Målgrupp:

MiniMaria vänder sig till barn och unga upp t o m 24 år samt
deras anhöriga, då främst föräldrar. Föräldrar kan få stöd på
MiniMaria tillsammans med sitt barn eller för egen del. I MiniMarias uppdrag ingår också att erbjuda konsultation och information till vårdgrannar i frågor som rör ungdomar och missbruk.

Behandlingsutbud:

MiniMaria erbjuder rådgivning, kartläggning och behandling i
enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I en kartläggning på MiniMaria görs alltid en bedömning av det psykiska
måendet, omfattningen av alkohol- och narkotikaanvändning
samt av risk och skyddsfaktorer. Metoder som används är t ex
ADDIS (bedömningsinstrument), M.I.N.I (neuropsykiatrisk intervju), MI (Motiverande samtal), återfallsprevention samt olika
former av cannabisprogram.

7.5

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag enligt Skollagen är främst att arbeta förebyggande, främjande och att
stödja elevens utveckling mot målen i läroplanen. Elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska även finnas tillgång specialpedagogisk kompetens.
Målgrupp:

Elevhälsan riktar sig elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola och ska bidra till att utbildningen utformas på ett sätt
som främjar elevernas hälsa och lärande samt förebygger
ohälsa och hinder för lärande.

Det ingår elevhälsans generellt riktade arbete att:




Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

ÄrendenrHSN 2017/377, SON 2017/289 Datum 2021-03-18







Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål.
Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.
Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Skolans/elevhälsans uppdrag är inte att utreda, diagnostisera (undantaget IF för mottagande i särskola) och behandla (undantaget egenvård), somatiska och psykiska/psykiatriska
sjukdomar och funktionsavvikelser.
7.6



Andra verksamheter som direkt eller indirekt möter målgruppen

Barnhälsovården, för barn 0-5 år
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Skolans olika skolformer från förskola till gymnasiet



Individ- och familjeomsorgen



Vuxenpsykiatrin

8. Slutsatser
Efter två års försökstid för den helintegrerade och samlokaliserade verksamheten Första
linjen kan vi konstatera följande: Första linjen har varit och är fortfarande välbesökt, mängden sökande överträffade den förväntade då nästan 1000 barn och unga har fått stöd där.
Verksamheten verkar därmed fylla ett behov eller tomrum bland barn och unga, och deras
familjer. Den självskattade symtomreduktionen och nöjdheten hos de som fått stöd och
behandling på Första linjen är hög.
Den emotsedda effekten på barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten med ett minskat tryck har dock uteblivit, remissflöde och ärendemängden visar inga tecken på att avta
utan tvärtom har dessa ökat under pilotperioden. Konsekvensen innebär att resursfördelningen för de ordinarie lagstadgade verksamheterna inte är hållbar i det längre perspektivet.
Att ha en helintegrerad verksamhet som sträcker sig över två lagområden medger inte lagstiftningen inom HSL och SoL, när till exempel hälso- och sjukvårdsanställda har journalföringsplikt medan socialtjänstens öppna insatser inte bör journalföras. Sekretesskraven
inom båda lagarna syftar till att skydda patienter/klinter, men i det här fallet innebär det ett
hinder för en komplett samverkan och helintegrerat arbetssätt. Arbetssättet inom Första
linjen har därför under pilottiden anpassats och sker istället parallellt, på bekostnad av ursprungstanken om att erbjuda ett mer integrerat stöd från olika professioner. Viss information kan delas genom samtycke med familjen, men det uppstår ändå svårigheter när bokningssystem och journalsystem är olika.
8.1

Diskussion
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Medarbetare och chefer inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård gör alla ett bra arbete för våra barn och unga kring deras mående. Uppdraget är dock spretigt och delas av
många och på flera nivåer. Det blir därför missvisande att enbart titta på Första linjen och
de ordinarie verksamheter som tillsammans startat piloten. Organisationen som helhet
inom Region Gotland för barns och ungas psykiska välbefinnande och mående behöver ses
över och förstås för att vi ska kunna skapa ett långsiktigt och hållbart arbete tillsammans.
De olika uppdragen, ansvaren och samordningen däremellan behöver bättre hänga samman
och för att möta unga individers mående skulle det behöva bli en större del i folkhälsoarbetet och kunna mötas av fler.
Forskning visar att den enskilt mest avgörande faktorn för den psykiska hälsan för barn
och unga är att klara skolan med godkända resultat. Kunskap om och verktyg för att förebygga psykisk ohälsa i skolan är därför viktig. Resurser och kompetens att förebygga problematisk skolfrånvaro inom skolan kan vara avgörande för den unge, samt samverkan med
andra aktörer kring tidiga insatser.
Det framkommer också vid en översikt av organisationen att jämlikheten inom vården på
Gotland kan ifrågasättas när det gäller mellan vuxna och barn. Primärvården saknar idag
uppdrag att ta emot barn och unga men har ett fullt uppdrag gällande vuxna. Detta får konsekvenser gällande vissa insatser. För att kunna förstå problemen behöver inte enbart pro-
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jektet utvärderas utifrån de indikatorer som i förväg bestämts. Första linjen bör också utvärderas som en del i den organisation/strategi som Region Gotland har valt för att bemöta/behandla barn och unga med psykisk ohälsa. Där ingår de förebyggande och hälsofrämjande insatserna från elevhälsan, socialtjänsten, första linje-insatser från barnhälsovården, primärvården, ungdomsmottagningen samt specialistnivåinsatser från barn- och ungdomspsykiatrin BUP och barn- och ungdomsmedicin, BUM. Aspekten hur Gotland har organiserat flödet kring barn med psykisk ohälsa i sin helhet behöver beskrivas.
Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare inom området psykisk hälsa, hänvisar i en
debattartikel4 till en brittisk studie där närmare 13% av barn upp till 19 år har någon form
av psykisk ohälsa som behöver professionella insatser. Inte alla har en psykisk sjukdom
som behöver behandlas på specialistnivå. Men i en annan studie där ungdomar fick frågan
var de skulle vända sig om de mådde dåligt svarade 88% de skulle vända sig till BUP. Om
man som vuxen har problem med sömn eller om ett barn har ont i ett ben skulle man inte
tänka på att vända sig till specialistspsykatrin eller ortopedkliniken utan där är primärvården
det självklara valet. Två saker lyfter Evelius i sin slutsats. Dels behöver vi i samhället fundera över hur vi kommunicerar kring psykisk ohälsa, vad som tillhör livets vanliga utmaningar som ska hanteras inom familjen, vad som är relaterat till lärande och kan bemötas av
elevhälsan. Dessutom så menar hon att mångfalden av olika lösningar kring första linje
verksamhet skapat en otydlighet kring var man ska vända sig. Som ett underlag för en ny
första linjeverksamhet i Stockholm sammanställdes 2019 en rapport5 där 5 svenska modeller
för första linjen analyserades. Centrala och viktiga erfarenheter beskrivs i rapporten. Dessa
är (1) Ett tydligt formulerat uppdrag, (2) Ett tydligt ledarskap, (3) dimensionering och resurser, (4) geografisk spridning, tillgänglighet och kompetens samt (5) samverkan med
andra verksamheter. Rapporten ger också en bra bild av olika lösningar på första linje verksamheter.
8.2

God och nära vård-perspektivet

Att ge rätt stöd till rätt målgrupp är något vi som utmanas i. Det handlar dels om att identifiera vilka barn och unga som är i behov av en vårdinsats och vilka som är mer i behov av
andra typer av insatser som bättre erbjuds av andra verksamheter.
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Vem gör vad i Region Gotland för barn 0-18 för att förebygga/utreda/bedöma/behandla/ge stöd vid psykisk ohälsa samt främja psykisk hälsa?

https://kvartal.se/artiklar/mar-de-unga-verkligen-samre/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2019/06/Subspecialiserad-fo%CC%88rsta-linje-fo%CC%88rbarn-och-ungas-psykiska-ha%CC%88lsa-erfarenheter-fra%CC%8An-fem-regioner.pdf
4
5
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Riktad till individ
komplex/specialist

Första linje/riktad insats
individ/grupp

Universellt omfattar alla

Behandlande/insatser (riktat/individ i komplexa tillstånd)
Barn- och ungdomspsykiatrin
Habiliteringen
Barn- och ungdomsmedicin
IFO/Barn och Familj
IFO/ Familjestödenheten
MiniMaria
(”Skolan” särskilt stöd till elever för att nå skolans mål)
Stödjande/riktade insatser (individ/grupp)
Barn- och elevhälsans evidensbaserade metoder
”Skolan” med pedagogiskt stöd och anpassningar för att nå skolans mål
Primärvården
Barnhälsovården
Ungdomsmottagningen
IFO/Familjestödsenheten
MiniMaria
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Förebyggande/hälsofrämjande (universell omfattar alla)
De olika skolformerna från förskola till gymnasiet inkl öppen förskola
Barn- och elevhälsan
Barnhälsovården
Ungdomsmottagningen
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9. Framåt
I mars 2021 är den tvååriga pilotperioden till ända och beslut ska fattas för framtiden.
Arbetsgruppen önskar framföra några viktiga reflektioner och lärdomar från piloten med
Första linjen och inspel för arbetet framåt.
Först och främst vill man uttrycka stolthet och glädje över att Första linjen varit så framgångsrik och kunnat erbjuda stöd till så många barn och unga under den piloten. Det har
hela tiden funnits höga ambitioner och stor målmedvetenhet att genomföra uppdraget. Det
stora inflödet till Första linjen visar att det finns ett stort behov av stöd för målgruppen och
att verksamheten uppenbarligen har fyllt en lucka. Tillgängligheten har varit hög till verksamheten, men sista tiden har inneburit ett trendbrott och antalet sökande har visat en
brant stigande kurva. Orsakerna kan vara flera. Dels pågår en pandemi som påverkat livet
på olika sätt för alla människor, och även gjort arbetet än mer komplicerat för medarbetare
som möter barn och unga. Behovet av stödinsatser till en redan skör grupp har vi nog inte
sett den totala effekten av än på länge. Dessutom har Första linjen rönt stor uppmärksamhet och är en ny verksamhet som fyller ett tomrum för både målgruppen, men även för angränsande verksamheter som hänvisar till Första linjen i ökande takt. Fler har helt enkelt
upptäckt Första linjen.
Det är svårt att avgöra om det är en tillfällig trend eller om detta är något bestående. Viktigt
att påpeka att trenden inte är något som bara ses på Gotland utan detta rapporteras även
nationellt. Det vi kan konstatera att konsekvensen blir att Första linjens dimensionering
inte längre är tillräcklig och att man har nu på kort tid fått en köbildning. Fler och fler av de
sökande anger skolrelaterade bekymmer som orsak, både utifrån pågående pandemi, men
lika mycket av andra orsaker.
Ytterligare något som arbetsgruppen vill lyfta fram är oron för att de ordinarie uppdragen
är fortsatt så högt belastade. Resursfrågan är något som återkommande har lyfts. Ett viktigt
budskap är att om Första linjen ska permanentas behöver medel tillföras. Dels för att hantera det ökande trycket, men viktigast för att de tjänsteutrymmen som utgör Första linjen är
tillsatta ur de ordinarie uppdragen på barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten och
behöver återgå för att klara sina grunduppdrag.
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Återkommande diskussion i arbetsgruppen är vilka verksamheter inom Region Gotland
som ansvarar för att arbeta med psykisk hälsa och psykisk ohälsa.
Arbetsgruppen ser ett behov av att utveckla samverkan för målgruppen inom de befintliga
strukturerna i Region Gotland, till exempel med elevhälsa, ungdomsmottagning, primärvård och råd och stöd inom socialtjänsten. Att det förebyggande och främjande arbetet
med barn och ungas psykiska välbefinnande och mående sker i större samordning och samverkan. Att rätt vård ges på rätt vårdnivå och inte som i nuläget när specialistnivå anlitas för
det som är primärvård.
Förslag framåt från arbetsgruppen är:
 Att en ”första linje” inom BUP inrättas och uppdraget helt riktas dit.
 Att Första linjen drivs i nuvarande lokaler som är kända och etablerade.
 Att de medarbetare vid Första linjen som har sin anställning tillhörande socialförvaltningen erbjuds att överföras till hälso- och sjukvårdsförvaltningen/BUP.
 Att stöd och behandling vid Första linjen fortsättningsvis sker inom hälso- och
sjukvårdslagen.
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Att samarbetet med socialtjänstens öppna verksamhet fortsätter och kan ske i
samma lokaler.
Att se över möjligheten att utöka åldersspannet för målgruppen.

10.

Omvärldsspaning

Barn och ungas psykiska mående är föremål för ett flertal nationella satsningar, utredningar
och kunskapsunderlag. Nedanstående länkar innehåller viktigt stöd och kunskap för ett
fortsatt arbete.
Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR, har i uppdrag att samla kunskap och material kring psykisk
hälsa för att kunna sträva mot en jämlikare vård. De har tagit fram en film6 som är relevant
i sammanhanget och beskriver utmaningarna och möjligheterna med samordning och vikten av att lägga energin på en långsiktig helhetslösning.
Anna Nergårdh, statlig utredare God och nära vård/ Delbetänkande Rätt stöd till psykisk
hälsa.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20216/
Peter Almgren, statlig utredare Sammanhållen god och nära vård för barn och unga
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/en-sammanhallen--god-och-naravard-for-barn-och-unga/
Anders Printz, statlig utredare Samsjuklighet
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/06/dir.-202068/
Sören Öhman, statlig utredare persongiftshantering HSL och SoL
https://www.regeringen.se/4adabf/contentassets/6a839d1ede3a407a8ad71fd00ab15e93/oversyn-av-vissa-fragor-som-ror-personuppgiftshantering-i-socialtjanst-och-halso-och-sjukvardsverksamhet-dir2019_37.pdf
Folkhälsomyndighetens
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga--psykisk-halsa/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga--psykisk-halsa/skola-och-psykisk-halsa/
Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/fler-barn-och-ungafar-vard-och-behandling-for-psykisk-ohalsa/
SKR
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/skola-och-elevhalsa/elevhalsa/
Skolverket
6

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/grupperpsykiskhalsa/barnochungapsykiskhalsa.230.html
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/halsoframjande-perspektiv-i-forskolan-och-skolan
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Styr- och planeringsförutsättningar 2022-2024
Detta dokument utgör en del av planeringsunderlaget för upprättande av Strategisk plan och
budget 2022-2024. Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ekonomiska prognoser,
befolkningsprognosen och antaganden en bedömning av förutsättningarna och hur regionens
ekonomi bedöms utvecklas under planperioden.

1
1.1

Ekonomiska förutsättningar
Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringen bedömer en fortsatt stark återhämtning i Sverige i år, för såväl BNP som antalet
arbetade timmar. Även 2022 spås tillväxten bli ”över trend” för BNP och timmar.
Resursutnyttjandet (mätt som arbetade timmar) är dock fortsatt betydligt lägre än normalt och
svensk ekonomi bedöms befinna sig i en djup lågkonjunktur 2021 och även fortsatt
lågkonjunktur 2022, även om den ebbar ut under året.
Vårpropositionen 2021 har en kortsiktig planeringshorisont med fokus på innevarande år 2021
och inte, som tidigare, ett långsiktigt perspektiv och en presentation av framtida satsningar.
Detta försvårar planeringsförutsättningarna för kommuner och landsting.
Sammanfattningstabell över regeringens beräkningar i budgetpropositionen:
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Arbetslöshet

Andelen arbetslösa antas gå ned tämligen snabbt och mot slutet av 2022 antas arbetslösheten
närma sig 7 procent, vilket är ungefär den nivå som rådde före pandemin slog till (6,8 procent
2019).
BNP-gapet

Att lågkonjunkturen avtar snabbt, tack vare den höga tillväxt som förutspås, illustreras av att det
negativa BNP-gapet (som uppstod under 2020) stadigt går ner. I regeringens kalkyl är gapet 0

4 (84)

Region Gotland

Beredningsunderlag

2023. Detta innebär att 2023 antas faktisk BNP sammanfalla med potentiell BNP. Detta
tillstånd beskriver ett balanserat konjunkturläge.
Timlöner

Löneökningstakten, enligt preliminära uppgifter från konjunkturlönestatistiken, blev historiskt
låg 2020 (2,0 %). För kommande år antar regeringen en högre löneökningstakt 2021 (2,5 %),
och en något svagare löneökningstakt 2022 (2,3 %). Bedömningen om löneökningstakt utgår
från konstruktionen av avtalet som tecknades mellan industrins parter hösten 2020, och som i
huvudsak blev normerande på arbetsmarknaden, med en större vikt på högre löneökning i
närtid.
KPIF

Inflationen (mätt med konsumentprisindex med fast bostadsränta KPIF) väntas öka 2021 men
beräknas komma att ligga under målet om 2 procent under flera år.
Inflationen.

Det låga resursutnyttjandet i Sverige innebär att inflationen bedöms bli fortsatt dämpad.
Finansiellt sparande i offentlig sektor

Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir kraftigt negativt 2020 och 2021, med anledning
av både den svaga konjunkturen och de omfattande krisåtgärder som vidtagits. Den
beloppssumma för åtgärder som kommunicerats av regeringen i samband med
vårpropositionen (45 miljarder kronor) motsvarar nästan 1 procent av BNP. Detta leder till en
betydande ökning av sparandeunderskottet i offentlig sektor i år, som nu antas bli en hel
procentenhet större som andel av BNP. År 2022 antas det offentliga sparandet stärkas rejält, i
princip i rekordfart (motsvarande en förstärkning om hela 3,5 procentenheter som andel av
BNP jämfört med 2021). Endast i mindre grad följer denna antagna utveckling av starkare
konjunktur.
Kommunsektorn uppvisade 2020 det högsta finansiella sparandet som andel av BNP sedan
2005. De stora statliga tillskotten medförde att kommuners och regioners inkomster ökade
kraftigt 2020. Samtidigt utvecklades konsumtionsutgifterna svagt, vilket framför allt förklaras av
begränsad verksamhet till följd av pandemin. År 2021 väntas kommunsektorn kunna återuppta
verksamhet och konsumtionsutgifterna väntas därmed öka. Inkomstnivån hålls dock fortsatt
uppe av statliga tillskott. Det finansiella sparandet beräknas därför bli betydligt högre även 2021
jämfört med genomsnittet de senaste tio åren.
Strukturellt sparande i offentlig sektor

En mycket stark förstärkning av det strukturella sparandet syns samtidigt (motsvarande en
förstärkning av 2,4 procentenheter som andel av potentiell BNP). Denna förändring illustrerar
således den åtstramning som avvecklandet av en rad av krisåtgärder skulle innebära. En så stor
finanspolitisk åtstramning har inte skådats sedan den svenska 1990-talskrisen. Men å andra
sidan har pandemiåtgärderna varit oöverträffat stora. En ”avveckling” av stödåtgärder i denna
takt, från ett år till ett annat, bör ses som en ”kalkyl”, snarare än en prognos.
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Konsoliderad bruttoskuld

Regeringens kalkyler visar på att den konsoliderade bruttoskulden kulminerar på knappa 40
procent av BNP 2020–2021, för att sedan sjunka snabbt.
Prognososäkerheten beskrivs som “fortsatt förhöjd”, framförallt kopplat till pandemin och
prognosen baseras på antagandet att åtgärder för att minska smittspridningen kvarstår i Sverige
och flera andra länder under första halvåret 2021 och att omfattningen av åtgärderna minskar
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under andra halvåret. Återhämtningen i omvärlden väntas således framför allt ta fart under
andra halvåret 2021.
1.1.1

Jämförelse med prognosen i budgetpropositionen för 2021

Att bortfallet i produktion, sysselsättning och inkomster 2020, det första pandemiåret, blev
mindre än förväntat står nu klart. Ett mindre fall i BNP förra året än vad som prognostiserades i
budgetpropositionen för 2021, har också medfört en långsammare återhämtning i år.
1.1.2

Jämförelse med SKR:s senaste beräkningar

På flera områden ligger regeringens bedömningar tämligen nära SKR:s senaste beräkningar, inte
minst på kort sikt. BNP-uppgången 2021–2022 antar regeringen blir något starkare. En större
skillnad syns dock när det gäller antalet arbetade timmar: där räknar regeringen med en betydligt
större uppgång (mer än 1,5 procentenheter). Som en följd av ovan räknar regeringen med en
starkare återhämtning vad gäller antalet sysselsatta 2021–2022, samt att andelen arbetslösa
därmed sjunker snabbare än SKR:s bedömning 2021–2022. Sammanfattningsvis antar
regeringen jämfört med SKR att lågkonjunkturen blir mindre djup och att den går över
kvickare. Återhämtningen av underskottet i den offentliga sektorns sparande är starkare i
regeringens prognos än i SKR:s analyser.
1.1.3

Jämförelse med andra länder

Aktiviteten i svensk ekonomi minskade med 2,8 procent 2020. Aktiviteten föll dock inte lika
mycket i Sverige som i många andra länder. I euroområdet föll BNP med 6,6 procent.
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1.2

Skatteunderlagets utveckling

Regeringens skatteunderlagsprognos i vårpropositionen visar mindre ökning för perioden 2020
– 2024 än den prognos SKR publicerade i februari 2021. Skillnaderna i ökningstakt är relativt
begränsade alla år utom för utvecklingen år 2022, då ökningstakten är 0,5 procentenheter lägre i
regeringens prognos än i SKR:s. Löneinkomsterna, som utgör huvuddelen av de
beskattningsbara inkomsterna visar samma utveckling i båda prognoserna.

6 (84)

Region Gotland

Beredningsunderlag

Den 29 april 2021 kommer SKR med en ny skatteunderlagsprognos.
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Kunskapsläget om såväl effekterna av covid-19-smittan som om beslutade åtgärder för att
begränsa smittspridningen har kunna skilja avsevärt bara på några veckors sikt. Efter SKR:s
februariprognos och prognosindikation i mars har ny information gett tydliga indikationer om
en allt snabbare konjunkturförsvagning. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en
utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte
nås förrän 2024. Se nedan skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter.4
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Förslag enligt budgetproposition 2021 som berör kommuner och regioner
Gotland
VP21, mnkr

VP21

11,6
9,5
4,0
0,2
25,3

2 000,0
1 650,0
699,9
1 000,0
5 349,9

Merkostnader uppskjuten vård
Testning
Vaccination
Kollektivtrafik
Summa

Gotland
tidigare, mnkr
23,1
39,4
27,0
0,4
89,9

BP20
mm
4 000,0
6 810,0
4 670,0
2 000,0
17 480,0

Tabell 1: Förslag i vårpropositionen som berör regioner
Källa: Pressmeddelande från Regeringskansliet – Lokal fördelning av satsningar i vårbudgeten
Gotland
VP21, mnkr

VP21

1,0
1,3
1,0
3,3

180,0
331,5
198,5
710,0

Sommarjobb
Lovskola
Lovaktiviteter
Summa

Gotland
Tidigare, mnkr
1,1
0,0
1,1

BP20
mm
200,0
122,3
322,3

Tabell 2: Förslag i vårpropositionen som berör kommuner
Källa: Pressmeddelande från Regeringskansliet – Lokal fördelning av satsningar i vårbudgeten

Merkostnader för covid-19 vården och uppskjuten vård

Till följd av att belastningen på vården är fortsatt hög på grund av spridningen av covid-19
tillförs regionerna ytterligare medel för merkostnader för vård av patienter med covid-19 och
för uppskjuten vård med anledning av samma sjukdom. Hur regionerna använder medlen för
dessa ändamål får de själva besluta om. Medlen fördelas per capita
Förstärkta resurser till testning och smittspårning

Storskalig testning och smittspårning är mycket viktiga verktyg för att bekämpa smittspridning i
landet och kommer fortsätta vara det framöver. Regeringen avsätter därför ytterligare medel för
att möta det fortsatta behovet av en storskalig testning och smittspårning. Medlen fördelas till
regionerna i huvudsak baserat på antalet genomförda tester, men i tabellen nedan har hela
statsbidraget fördelats per capita. Det slutliga stödet för 2021 kommer således att skilja sig från
denna uppskattning.
Förstärkta resurser till regionerna för genomförda vaccineringar

En snabb och säker vaccinering är grundläggande för att ta Sverige ur pandemin. Staten åtar sig
att betala för vaccin och vaccinationer och regionerna genomför vaccineringarna i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringen tillför ytterligare medel till regionerna
för vaccinering mot covid-19. Medlen fördelas till regionerna i huvudsak baserat på antalet
genomförda vaccinationer, men i tabellen nedan har hela statsbidraget fördelats per capita. Det
slutliga stödet för 2021 kommer således att skilja sig från denna uppskattning.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

Stöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter

Under pandemin är det viktigt att turtäthet och kapacitet i kollektivtrafiken upprätthålls för att
trängsel ska kunna minimeras och smittspridning därmed undvikas. Därför har regeringen lagt
ett riktat stöd till kollektivtrafiken. Stödet kommer att beräknas utifrån minskade biljettintäkter
och utifrån hur regionerna upprätthåller turtätheten i kollektivtrafiken under Corona pandemin.
Regionens beräknade stöd nedan är en preliminär uppskattning och bygger på hur 2020 års
stöd fördelade sig mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Det slutliga stödet för
2021 kan komma att skilja sig från denna uppskattning. Notera att ersättningen ska fördelas
baserat på biljettintäkternas storlek i respektive region och att SKR bedömer att intäktstappet
från biljettförsäljningen väntas bli 8–9 miljarder kronor i år.
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Sommarjobb för unga

Pandemin bedöms fortsatt minska ungdomars möjligheter att få ett sommarjobb.
Kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar bör stärkas för att förbättra
deras framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Unga med socioekonomisk svag
bakgrund kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Fördelningen är
baserad på uppgifter om Arbetsförmedlingens preliminära tilldelning, siffran anger det
maximala beloppet som en kommun kan tilldelas efter ansökan.
Lovskola

Barn och elever har drabbats negativt av spridningen av covid-19. Konsekvenserna har varit
särskilt kännbara för de som redan innan pandemin behövde olika former av stöd, men även
för många andra elever som nu inte kan nå sin fulla potential. För att ge huvudmännen ökade
möjligheter att erbjuda barn och elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under
pandemin och genomföra andra stödinsatser tillför regeringen därför skolväsendet ytterligare
250 miljoner kronor. Medlen kommer att fördelas på samma sätt som den så kallade
Skolmiljarden. Dessutom tillför regeringen 100 miljoner kronor ytterligare för att finansiera
möjligheter till stöd, bland annat i form av förstärkt frivillig undervisning under skollov för
elever i grundskolan och gymnasieskolan.
Lovaktiviteter

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med
jämnåriga, vilket är allvarligt eftersom det är grundläggande faktorer för välmående och
personlig utveckling. Barn och unga som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation
riskerar att drabbas särskilt hårt. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta barn och ungas
situation. För att säkerställa att kommuner har möjlighet att anordna avgiftsfria och smitt säkra
lovaktiviteter för barn och unga tillför regeringen 200 miljoner genom ett riktat statsbidrag till
kommunerna för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smitt säkra
lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6–15 år under lovtillfällen 2021.
Läkemedelsförmånen

168 mnkr. Ökningen avser utgifter för i det särskilda statsbidraget till regionerna för deras
kostnader för läkemedelsförmånerna. Kostnaderna för läkemedel inom förmånerna har ökat
mer än vad som tidigare beräknats.
Nationellt biljettsystem

15 mnkr. Medlen får användas för medfinansiering till regionerna för deras kostnader för att
införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik. Införandet kräver anpassningar i befintliga
biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för. De totala kostnaderna
för detta beräknas till cirka 200 miljoner kronor. Den kommunala finansieringsprincipen är
tillämplig, varför staten bör ersätta regionerna för dessa kostnader.
Miljö
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65,6 mnkr. Kommuner, regioner och länsstyrelser föreslås få medel för tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
60 mnkr. Kommuner och regioner föreslås vidare få medel för det fortsatta uppdraget, till
januari i 2022, av covid-19-lagen.
24 mnkr. Förstärkning av anslaget till livsmedelsstrategin föreslås, bland annat för att öka
likvärdigheten och effektiviteten i livsmedelskontrollen.
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Arbetsmarknad och arbetsliv

448 mnkr till matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb.
180 mnkr för kommunala sommarjobb riktat till unga med socioekonomisk svag bakgrund.
7,8 mnkr för att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier,
detta innebär att anslaget för upphandlade tjänsten Introduktion till arbete ökas.
Minskade bidrag

Som en konsekvens av de effekter dessa satsningar förväntas ge minskar man på följande
områden: Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare minskas med 21 miljoner kronor.
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskas med 82 miljoner kronor.
Dessutom eftersom möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och
utvecklingsgarantin utökats från sex till tolv månader under 2021 minskas anslaget med 1 miljon
kronor.
Lägre arbetsgivaravgift för unga

Lägre arbetsgivaravgift för unga under sommaren 2021sänkning av arbetsgivaravgifterna för
unga, födda 1997–2002. Sommarmånaderna (1 juni–31 augusti) år 2021 ska endast den
allmänna pensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Uppskattningsvis kan det innebära lägre
inbetalningar med cirka 180–230 miljoner kronor för kommunsektorn.
Folkhögskola

170 mnkr. Målgrupper för satsningen kan bland annat vara utrikes födda personer som är
arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning.
Yrkesutbildning

3,5 mnkr. På grund av fler utbildningsplatser och andra satsningar under pandemin ökas
anslaget med 3,5 miljoner kronor till information om utbildningsutbudet genom
vägledningsinsatser. Myndigheten får också i uppdrag att utveckla informationen om och stödet
till utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan när det gäller att erbjuda svenska med
yrkesinriktning.
Barn och utbildning

250 mnkr. För att ge huvudmännen ökade möjligheter att erbjuda barn och elever den
utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin och genomföra andra
stödinsatser. Medlen kommer att fördelas på samma sätt som den så kallade Skolmiljarden och
får exempelvis användas för att skapa förutsättningar för ökad undervisningstid för att så långt
som möjligt undvika att barn och elevers kunskapsutveckling påverkas negativt, för att skapa en
bättre arbetsmiljö för elever och lärare och för att smittsäkra verksamheterna.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

100 mnkr. För att finansiera möjligheter till stöd, bland annat i form av förstärkt frivillig
undervisning under skollov för elever i grundskolan och gymnasieskolan. En väl utbyggd
lovskola ger större möjligheter att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra
sig under pandemin.
För att minska antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet anser regeringen att
statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan och statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder
inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar
maxtaxa bör föras samman till ett sammanhållet bidrag riktat mot förskolan.
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Vuxenutbildning

779 mnkr. Inom statsbidraget för regional vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) tillförs 779
miljoner kronor för cirka 7 000 årsstudieplatser på utbildningar som kombinerar yrkeskurser
med sfi-kurser på komvux.
332 mnkr. Kommunerna ska ersättas retroaktivt för sin kommunala medfinansiering av
regionalt yrkesvux 2020.
15 mnkr. Möjligheten för elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021 och
påverkats negativt av pandemins effekter att genomgå prövning för högre betyg ska öka.
Regeringen tillför medel för att avgiften för prövningen ska kunna sänkas från 500 kronor till
150 kronor.
35 mnkr. En försöksverksamhet med inledande kartläggning och validering inom
yrkesutbildning i komvux ska påbörjas.
Ekonomiskt bistånd

Bostadsbidrag ska under en begränsad tid lämnas i form av tilläggsbidrag till barnfamiljer.
Förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla t.o.m. december 2021. Detta kan innebära att
fler hushåll får ett tillskott som medför att de kan klara sin försörjning utan att behöva ansöka
om ekonomiskt bistånd och tillägget ska medräknas som inkomst vid beräkningen av
ekonomiskt bistånd, vilket kan ge en effekt för kommunernas kostnad för det ekonomiska
biståndet.
1.4

Riktade statsbidrag Region Gotland 2020

Redovisning av erhållna riktade statsbidrag för Region Gotland år 2020
Statsbidrag utanför det generella per
nämnd 2020 (tkr)

Politikerorganisation
Miljö o byggnämnd
Teknisk nämnd
Räddningstjänst
Barn o utbildningsnämnd
Gymn o vuxenutbildn nämnd
Socialnämnd
Hälso o sjukvårdsnämnd
Regionstyrelseförvaltning
Totalt:

Skolverket

Socialstyrelsen

0
0
0
0
59 198
26 565
0
0
0
85 762

0
0
2 689
0
0
2 499
21 720
47 546
5 569
80 023

Migrations- Läkemedelsför
verket
månen

120
0
878
0
7 031
9 259
11 064
848
1 426
30 625

0
0
0
0
0
0
0
187 055
0
187 055

Övrigt

Arbetsförmedlingen

Statliga
investeringsbidrag

EU-bidrag

TOTALT

0
11 045
13 263
332
23 939
25 018
41 071
138 110
66 871
319 650

0
317
493
78
3 546
14 824
1 325
540
1 963
23 085

0
0
4 329
267
0
0
0
0
0
4 596

0
0
2 636
0
0
0
0
0
0
2 636

120
11 363
24 288
677
93 714
78 164
75 180
374 098
75 829
733 432

Tabell 3: Riktade statsbidrag Region Gotland 2020

De riktade statsbidragen är varje nämnd ansvar att informera sig om hur de medlen tilldelas och
vilka villkor som gäller samt att ansöka om.
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1.5

Disponering av resultatutjämningsreserven

Region Gotland har vid tre tillfällen reserverat medel till resultatutjämningsreserv (RUR); 2013,
2017 och 2020. Totalt finns 115 mnkr i resultatutjämningsreserven. Enligt kommunallagen får
medel från en resultatutjämningsreserv användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. Enligt regionens riktlinjer är det möjligt att använda reserven om utvecklingen
av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den genomsnittliga
utvecklingen de senaste tio åren. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett
negativt balanskravsresultat.
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SKR:s prognos från februari visar att det skulle vara möjligt för 2021, 2023 och 2024 enligt
tabellen nedan.
2021

2022

2023

2024

Snitt 10 år

4,0

3,9

3,9

3,8

Årlig ökning

3,3

4,1

3,1

3,2

-0,7

0,2

-0,8

-0,6

Differens

Tabell 4: Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Förändring i procent per
år. Källa: Skatteverket och SKR.

1.6

Region Gotlands skatteintäkter och generella bidrag 2021-2024

I tabellen nedan redovisas skatteintäkter och generella bidrag 2021-2024 för Region Gotland
(enligt prognos i februari 2021)
2021

2022

2023

2024

4 130

4 271

4 422

4 564

-15

-15

-15

4 130

4 256

4 407

4 549

Inkomstutjämning

790

830

859

887

Kostnadsutjämning

-155

-157

-158

-159

79

80

81

81

0

0

0

0

Reglering

178

141

97

82

Summa

892

894

879

891

Inkomstutjämning

382

403

416

429

Kostnadsutjämning

146

151

156

162

Strukturbidrag

86

86

87

87

Reglering

41

27

6

-1

655

667

665

677

4

4

4

4

165

169

169

169

5 846

5 990

6 124

6 290

Egna skatteintäkter (33,60 procent)
Befolkningsutveckling
Summa

Bidrag
Kommun

Strukturbidrag
Införandebidrag

Region

Summa

LSS
Fastighetsavgift
Totalt
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Tabell 5: Skatteintäkter och generella bidrag 2021-2024 (mnkr)

13 (84)

Region Gotland

1.7

Beredningsunderlag

Plankalkyl för Region Gotland 2022-2024

I plankalkylen för 2022-2024 har skatteintäkter och generella statsbidrag reviderats baserat på
senaste skatteprognos från SKR i februari 2021. Finansförvaltningens budget har justerats efter
nya förutsättningar för pensioner, finansiella intäkter och kostnader. Nämndernas budget är
enligt regionfullmäktiges beslut i november 2020 förutom att tilläggsanslag för
evakueringslokaler för Alléskolan och Södervärnsskolan enligt regionfullmäktiges beslut i april
2021 har lagts till åren 2022-2024. Avskrivningar 2022-2024 har justerats enligt ny prognos.

1 Verksamhetens nettokostnader
före avskrivningar

Budget
2021

Kalkyl
2022

Kalkyl
2023

Plan
2024

-5 388

-5 500

-5 706

-5 945

-5 565

-5 640

-5 726

-5 814

80

80

80

därav
nämnderna
effektivisering
kapitalkostnader

245

285

285

285

finansförvaltningen

-68

-92

-79

-97

prisökningsreserv

0

-33

-66

-99

personalkostnadsreserv

0

-100

-200

-300

-245

-285

-285

-285

-5 633

-5 785

-5 991

-6 230

3 Skatteintäkter

4 015

4 256

4 407

4 549

4 Bidragsinkomster

1 724

1 734

1 717

1 741

kommun

891

894

879

891

landsting

652

667

665

677

övriga statsbidrag

181

173

173

173

15

15

15

15

Finansiella kostnader

-34

-36

-46

-52

Årets resultat
(förändring av eget kapital)

87

184

102

23

2 Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

därav

5 Finansiella poster

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

Finansiella intäkter

Tabell 6: Plankalkyl 2022- 2024, baserad på skatteprognos februari 2021 och ny beräkning av
finansförvaltningens budget, löpande priser (mnkr). Budget 2021 enligt regionfullmäktiges beslut i
november 2020.
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Befolkning, skatteintäkter och tillväxt

Befolkningsutvecklingen för riket beräknas uppgå till ca 0,7 procent per år de närmaste åren
enligt SCB:s befolkningsprognos. Sveriges befolkning beräknas passera 11 miljoner 2029.
Region Gotland passerade 60 000 invånare 2020 och i den senaste befolkningsprognosen
beräknas den årliga ökningen till 400 personer motsvarande ca 0,7 procent per år, vilket är i nivå
med riket.
För 2019 uppgår BRP för riket preliminärt till 489 000 kr per invånare (2018: 475 000 kr per
invånare). BRP per invånare för Gotland uppgår preliminärt år 2019 till 75 procent av
genomsnittet för riket (2018: 73 procent av genomsnittet för riket). Endast tre län ligger på över
100 procent av genomsnittet, Stockholm, Norrbotten och Västra Götaland. För 2019 beräknas
BRP för riket öka med preliminärt 1,3 procent. Gotland beräknas få en lika stor ökning som
Stockholm, 4,2 procent. År 2018 ökade BRP med 2,0 procent för riket medan Gotlands BRP
2018 minskade med 1,2 procent.
Då BRP kan sägas vara ett mått på utvecklingen av förädlingsvärdet för varor och tjänster i
kommunen och således till största delen beror på personalkostnadernas utveckling är det rimligt
anta att BRP per invånare för Gotland ökar i ungefär samma takt som skattekraften.
År 2019 uppgick skattekraften för Gotland till cirka 87 procent av medelskattekraften för riket,
samma som föregående år. 90 (av 290) kommuner har lägre skattekraft än Gotland.
Skattekraften för Gotland uppgår till 191 tkr. I riket varierar skattekraften mellan 164 tkr och
395 tkr. Medelskattekraften för riket uppgår till 215 tkr.
Skatteintäkten är beroende på antal invånare, skattekraft och BRP per invånare samt
skattesatsen. Påverkan på någon av dessa faktorer ökar eller minskar skatteintäkten. Störst
påverkan har antal invånare och skattesats.
1.9

Utdebitering

Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till
regioner. Den totala skattesatsen för Region Gotland uppgår för år 2021 till 33,60 procent
(=procent av skatteunderlaget). Skattesatsen har legat på samma nivå sedan 2015. I
nedanstående diagram visas utvecklingen av den totala kommunala skattesatsen i Region
Gotland och riket för åren 1971-2021.
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Den totala kommunala skattesatsen 2021 varierar mellan kommunerna inom intervallet 29,1835,15 procent. År 2021 har 121 (av 290) kommuner högre total utdebitering än Gotland och
fyra har samma. Om skattesatsen höjs med 1,00 procentenheter (till 34,60) ökar skatteintäkterna
med cirka 120 mnkr för Gotland. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i Sverige 2021
är 32,27 procent, det är 0,01 procentenheter eller 1 öre lägre än förra året. Utdebiteringen för
Gotland är 1,33 procentenheter högre än genomsnittet i riket.
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Utgångsläge för Region Gotland
Bokslut 2020

Det ekonomiska resultatet 2020 var 155 mnkr, nämnderna hade ett sammanlagt resultat på +29
mnkr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet var tillfälliga statsbidrag på grund av
pandemin. Statsbidragen kompenserade för en mycket svag utveckling av skatteintäkter,
uteblivna intäkter och merkostnader till följd av pandemin. Även positiva budgetavvikelser för
pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet.
Resultatet efter balanskravsjusteringar landade på 107,7 mnkr och en reservering till
resultatutjämningsreserv (RUR) gjordes med 51,3 mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgår nu
till 115,4 mnkr. Maximal RUR får uppgå till högst 3 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag vilket 2020 motsvarade 169,3 mnkr. För att få disponera
medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen av rikets skatteunderlag är lägre än
den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren samt att resultatet efter balanskravsjusteringar
är negativt.
Den totala låneskulden uppgick vid årsskiftet till 575 mnkr. 80 mnkr har amorterats efter
årsskiftet vilket innebär att låneskulden i april 2021 uppgår till 495 mnkr. Genomsnittsräntan på
hela låneportföljen uppgick till 1,24 procent vid årsskiftet 2020/2021. Likviditeten förbättrades
mycket under året tack vare statsbidragen och fastighetsförsäljningar. Om inte investeringsnivån
ökar mer än planerat innebär den förbättrade likviditeten att investeringar under de närmaste 2
åren troligen kommer att kunna finansieras med egna medel. Investeringsvolymen 2020 var
måttlig, 388 mnkr (497 mnkr 2019).
Ett positivt resultat är en förutsättning för att regionen ska ha en stabil ekonomi framåt.
Regionens resultat måste basera sig främst på att nämndernas verksamhet bedrivs inom de
ramar som beslutats och att det finns ett överskott för att finansiera framtida satsningar.
Planeringshorisonten för pandemiåret 2020 var mycket kort och budgeten reviderades ett flertal
gånger och prognoserna baserades på antaganden som en kort tid senare förändrades.

Rev. budget
2020

Bokslut
2020

Prognos

Prognos

Delår 2

Delår 1

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader2
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

4 048
-9 276
-271
-5 499

4 394
-9 581
-282
-5 469

4 168
-9 311
-272
-5 415

4 098
-9 347
-275
-5 524

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

4 012
1 695
12
-43
180

3 952
1 692
30
-50
155

3 985
1 701
22
-57
236

3 966
1 652
16
-60
50

1
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Tabell 7: Resultaträkning 2020 (mnkr)

1
2

Ej justerat för interna poster
Ej justerat för interna poster
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Bokslut 2020

Helårsprognos
Delår 2

Helårsprognos
Delår 1

25

8

-8

-30
-1

-21
-2

-56
-4

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

12
-2

13
-5

7
-13

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

16
9
29

0
-14
-21

-25
-95
-194

Regionstyrelse
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tabell 8: Budgetavvikelse nämnderna 2020 netto (mnkr)

2.2

Bedömning av budgetåret 2021 (delår1)

Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 87 mnkr. Totalt prognostiseras ett resultat för
2021 på 96 mnkr. Det är framförallt skatteintäkterna som ser ut att bli högre än budget.
Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas nu gå snabbare än vad man tidigare trott
men osäkerheten är fortfarande stor.
Resultatet på 96 mnkr motsvarar 1,7 procent av nettokostnaderna. Det finansiella målet är sänkt
till 1 procent 2021 och ser därmed ut att uppnås. Pensionsskulden förväntas öka väldigt mycket
under till följd av ändrade livslängdsåtagande. Det medför en ökning av pensionsskulden i
balansräkningen med 68 mnkr och att resultatet påverkas lika mycket.
Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt 71 mnkr. Fyra av sju nämnder,
regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Det största underskottet
har tekniska nämnden, -47 mnkr Underskottet är till viss del är kopplat till pandemin men även
till kostnadsökningar för nya uppdrag och ökade ambitioner. Övriga nämnder prognostiserar ett
resultat i balans med budget.
Soliditeten förväntas enligt prognosen stärkas 0,2 procentenheter till 42,1 procent och når
därmed inte upp till målet om 45 procent.
Investeringarna inklusive exploateringar prognostiseras i delårsrapporten uppgå till 789 mnkr.
Ett sådant scenario kommer regionen inte att kunna uppfylla likviditetsmässigt utan att ta upp
ytterligare lån eller genom försäljning. Den troliga nivån på investeringar är 500 mnkr. Det är
viktigt att fortsätta arbetet med att se över investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är en
investeringsnivå som överstiger regionens möjlighet att egenfinansiera.
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Hittills har den osäkra ekonomiska situation vi befinner oss i hanterats genom att det funnits
marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och regioner för
kostnadsökningar kopplade till pandemin. De underliggande utmaningarna när det gäller
kompetensförsörjning och demografisk utveckling finns kvar.
En fördjupning av aktuellt ekonomiskt läge finns i delårsrapport 2021:1.
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3 Ekonomisk utveckling samt planeringsprocess
Den samhällsekonomiska utvecklingen framåt är osäker. Sveriges kommuner och regioner
(SKR) bedömer att konjunkturen stärks under 2021 men betydande ovisshet råder kring hur
smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika
länder. En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv kommer i hög grad att bero på
den ekonomiska politiken. Frågor om hur och när hittills vidtagna krisåtgärder ska
förlängas/avvecklas samt hur framgångsrikt vaccineringen kommer att genomföras för enskilda
länder eller globalt får stor betydelse.
För Region Gotland innebär prognosen från februari en förbättring jämfört med den prognos
som låg till grund för budgeten 2021 och planen för 2022 och 2023.
3.1

Planeringsprocess inför budgetberedningen

Regionens omvärldsdag och dialogmöten är delar i planeringsprocessen. På omvärldsdagen ges
olika aktuella inspel, det kan vara trender eller mer särskilda förutsättningar för regionen.
Dialogmötena är uppdelade i två delar. Vid ett första koncernmöte i mars får nämnder och
förvaltningar en bild av de övergripande förutsättningarna för regionen framåt, främst avseende
ekonomi och befolkning. Vid dialogmötena får nämnderna och regionledningen en möjlighet
att ha en djupare diskussion om nämndens och förvaltningens förutsättningar framåt.
På omvärldsdagen i januari påbörjades en strategisk omvärlds- och framtidsanalys tillsammans
med Kairos Future. Aktiviteter kommer att pågå under hela 2021.
Utifrån dialogmötena mellan regionledningen och alla nämnder/förvaltningar kan
sammanfattningsvis konstateras att nämnderna är fortsatt påverkade av pandemin. Mycket av
det planerade utvecklingsarbetet har pausats. De underliggande utmaningarna med
kompetensförsörjning och demografi finns dock kvar.
3.2

Budget 2022 och plan 2023-2024

En ny plankalkyl har tagits fram utifrån SKL:s prognos för skatteunderlaget i februari 2021 samt
uppdaterade pensionsprognoser och antaganden om större försäljningar. Det kalkylerade
resultatet 2022 är 184 mnkr under förutsättning att effektiviseringar på 80 mnkr genomförs. För
2023 är resultatet 102 mnkr och för 2024, 23 mnkr. Det innebär att beslutade effektiviseringar
på 80 mnkr inte räcker för att ha tillräcklig marginal i budgeten i slutet av perioden.
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Regionfullmäktige beslutade i november 2019 om ett treårigt effektiviseringsprogram som
omfattar totalt 200 mnkr. 2020 genomfördes effektiviseringar på 60 mnkr och för 2021, 55
mnkr. I resultatplanen för 2022 ligger effektiviseringar på 80 mnkr inlagt. Den långsiktiga
målbilden och effekten av programmet är att Region Gotland ska bedriva en verksamhet med
god kvalitet och stabil ekonomi och det ska finnas en buffert för oförutsedda händelser.
Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag 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 bemanning
 Sänkning av inköpskostnader
 Sänkning av IT-kostnader
 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
 Utredning framtidens skolorganisation
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 Förändrad samhällsbyggnadsprocess
I oktober 2020 beslutade regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utifrån
de fyra prioriterade områdena som berör lokaler, bemanning, inköp samt digitalisering
återkomma till budgetberedningen 2021 med en detaljerad bedömning av potentialen för
effektivisering beskriven per nämnd/förvaltning för perioden 2022-2024. Utgångspunkten är att
genomföra effektivisering inom dessa fyra områden även kommande planperiod.
Genom att arbeta strukturerat med dessa områden finns stor potential för kostnadssänkningar
men även andra åtgärder som minskat utbud och förändrade arbetssätt kommer att behöva
genomföras.
3.3

Kostnader och intäkter

För den ekonomiska planeringen ger nivån på skatteintäkter och generella bidrag i huvudsak
ramen för hur mycket kostnaderna kan öka. Fokus behöver främst ligga på nämndernas
verksamhet och deras kostnadsutveckling.
Förutom det utrymme som skapas genom skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag har de riktade statsbidragen från staten ökat kraftigt. De senaste åren har
riktade statsbidrag finansierat en allt större del av nämndernas verksamhet. Eftersom tillfälliga
intäkter inte kan finansiera nämndverksamheten på sikt måste planeringen utgå från kända
intäkter såsom generella statsbidrag och skatteintäkter.
Dessa tillskott ger regionen bättre ekonomiska förutsättningar framåt men är för kortsiktiga.
SKR har i flera år påpekat att de riktade statsbidragen är för detaljerade och kortsiktiga och inte
medför stabila planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. Verksamhet som
finansieras av riktade statsbidrag behöver planeras noga så att den har fortsatt finansiering eller
kan avvecklas om dessa bidrag upphör.
Riktade statsbidrag
Infrastruktur, skydd
Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Hälso- och sjukvård
Gemensam verksamhet
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Summa

2016

2017

2018

2019

2020

33

27

38

43

54

30

33

33

36

39

110

138

135

131

149

61

27

28

26

68

139

126

68

52

30

3

6

5

5

8

197

193

225

253

375

6

3

2

5

18

580

553

535

553

741

Riktade statsbidrag per nämnd

2020

Andel av total

Regionstyrelsen

76

10%

Teknisk nämnd

17

2%

Miljö- och byggnämnd

12

2%

Barn och utbildningsnämnd

94

13%

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

78

11%

Socialnämnd

75

10%

Hälso- och sjukvårdsnämnd

374

52%

Summa

726
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De senaste åren har nivån på skatte- och bidragsintäkter överstigit ökningstakten för
nämndernas nettobudget. Det är till viss del beroende på det besparingspaket som genomfördes
2017-2019 och behovet av att hålla ner kostnadsökningarna för att stärka ekonomin.
7,0%

6,3%

6,0%
5,0%
5,0%

3,5%

4,0%
3,0%

4,5%
4,0%

4,3%

4,8%
3,9%

2,6%2,8%

2,4%

1,7%

2,0%
1,0%
0,0%
2016

2017

2018

2019

Nämndernas nettobudget

2020

2021

Skatte- och bidragsintäkter

Diagram 1: Nämndernas nettobudget i förhållande till skatte- och bidragsintäkter

Diagrammet nedan visar procentuell förändring av de totala nettokostnader inkl. finansnetto
respektive skatteintäkter och bidrag per år 2016-2020 och planen för 2021-2023. Om
nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkter och generella statsbidrag innebär det att årets
resultat i jämförelse med föregående år försämras.
Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har de
senaste fem åren varit 4,6 %. Det är en god utveckling och speglar en god konjunktur. 2019 och
2020 har de generella statsbidragen och utjämningsbidraget varit höga och bidragit till ökningen.
För att klara kravet på en god ekonomisk hushållning och bibehålla resultatnivån krävs att
nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
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Diagram 2: Skatte- och nettokostnadsutveckling 2016-2020 med plan 2021-2023
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4 Koncernledningens arbete inför budgetberedningen
Koncernledningen i Region Gotland är regiondirektörens forum för att driva, förankra och
besluta i regionövergripande och regiongemensamma frågor som har sin utgångspunkt bl.a. i
regionfullmäktiges och regionstyrelsens ansvar. Deltagare i koncernledningen är samtliga
förvaltningsdirektörer och processansvariga direktörer i regionstyrelseförvaltningen.
Inför budgetberedningen i maj 2021 har koncernledningen sedan våren 2020 arbetat med frågor
som har bäring på regionens långsiktiga utveckling, utbud, samt åtgärder för att möta och
hantera de ekonomiska förutsättningar som vi vet kommer att påverka oss framöver. Alla våra
verksamheter är på olika sätt viktiga för våra medborgare och brukare. Men alla är inte
lagstadgade och kan därför i en jämförelse få olika prioritet. Exempelvis har Region Gotland en
betydande del av verksamheten som är myndighetshantering. Det finns myndighetshantering
bl.a. inom socialförvaltningen, inom hälso- och sjukvården, inom teknikförvaltningen, inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och inom skolverksamheten. Vi har också en betydande del av
vår verksamhet som är frivillig. Exempel på frivillig verksamhet är folkhögskolan, merparten av
kultur- och fritidsverksamheten, förebyggande insatser inom socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt skolverksamheten. Samtidigt vet vi också att om minskningar av
resurser sker inom förebyggande verksamhet så riskerar kostnader att uppstå längre fram i
kedjan. Förutom att skikta våra verksamheter i obligatoriska/lagstadgade och frivilliga
verksamheter påverkar också ambitionsnivån vårt resursbehov.
Koncernledningen har sedan förra budgetberedningen återigen diskuterat hur ett scenario ser ut
där vi minskar våra kostnader med 10% över tid i alla förvaltningar och hur detta då påverkar
vårt utbud och verksamheter. I valet av att göra förändringar i vår verksamhet måste de frivilliga
delarna gå före. Samtidigt är det i de frivilliga delarna som det också i många fall finns
förväntningar på en hög servicenivå från medborgare och brukare. Därför måste ett fortsatt
förändringsarbete ske i nära samverkan med våra förtroendevalda, medborgare och med de
ideella- och intresseorganisationer som arbetar med dessa frågor. För oss chefer och
medarbetare kommer det att krävas att vi har kraft, uthållighet, ork och inte minst mod för att
utmana och ställa om i etablerade strukturer.
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Sedan 2018 har vi arbetat med att kartlägga och beskriva vår organisationskultur och under
2019 sammanfattades arbetet i en omfattande rapport som identifierade fyra prioriterade
utvecklingsområden vilka beskrivs närmare under personalavsnittet i detta underlag. Arbetet
med att utveckla en tillitsbaserad organisationskultur har i år också varit temat för
omvärldsdagen som löpande följs upp under året. Under detta pandemiår har vi tvingats
förflytta oss i många frågor och ändra arbetssätt och beteende vilket varit till gagn för det
pågående kulturarbetet. Detta arbete behöver fortgå under lång tid framöver för att vi ska se de
nödvändiga förflyttningar som bara påbörjats.
Grunden i det nu beslutade effektiviseringsprogrammet togs fram inför budgetberedningen
2019 då de områden som sedermera blev en del i effektiviseringsprogrammet identifierades,
analyserades och presenterades av koncernledningen. Totalt har regionfullmäktige under 2019
beslutat om projektdirektiv för sju specifika områden. Av dessa sju är tre verksamhetsspecifika
projekt och fyra gemensamma och generella vilka omfattar alla verksamheter. Detta program
har återrapporterats som ett eget ärende till budgetberedningen hösten 2020 och tillsammans
med organisationskulturarbetet är de två av de viktigare frågorna för oss att arbeta vidare med i
koncernledningen även inför budgetberedningen i maj 2021.
Under 2020 då långsiktigheten fått stå tillbaka för kortsiktiga beslut och åtgärder kopplade till
pandemin behöver vi i koncernledningen, både själva och tillsammans med den politiska
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ledningen, prioritera att arbeta med och lyfta de långsiktiga frågor som är viktiga både för
Gotland som plats men också för Region Gotland som arbetsgivare och som
utvecklingsansvarig för regionen Gotland.
Vi tänker närmast på bl.a. följande områden














Genomförande och implementering av RUS 2040
Fortsatt arbetet med en ny översiktsplan (ÖP-Bygg Gotland) inför beslut våren 2023
Utveckling och lokalisering av Region Gotlands verksamheter över hela Gotland
Utveckling och implementering av God och nära vård
Fortsatt utveckling av vård och omsorg utifrån vår demografiska utveckling
Utveckling av prioriterade exploateringsprojekt
Fortsatt utveckling av framtidens samhällsbyggnadsprocess
Möjliggöra byggande av bostäder över hela Gotland
Fortsatt utveckling i enlighet med beslutad VA-strategi och VA-plan
Genomförandet av Framtidens förskola och skola
Utbudsförändringar utifrån framtida ekonomiska förutsättningar
Fortsatt arbetet med att utveckla vår bemötandekultur och ett förbättrat näringslivsklimat
Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och utveckling av e-tjänster

Avslutningsvis

Region Gotland står inför flera avgörande frågor och utmaningar som kommer att behöva
hanteras framåt. Om detta är vi inte ensamma. Alla kommuner och regioner funderar sannolikt
kring dessa utmaningar men blir påverkade i olika varierande grad och har olika förutsättningar.
Vi behöver tänka helhet utifrån vårt breda uppdrag och att de beslut vi tar måste ta sin
utgångspunkt i det långa perspektivet.
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Koncernledningens ansvar, delaktighet och arbete i denna process är viktig och utvecklingen av
våra verksamheter måste ske utifrån de ekonomiska förutsättningar och den långsiktiga
utveckling som vi beskrivit i detta underlag.
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Demografi
Befolkningsutveckling 2020

Under 2020 ökade folkmängden på Gotland med 438 personer, från 59 686 till 60 124 invånare.
Orsaken till den ökande befolkningen är ett flyttnetto på +604 personer och ett födelsenetto på
-187 personer3.
Under året flyttade 2 846 personer till Gotland, vilket är fler än 2019. Antalet personer som
flyttade från kommunen ökade med 52 personer jämfört med året innan, från 2 190 till 2 242.
Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2020 var således 604 personer. Det föddes
467 barn under 2020, 49 färre än 2019. Antalet personer som avled var 654 vilket är 29 fler än
året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 187 personer.
Födda
Döda
Födelsenetto
Inflyttade
Utflyttade
Flyttnetto
Folkökning
Folkmängd

1980
650
626
24
1 118

1990
929
696
233
1 355

2000
519
663
-144
2 003

2010
593
633
-40
2 150

1 059
59
83
55 346

1 324
31
264
57 108

1 975
28
-116
57 313

2 054
96
48
57 269

2020
467
654
-187
2 846
2 242
604
417
60 124

Tabell 9: Folkmängd och förändringskomponenter

5.2

Befolkningsutvecklingen under perioden 2021-2024

Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete görs varje år en prognos av den framtida
folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av
beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och som
redovisas i nämndernas strategiska planer.
Den prognos som upprättades i mars 2020 underskattade befolkningsutvecklingen och
folkökningen under 2020 var något högre än den prognostiserade. Prognosen för de kommande
åren har justerats upp något. Framförallt är prognosen ändrad för perioden 2025 – 2030. Enligt
tidigare beräkningar så skulle tillväxten avta efter 2024 men nu beräknas tillväxten bestå även
framöver med ett snitt på 400 personer per år.
Under perioden 2021 - 2024 beräknas Gotlands folkmängd att öka med 1 624 personer, från
60 124 till 61 748. Flyttnettot förväntas i genomsnitt bli +579 personer och födelsenettot -172
personer per år. Totalt ger detta en befolkningsförändring på +407 personer per år. Tillväxten
beräknas under perioden vara 2,7 procent, att jämföra med 3,4 procent i riket.
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Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade i genomsnitt blir 2 791 personer
per år medan antalet utflyttade skattas till 2 213 personer. Antalet barn som föds förväntas i
genomsnitt vara 502 per år och antalet avlidna skattas till 675 personer. Fortfarande antas alltså
flyttnettot vara positivt medan födelsenettot fortsätter att vara negativt.
I Tabell 10 below visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2020 och den
prognostiserade befolkningen år 2021 - 2024. Av tabellen framgår att de största procentuella
ökningarna sker i åldersgrupperna 13-15 år samt 80 år eller äldre. Procentuell minskning
beräknas främst ske i åldersgruppen 6-9 år samt i gruppen 45-64 år. Antalsmässigt minskar
också den gruppen mest medan vi ser den största ökningen i gruppen 80 år eller äldre. Eftersom
3

Utöver flytt- och födelsenetto finns också en justeringspost på 21 personer från 2020.
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antalet födslar år 2020 var 53 färre än prognosticerat så innebär det att gruppen 0-5 år justerats
gentemot föregående prognos.
Åldersklass

2020

2021

2022

2023

2024

Förändring
2020-2024,
antal
0-5 år
3 368
3 386
3 359
3 313
3 328
-40
6-9 år
2 607
2 557
2 544
2 582
2 534
-73
10-12 år
2 059
2 079
2 060
2 020
2 041
-18
13-15 år
1 876
1 905
1 990
2 105
2 123
247
16-18 år
1 809
1 855
1 900
1 938
1 967
158
19-24 år
3 722
3 759
3 755
3 774
3 794
72
25-44 år
13 156
13 267
13 390
13 501
13 653
497
45-64 år
15 835
15 693
15 605
15 486
15 475
-360
65-79 år
11 743
11 954
12 006
12 025
12 000
257
80 år eller äldre
3 949
4 094
4 329
4 593
4 834
885
Summa
60 124
60 549
60 938
61 337
61 748
1 624
Tabell 10: Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2021 – 2024

Förändring
2020-2024,
procent
-1,2%
-2,8%
-0,9%
13,2%
8,7%
1,9%
3,8%
-2,3%
2,2 %
22,4%
2,7%

I Diagram 3 below visas procentuella volymförändringar per åldersgrupp4 med utgångspunkt
från årsskiftet 2020/2021 och med en tioårs horisont såväl bakåt som framåt. Samtliga
åldersgrupper har vid årsskiftet 2020/2021 index 100. De historiska värdena visar den
procentuella förändring som varit och värdena från och med 2021 visar den prognostiserade
utvecklingen. Här framgår att åldersgruppen 80+ förväntas öka mest procentuellt även på
längre sikt, men också att antalet ungdomar i gymnasieålder, 16-19 år, förväntas öka.
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Diagram 3: Volymförändringar åldersgrupper: utfall 2010-2020, prognos 2021 - 2030
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5.3

Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden.
Delområdena är desamma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för
regionen som helhet är delområdesprognoserna demografiska framskrivningar. Det innebär att
de parametrar som påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.

4

Åldersgrupperna representerar regionens planeringsbehov för verksamheterna

24 (84)

Region Gotland

Beredningsunderlag

I Tabell 11 below visas den faktiska befolkningen den 31 december 2020 och den
prognostiserade för åren 2021 - 2024 uppdelat per delområde. Av tabellen framgår att
delområdet Visby Södra beräknas växa mer än snittet för Gotland. Övriga områden växer
mindre än snittet. Alla delområden utom Fårösund och Slite väntas växa under perioden.
Delområde

Visby Norra
Visby Södra
Fårösund
Slite
Roma
Klinte
Sudret
Summa

2020

2021

2022

2023

2024

17 454
15 594
3 305
4 935
6 890
4 042
7 904
60 124

17 484
15 930
3 301
4 919
6 870
4 075
7 866
60 549

17 305
16 030
3 368
4 909
6 920
4 062
7 933
60 938

17 560
16 512
3 299
4 897
6 977
4 099
7 992
61 337

17 617
16 781
3 302
4 894
7 009
4 120
8 025
61 748

Förändring
2020-2024,
antal
163
1 187
-3
-41
119
78
121
1 624

Förändring
2020-2024,
procent
0,93%
7,61%
-0,08%
-0,84%
1,73%
1,93%
1,54%
2,70%

Tabell 11: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2021 - 2024

I Diagram 4 below visas den procentuella befolkningsförändringar per delområde med
utgångspunkt från årsskiftet 2020/2021 och med en horisont på tio år framåt och bakåt i tiden.
Samtliga delområden har vid utgångspunkten index 100. Värdena till och med 2020 visar den
procentuella förändring som varit och värdena från och med 2021 den prognostiserade
utvecklingen. Här framgår att den förväntade ökningen i Visby varit pågående sedan tidigare.
Den förväntade expansionen i södra Visby gör att endast det delområdet väntas att växa mer
eller i nivå med Gotland som helhet på längre sikt.
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Diagram 4: Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2010-2020, prognos 2021 - 2030
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I Tabell 12 visas den faktiska befolkningen den 31 december 2020 och den prognostiserade
befolkningen för delområdet åren 2021 - 2024 fördelat per åldersgrupp.
Ålder/År
Visby
norra
Visby
södra
Fårösund
Slite

Roma

Klinte

Sudret

Summa

0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+

2020

2021

2022

2023

2024

Förändring
2020-2024
antal

Förändring
2020-2024
procent

3 213
9 903
4 338
3 394
8 730
3 470
525
1 587
1 193
921
2 635
1 379
1 524
3 750
1 616
846
2 050
1 146
1 296
4 058
2 550
60 124

3 226
9 846
4 412
3 443
8 875
3 611
520
1 560
1 221
906
2 624
1 388
1 534
3 742
1 643
849
2 050
1 162
1 303
4 020
2 610
60 549

3 229
9 832
4 454
3 505
8 997
3 728
520
1 548
1 231
900
2 591
1 414
1 537
3 739
1 671
859
2 043
1 177
1 302
4 000
2 659
60 938

3 250
9 792
4 518
3 569
9 115
3 829
518
1 546
1 236
892
2 550
1 454
1 561
3 730
1 686
865
2 045
1 189
1 303
3 982
2 706
61 337

3 230
9 840
4 547
3 618
9 228
3 935
514
1 544
1 245
885
2 549
1 459
1 567
3 741
1 701
865
2 049
1 206
1 315
3 970
2 741
61 748

17
-63
209
224
498
465
-11
-43
52
-36
-86
80
43
-9
85
19
-1
60
19
-88
191
1 624

0,5%
-0,6%
4,8%
6,6%
5,7%
13,4%
-2,2%
-2,7%
4,3%
-3,9%
-3,3%
5,8%
2,8%
-0,2%
5,3%
2,2%
0,0%
5,2%
1,4%
-2,2%
7,5%
2,7%
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Tabell 12: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2021 - 2024, uppdelat på ålder
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Befolkningsutveckling per delområde 2010 - 2030

I bilden nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt
från årsskiftet 2020/2021, med en tillbakablick till 2010 och prognos till 2030. Samtliga
delområden har vid 2020/2021 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan visar
förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2021 - 2030. Pilarna intill diagrammen
markerar hur utvecklingen för delområdet förhåller sig till den förväntade utvecklingen för hela
Gotland. Eftersom Visby Söder förväntas öka med 2 536 eller 16,5 % så gör det att alla övriga
områden minskar relativt Gotland som helhet.

+40

+12

+611

+2 536
+316

+214

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

+352

27 (84)

Region Gotland

Beredningsunderlag

6 Kostnadsjämförelser
I det här avsnittet jämförs kostnader från 2019 för ett antal stora verksamhetsområden med
andra kommuner och regioner. Uppdaterade siffror för 2020 sammanställs till
budgetavstämningen i oktober. Sifforna för 2020 publiceras i juni 2021. För att veta om
resurserna utnyttjas effektivt är jämförelser ett bra verktyg, dels mellan olika år och dels mellan
olika kommuner och regioner. Kostnadsjämförelser finns inte tillgänglig på samma
detaljeringsnivå för alla regionens verksamheter. Det är anledningen till att det inte finns några
jämförelser inom t.ex. samhällsbyggnadsområdet.
En relevant frågeställning i det här sammanhanget är vilka kommuner och regioner som är
rimliga att jämföra med. Att göra jämförelser med kommungruppen har varit etablerat under
lång tid. 2017 genomfördes en ny kommungruppsindelning. Gotland tillhör kommungruppen
”Mindre stad/tätort”. Jämförelse görs också konsekvent med så kallade likhetsutsökta
kommuner. Det är kommuner som i teorin har liknande förutsättningar för sin verksamhet
avseende befolkningsstruktur bland annat. När SKR gjorde sin analys 2018 användes inte
liknande regioner utan de använde istället enbart Blekinge och Jämtland/Härjedalen. Det är de
två regioner som liknar Gotland mest. Därför är det de regionerna även i den här jämförelsen
som representerar begreppet liknande regioner för hälso- och sjukvård.
Inom vissa verksamhetsområden har en jämförelse med referenskostnad5 gjorts. I
referenskostnaden vägs opåverkbara strukturella förutsättningar in, exempelvis ålder, invånarnas
sociala bakgrund och den geografiska strukturen. Referenskostnaden är därmed olika i olika
kommuner beroende på förutsättningar.
6.1

Sammanfattning

Analysgruppen från SKR konstaterade i sin första analys från 2014 att ”Den faktiska kostnaden
har överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom
äldreomsorg och LSS. Inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och IFO är det mycket
stor skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor
total avvikelse medan den procentuella avvikelsen inte är utmärkande.” Den slutsatsen stämmer
till viss del även för verksamhetsåret 2019. Ett tydligt trendbrott kan dock ses när det gäller
skolverksamheterna. I förhållande till referenskostnad är kostnaderna för förskola, skola och
gymnasieskola fortfarande höga. Men skillnaderna minskar. Även jämfört med kommungrupp
och liknande kommuner är skillnaden mindre utmärkande. Inget trendbrott syns dock för
individ- och familjeomsorg och somatisk specialistvård, kostnaderna för dessa verksamheter är
fortfarande mycket högre än riket.
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Jämfört med kommungruppen Mindre stad/tätort är kostnaderna totalt drygt 140 miljoner lägre
för primärkommunal verksamhet. Vid en jämförelse med liknande kommuner är kostnaderna
totalt ungefär 100 mnkr lägre. Det finns dock stora skillnader mellan verksamhetsområdena.
Kostnaden för äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta är mycket lägre än övriga
kommuner och om man undantar de verksamheterna så blir det istället en merkostnad på cirka
110 miljoner kronor jämfört med kommungruppen och 130 miljoner kronor jämfört med
liknande kommuner. Det finns med andra ord fortfarande stora utmaningar och utrymme för
effektivisering.
Merkostnaden för hälso- och sjukvård jämfört med genomsnittet i riket är 292 miljoner kronor
och vid en jämförelse med Region Jämtland/Härjedalen och Region Bleking är kostnaderna för
Referenskostnad är den kostnad som en kommun har om man bedriver verksamhet på en genomsnittlig avgifts- ambitions- och
effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna som beräknas i kostnadsutjämningssystemet. Referenskostnad kallades tidigare
strukturårsjusterad standardkostnad.

5
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hälso- och sjukvård och tandvård 143 miljoner kronor högre. Den allra största avvikelsen finns
inom verksamheten somatisk vård, övrig hälso- och sjukvård samt läkemedel.
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Diagram 5: Avvikelse jämfört med kommungrupp och likhetsutsökta kommuner/landsting/regioner 2019 (mnkr)

29 (84)

Region Gotland

6.2

Beredningsunderlag

Jämförelse med kommungruppen

I tabellen redovisas en sammanställning av en beräknad merkostnad respektive lägre kostnad
för olika verksamheter inom Region Gotland i jämförelse med kommungruppen. Siffrorna
avser verksamhetsåret 2019. För hälso- och sjukvård och tandvård jämförs med ett vägt
medelvärde för samtliga regioner. Tabellen avser både kommunal verksamhet och enskild
verksamhet. I tabellen visas genomsnittlig kostnad per brukare/elev respektive invånare.

Verksamhet

Förskola kr/inskrivet barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/inskrivet barn
Gymnasium kr/elev
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.
IFO kr/inv.
Summa
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
Övrig hälso- och sjukvård
Läkemedel
Totalt

Gotland

159
121
41
130
55
6

283
241
655
634
219
201

Kommungrupp
151
114
38
129
63
8

592
724
963
214
204
447

Avvikelse
kr
7
6
2
1
-7
-2

Avvikelse
Merkostnad
% Gotland 2019,
mnkr

691
517
692
420
985
246

5%
6%
7%
1%
-13%
-27%

20
38
7
3
-122
-134

4 957

4 270

687

16%

41
-147

18 430
4 256
2 630
670
3 217
3 301

15 047
4 687
2 328
681
2 261
2 611

3 383
-431
302
-11
956
690

22%
-9%
13%
-2%
49 %
24 %

202
-26
18
-1
57
41
145

Tabell 13: Merkostnad 2019 jämfört med genomsnitt i kommungrupp eller vägt medelvärde för alla regioner

Jämfört med kommungruppen är kostnaderna för äldreomsorg och insatser för personer med
funktionsnedsättning mycket lägre. Omräknat till pengar så skiljer det sammanlagt cirka 260
mnkr.
Avvikelsen för utbildningsverksamheterna från förskola till gymnasiet är sammanlagt cirka 70
mnkr. Samtliga verksamheter har en lägre avvikelse än tidigare år. Tidigare har förskolan inte
uppvisat samma trendbrott som övriga skolverksamheter men nu syns tydligt att kostnaden
sjunker jämfört med kommungruppen. Kostnaden per inskrivet barn i förskolan är lägre än
föregående år och avvikelsen jämfört med kommungruppen har i princip halverats.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

I den här tabellen jämförs hälso- och sjukvården med ett vägt medelvärde för samtliga regioner
eftersom begreppet kommungrupp inte existerar bland regioner. Som tidigare konstaterats så
läggs mer resurser på den somatiska vården och mindre på primärvård. Det är också så att
avvikelsen ökar. Övrig hälso- och sjukvård innehåller bland annat sjukresor,
hjälpmedelsverksamhet samt ambulans och sjuktransporter. På många ställen finns det även
kommunala hjälpmedelscentraler men hos oss så finns det ju bara en, varför jämförelsen blir lite
missvisande.
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Jämförelse med liknande kommuner och landsting

Det finns ett verktyg i KOLADA där det går att söka ut liknande kommuner och regioner.
Variablerna är befolkningsstruktur (30 %) och referenskostnad (70 %). Referenskostnad är ett
begrepp som används inom kostnadsutjämningssystemet och indikerar vad respektive
verksamhet borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver den verksamheten med
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
Det innebär att det inte är samma jämförelsekommuner för alla områden utan beroende på
verksamhet är det olika kommuner som jämförs. Vi jämför oss alltså med de kommuner som
liknar oss mest just för den verksamheten. Trots att vi kan söka ut de kommuner/landsting som
liknar oss mest är det ändå inte helt säkert att det blir en adekvat jämförelse då ö-läget ju inte
finns som en faktor hos andra. Följande avvikelser och merkostnader kan ses som indikationer.
Verksamhet

Förskola kr/inskrivet barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/inskrivet barn
Gymnasium kr/elev
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.
IFO kr/inv.
Summa
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
Övrig hälso- och sjukvård
Läkemedel
Totalt

Gotland

159
121
41
130
55
6

Kostnad strukturellt
liknande kommuner

283
241
655
634
219
201

149
113
40
116
64
7

580
388
602
327
661
578

Avvikelse

9
7
1
14
-9
-1

Avvikelse

Merkostnad
Gotland
2019, mnkr

703
853
053
307
442
377

6%
7%
3%
12%
-15%
-18%

24
43
3
27
-142
-82

4 957

4 449

508

11%

30
-96

18 430
4 256
2 630
670
3 217
3 301

16 450*
4 835*
2 297*
824*
2 162*
2 663*

1 427
-642
183
-250
1 055
638

8%
-13%
7%
-27%
49%
24%

84
-38
11
-15
62
38
46

Tabell 14: Merkostnad 2019 jämfört med strukturellt liknande kommuner, kr
*Jämförelse med Region Jämtland/Härjedalen och Blekinge

När Region Gotland jämförs med dessa kommuner och regioner blir slutsatserna inte riktigt
likadana som vid jämförelse med kommungruppen. Avvikelserna är lite större inom
skolområdet men inte alls lika stora som tidigare år. Den sammanlagda avvikelsen är cirka 100
mnkr.
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Kostnaden för äldreomsorg är 15 procent lägre än de liknande kommunerna och kostnaden för
insatser för personer med funktionsnedsättning är 18 procent lägre vilket gör att Gotland har en
kostnad som är cirka 225 miljoner lägre än liknande kommuner.
Vid en jämförelse enbart med regionerna Jämtland/Härjedalen och Blekinge visar det sig att
Gotland lägger mer resurser på somatisk vård och mindre på primärvård och tandvård.
Sammantaget ger det en nettokostnad för hälso- och sjukvård på Gotland som är högre än
Jämtland/Härjedalen och Blekinge. Avvikelsen för somatisk vård har ökat jämfört med 2018, då
var kostnaden 3 procent högre, nu är den 8 procent högre. Övrig hälso- och sjukvård innehåller
bland annat sjukresor, hjälpmedelsverksamhet samt ambulans och sjuktransporter. På många
ställen finns det även kommunala hjälpmedelscentraler men hos oss så finns det ju bara en,
varför jämförelsen blir lite missvisande.
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Jämförelse med referenskostnad

I begreppet nettokostnadsavvikelse jämförs den faktiska nettokostnaden (utfallet) för respektive
verksamhet med den referenskostnad som är uträknad för Gotland i utjämningssystemet.
Referenskostnad anger förväntad kostnad i en kommun givet ålder, behov och
produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet. Referenskostnaden är
alltså olika beroende på förutsättningar. Gotland anses ha gynnsammare förutsättningar än
andra när det gäller förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieverksamhet
och individ- och familjeomsorg och sämre förutsättningar för äldreomsorg. Det betyder att
Gotland i utjämningssystemet betalar en utjämningsavgift för dessa verksamheter till kommuner
som inte anses ha samma goda förutsättningar.
Avvikelsen mellan referenskostnad och verklig kostnad är fortfarande hög inom förskola,
fritidshem och individ- och familjeomsorg. Inom skolverksamheterna finns en tydlig trend som
pekar på att skillnaderna blir mindre och mindre även om både fritidshem och gymnasieskola
har något högre avvikelse 2019 jämfört med tidigare. Avvikelsen är fortsatt låg inom
äldreomsorg och LSS.
Nettokostnadsavvikelse, procent
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Diagram 6: Nettokostnadsavvikelse (%)
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Omräknat till kronor innebär den positiva tendensen att avvikelsen totalt för
utbildningsområdet har halverats. 2015 var avvikelsen 240 mnkr och nu är det 111 mnkr. En
hög avvikelse kan bero på att de variabler som används i kostnadsutjämningssystemet för att
bedöma vilket behov som finns, inte fullt ut tar hänsyn till det verkliga behovet. Det indikerar
ändå att det finns utrymme för effektivisering.
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Nettokostnadsavvikelse, miljoner kronor
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Diagram 7: Avvikelse mellan nettokostnad och referenskostnad (mnkr)

Genom att väga ihop avvikelsen inom samtliga verksamhetsområden inom primärkommunal
verksamhet beräknas en total nettokostnadsavvikelse. Den totala nettokostnadsavvikelsen på
Gotland är 4,9 procent. Det placerar oss på plats 210 av Sveriges kommuner. Trenden är dock
positiv eftersom så mycket har hänt med skolan, 2015 var den totala avvikelsen 14,4 procent.
6.5

Jämförelse per verksamhet

Nettokostnaden för hälso- och sjukvård totalt ligger över genomsnittet för riket samtliga år.
SKR konstaterade att kostnadsläget är stabilt högt. Kostnaderna är höga inom somatisk vård
och övrig hälso- och sjukvård och låga för primärvård. Kostnaderna för psykiatri ligger något
högre än riket. Nettokostnaden per invånare för hälso- och sjukvård ökar i takt med stigande
ålder. Det här kommer att vara en stor utmaning framåt då andelen äldre i befolkningen ökar.
Den åldrande befolkningen påverkar den somatiska vården mest.
I förskolan är kostnaden per inskrivet barn högre än alla jämförelsegrupper. Gapet har minskat
och ett tydligt trendbrott kan anas. Man kan också konstatera att antal inskrivna barn per
årsarbetare är lägre än genomsnittet men avståndet till genomsnittet minskar. Kostnaden per
inskrivet barn i fritidshem har närmat sig genomsnittet de senaste åren, från att legat mycket
över genomsnittskommunen så är det nu inte någon stor skillnad. Antal inskrivna barn per
årsarbetare har legat på genomsnittet 2017 och 2018 men är nu lägre än genomsnittet.
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Kostnaden per elev i grundskolan har tidigare legat tydligt över rikets genomsnitt men gapet har
minskat de fyra senaste åren. Främst beroende på att rikets kostnader ökat mer än vad
kostnaderna på Gotland har gjort. Kostnaden per elev i gymnasieskolan sänktes dramatiskt
2018 och ligger kvar på den nivån 2019.
Kostnaden för äldreomsorg totalt på Gotland per invånare 65+ är lägre än riket och jämförbara
kommuner. Kostnaden är lägre för samtliga ingående verksamheter. Kostnaden för individ- och
familjeomsorg ligger över rikets genomsnitt och kostnaden för jämförbara kommuner. Den del
som främst ligger över är verksamheten för barn och unga. Över tid har den verksamheten även
stått för en ökad andel av den totala kostnaden.
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7 Finansförvaltning
Under finansförvaltningen redovisas regiongemensamma intäkter och kostnader. Intäkterna
består av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Även intäkter från
försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar redovisas här liksom finansiella
intäkter. På kostnadssidan återfinns arbetsgivaravgifter, tjänstepensioner och finansiella
kostnader för bl.a. låneskulden.
Utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag beskrivs i avsnitt 1. Ekonomiska förutsättningar.
7.1

Försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar består i huvudsak av bebyggda fastigheter och mark.
Exploateringstillgångar utgörs av mark som förädlats för att säljas.
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar får enligt huvudregeln inte ingå i
balanskravsresultatet men om man kan visa att en försäljning av en anläggningstillgång innebär
god ekonomisk hushållning kan man tillämpa en undantagsregel som gör att sådana vinster får
ingå. Exempel är fastigheter som regionen säljer och där inte någon verksamhet längre bedrivs
och innebär att regionen slipper framtida fastighetsunderhåll och investeringar.
Markexploatering räknas som kommunal verksamhet och vinster från försäljning av exploaterad
mark får ingå i balanskravsresultatet i sin helhet, vilket är en stor fördel jämfört med försäljning
av anläggningstillgångar. Exploateringsmarken utgörs av mark i Visby; yttre A7-området, Terra
Nova och Visborgsområdet.
Efterfrågan på byggbar mark i Visbyområdet är stor. Försäljningen av tomter på yttre A7området har gått bra och genererat högre intäkter än väntat. När området är färdigexploaterat
kommer en slutredovisning att göras som visar alla inkomster och utgifter för exploateringen.
Den mark regionen äger på Visborgsområdet kan med fördel förädlas i egen regi på
motsvarande sätt som skett för yttre A7-området. En exploatering medför samtidigt
investeringar infrastruktur för gator, vägar, cykelbanor, vatten- och avlopp m.m. som
försäljningsinkomsterna behöver kunna täcka.
Vinster från försäljningar av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar är svåra att
prognostisera och budgetera. Det är många olika parametrar som påverkar en försäljning.
Förutom efterfrågan och politiska beslut påverkas försäljningarna av bygglov och andra
myndighetsbeslut.
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Vinster från försäljningar av främst fastigheter och mark har varierat mycket under den senaste
tioårsperioden, se tabellen nedan. Under 2013 genomfördes en större försäljning av
äldreboenden och under 2018 såldes två stora fastigheter i Visby hamn som Uppsala universitet
hyr, vilket gör att dessa två år avviker med mycket högre vinster.

Reavinster
Exploateringsvinster6
Summa

2011
29
0
29

2012
23
0
23

2013
128
0
128

2014
17
5
23

2015
12
3
16

2016
29
16
45

2017
24
62
86

2018
142
27
169

2019
9
21
30

2020
54
15
69

Tabell 15: Vinster från försäljning av anläggningstillgångar och exploateringstillgångar (mnkr)

6

Från 2014 tillämpas exploateringsredovisning
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Försäljningen av tomter på yttre A7-området är i slutfasen och kommer att säljas under 20212022. Exploatering av Brodösen på Terra Nova pågår och försäljningen beräknas ske i tre
etapper under 2021-2022. Exploateringen av mark på Visborgsområdet har inletts och
försäljningen av mark bedöms kunna påbörjas under 2022. Visborg beräknas komma att utgöra
markreserv för en lång tid framöver.
För 2022-2024 prognostiseras årligen 10 mnkr i reavinster och 10 mnkr i exploateringsvinster.
7.2

Pensionskostnader och pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandmodellen vilket följer lagen om kommunal
bokföring och redovisning. Blandmodellen innebär att pensionsskulden redovisas dels som en
avsättning i balansräkningen och dels som en förpliktelse under ansvarsförbindelser inom linjen.
Pensionsskulden i balansräkningen uppgår till 1 087 mnkr och pensionsskulden i
ansvarsförbindelser uppgår till 2 250 mnkr. Den totala pensionsskulden uppgår således till
3 337 mnkr.
Hur pensionsskulden ska redovisas är under utredning och mycket talar för att på sikt så
kommer det att komma ett lagkrav på att pensionsskulden i sin helhet ska redovisas i
balansräkningen. Det kommer då att få stor påverkan på både soliditet och pensionskostnader.
Pensionsskulden beräknas enligt de särskilda riktlinjerna RIPS 19. I RIPS 19 finns angivet hur
diskonteringsräntan, som används för att nuvärdesberäkna pensionsskulden, ska fastställas.
Enligt de nya riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av SKR. RIPS-räntan ska bygga på en
långsiktig ränta som inte påverkas av kortsiktiga svängningar på marknaden och som i större
grad är kopplad till den långsiktiga reala räntan. SKR ska också ta hänsyn till den kommunala
särarten med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan. Under 2020 fattade SKR
beslut om att RIPS-räntan ska vara oförändrad på 1 procent. SKR anser att nivån är på en
välavvägd nivå än så länge. Nästa beslut fattas vid halvårsskiftet 2021. En sänkning av räntan
med 0,5 procentenheter innebär ökade kostnader med cirka 9-10 % motsvarande cirka 100
mnkr.
SKR har utrett om livslängdsantagandena i RIPS 19 ska ändras då vi lever allt längre. Det är
framför allt männens medellivslängd som ökat. SKR väntas besluta om de nya
livslängdsantagandena i april. Förslaget innebär att pensionsskulden kommer att öka med ca 5
procent för kommuner och drygt 6 procent för regioner.
Prognosunderlaget är framtaget av regionens pensionsadministratör Skandia i mars 2021.
Prognosen har gjorts baserat på förslaget till nya livslängdsantaganden. Effekten av de nya
livslängderna blir att pensionsskulden momentant ökar med ca 68 mnkr mer 2021 än vad
skulden skulle ha ökat med de befintliga livslängdsantagandena. Det motsvarar 5,8 procent.
Den totala skuldökningen 2021 prognostiseras till 130 mnkr och innebär att skulden i
balansräkningen uppgår till 1 218 mnkr.
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Pensionskostnaderna framåt ökar med närmare 2 procent mer med de nya livslängderna
motsvarande ca 6-8 mkr/år mer än vad de skulle gjort med de befintliga livslängderna.
De totala pensionskostnaderna för 2021 prognostiseras till 459 mnkr, en ökning med
18,8 procent jämfört med föregående år. Under de närmaste två åren bedöms de totala
pensionskostnaderna öka med ca 405 mnkr per år.
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Långtidsprognos pensioner

Enligt den senaste långtidsprognosen från 2018 beräknas pensionsutbetalningarna de närmaste
30 åren öka väldigt mycket, ca 60 procent. Det är från 2040 som likviditetsbelastningen
accelererar. Den främsta orsaken är det nya pensionsavtalet AKAP-KL (omfattar personer
födda 1986 och senare) som innebär att tjänstepensionen i sin helhet är avgiftsbestämd med
årliga utbetalningar. De nuvarande pensionsavtalen innebär att den förmånsbestämda delen av
tjänstepensionen redovisas som pensionsskuld och genererar då ingen utbetalning förrän den
anställde går i pension. Den totala pensionsskulden på 3,3 miljarder kr har i princip helt
återlånats för att finansiera investeringarna. De pensionsmedel som avsatts hade i delårsbokslutet för augusti ett marknadsvärde på 211 mnkr vilket motsvarar ca 6 procent av den totala
pensionsskulden.
Mot bakgrund av långtidsprognosens scenario över pensionsutbetalningarnas utveckling och
den kraftiga likviditetsbelastning detta medför så är risken stor att pensionsutbetalningarna
kommer att tränga undan investeringarna. För att mildra denna effekt beslutade fullmäktige i
juni om en avsättningsplan som innebär att 50 mnkr årligen ska avsättas till pensionsmedelsförvaltningen från 2020 till 2039. Genom denna nyavsättning beräknas full konsolidering
uppnås 2048, dvs pensionsmedlen skulle då vara lika stora som pensionsskulden. Genom en
sådan strategi minskar risken för att pensionsutbetalningar tränger undan investeringar.
7.3

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna utgörs av borgensavgifter, räntor, utdelningar samt avkastning på
pensionsmedelsplaceringarna. De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntor på lån och
pensionsskuld samt bankavgifter. Finansnettot, finansiella intäkter minus finansiella kostnader,
har under en lång rad år varit negativt till följd av en stor låneskuld. Enda undantagen har varit
2016, 2018 och 2019 då ett positivt finansnetto uppnåddes till följd av vinster från
pensionsmedelsplaceringar i samband med omplaceringar. Låga räntekostnader på låneskulden
har också bidragit.
Sedan 2019 ska placeringstillgångar värderas till verkligt värde enligt lagen om kommunal
bokföring och redovisning. Det innebär att de finansiella intäkterna och kostnaderna kommer
att variera mycket mer. Turbulensen på aktiemarknaderna på grund av oron för pandemins
påverkan på konjunkturen 2020 ledde till att finansnettot blev negativt.
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Aktieutdelningen från dotterbolaget Gotlands Energi AB (Geab) har under en lång rad år fram
till 2015 utgjort den enskilt största finansiella intäkten. Under 2016-2017 lämnade Geab inte
någon utdelning. Anledningen var att kapitalet behövts till finansiering av investeringar. Under
2018 återupptogs aktieutdelningen igen och för 2021 förväntas en aktieutdelning på 10 mnkr.
Det finns dock en liten osäkerhet kring aktieutdelningar kommande år då Geab står inför stora
investeringar framöver. Geab kan för närvarande inte lämna något besked om utdelning framåt.
I resultatplanen har upptagits 10 mnkr per år under 2022-2024.
De finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader för pensionsskuld och
upplåning. Räntekostnaderna för pensionsskulden utgör sedan drygt 10 år den största
kostnadsposten. Regionen kan inte påverka den utan den styrs istället av pensionsavtal och
riktlinjer för pensionsskuldsberäkning.
7.3.1

Låneskulden och investeringars utveckling

Låneskulden har legat relativt stabilt de senaste åren trots en stor investeringsvolym på 2,6
mdkr. Det har varit möjligt genom bra resultatnivåer och inkomster från fastighetsförsäljningar.
Vid årets slut uppgick låneskulden till 575 mnkr (580 mnkr, 2019). Räntekostnaderna för
skulden var oförändrade och ligger kvar på 7 mnkr per år. Den genomsnittliga räntan på
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låneskulden var 1,24 procent (1,15 procent, 2019). I mars löstes ett lån på 80 mnkr och
låneskulden är nu 495 mnkr och genomsnittsräntan i portföljen är 1,21 procent.
För 2021 är den totala investerings- och exploateringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget
fortfarande mycket hög, 1 059 mnkr. Av olika anledningar blir det ofta fördröjningar i
investerings- och exploateringsprojekten. De senaste fem åren har de redovisade
investeringsutgifterna legat mellan 46-67 procent av den totala investeringsbudgeten. Om
utgifterna för investering och exploatering skulle bli 60 procent av budget innebär det att
investeringsutgifter på ca 600 mnkr som behöver finansieras.
Likviditeten förbättrades mycket under 2020 tack vare de extra statsbidragen och
fastighetsförsäljningarna. Likvida medel uppgick vid årets slut till 371 mnkr (116 mnkr, 2019).
Den förbättrade likviditeten bidrar till att i högre grad kunna egenfinansiera kommande
investeringar.
I planen för investeringar och exploatering enligt regionfullmäktiges beslut i november 2020 så
uppgår investeringarna 2022-2024 sammanlagt till 1 493 mnkr och exploateringsutgifterna till
256 mnkr. Totalt 1 749 mnkr.
Investeringarna bedöms kunna egenfinansieras under 2021 och 2022 vilket leder till en
oförändrad låneskuld. Under 2023 krävs upplåning med ca 160 mnkr och under 2024 med
ytterligare 60 mnkr. De följande fyra åren bedöms låneskulden behöva öka med 80 mnkr
årligen. Det skulle då innebära att låneskulden skulle fördubblas och uppgå till ca 1 000 mnkr år
2027. Prognosen baseras på antaganden om ett resultat på 100 mnkr/år, avskrivningar och
avsättningar på ca 350 mnkr per år, avsättning till pensionsmedel enligt plan samt att
investeringsutfallen blir ca 500 mnkr per år.
7.3.2

Utveckling av räntor och räntekostnader

Riksbanken bedriver en fortsatt expansiv penningpolitik för att underlätta återhämningen i
svensk ekonomi och signalerar att reporäntan ska ligga kvar på 0 procent de närmaste åren.
Riksbanken bedömer att dröjer till 2023 innan inflationen mer varaktigt bedöms vara nära målet
på 2 procent.
Reporäntan påverkar i första hand de korta räntorna. De långa räntorna påverkas mest av den
ekonomiska utvecklingen i omvärlden.
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Världens centralbanker bedriver en expansiv penningpolitik för att motverka pandemins
negativa effekter på den ekonomiska tillväxten och stödja en återhämning genom att
tillhandahålla likviditet i banksystemen och hålla styrräntorna på en låg nivå. Sannolikt kommer
låga räntor att bestå de närmaste åren även om de långa räntorna har börjat stiga något.
De långa räntorna har legat på låga nivåer under flera år. Sedan 2015 har 5-årsräntan varierat
mellan -0,2 procent till 0,7 procent och 10-årsräntan har varierat mellan 0,10 procent till 1,6
procent. För närvarande ligger 5-årsräntan på 0,32 procent och 10-årsräntan på 0,78 procent.
Marknadens prissättning framåt är att 5 års-räntan kommer att stiga till 0,45 procent om ett år
och till 0,88 procent om tre år. Motsvarande siffror för 10-årsräntan är 0,88 procent om ett år
och 1,18 procent om tre år. Hur räntorna faktiskt kommer att utveckla sig är svårt att bedöma.
Det man kan konstatera är att det låga ränteläget har varat längre än vad experterna förutsett. I
planeringen framåt är det förnuftigt att ta höjd för att räntorna kan komma att stiga från de
historiskt låga nivåerna och närma sig mer normala nivåer.
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Utvecklingen av regionens räntekostnader under planperioden beror inte bara på
ränteutvecklingen utan också på hur låneskulden utvecklas. Låneskulden beror i sin tur på i
vilken utsträckning investeringsutgifterna kan finansieras med egna medel. De egna medlen
utgörs av driftresultatet, avskrivningar och avsättningar. Avskrivningar och avsättningar uppgår
till ca 350 mnkr. Om regionens mål för det ekonomiska resultatet uppnås finns ytterligare ca
100 mnkr som kan användas för finansiering av investeringar. Ytterligare ett sätt att finansiera
investeringar är att sälja tillgångar t.ex. fastigheter som inte längre används av regionens
verksamheter.
Lån med räntebindning utgör för närvarande 63 procent av låneskulden och resterande lån har
rörlig ränta. Skuldportföljens kortsiktiga räntekänslighet vid en ökning med 1 procentenhet av
3M Stibor ger en kostnadsökning med ca 1,8 mnkr/år.
En ökning av låneskulden med 220 mnkr till 710 mnkr under planperioden skulle innebära att
de årliga räntekostnaderna ökar med 3 mnkr givet en oförändrad snittränta. Med en snittränta
på 1,75 procent skulle det ge en ytterligare ökning av de årliga räntekostnaderna med 3,5 mnkr
2024. En fördubblad snittränta på 2,5 procent skulle innebära årliga räntekostnader på 18 mkr
2022.
7.3.3

Internränta 2022
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SKR:s föreslagna internränta för 2022 baseras på kommuners och regioners genomsnittliga
upplåningskostnader. Den förslagna internräntan är 1,0 procent för 2022, en sänkning med 0,25
procentenheter jämfört med 2021. Region Gotlands internränta har sänkts i två steg de senaste
åren efter att ha legat still under ett flertal år. År 2017 sänktes internräntan till 2 procent och
från 2019 är internräntan 1,5 procent. Internräntan används internredovisningen för beräkning
av de kapitalkostnader på anläggningstillgångar som verksamheterna disponerar.
Utgångspunkten är att internränta ska motsvara regionens långsiktiga externa
upplåningskostnad. Internräntan föreslås att sänkas till 1,0 procent år 2022. Det motsvarar en
sänkning av internräntekostnaderna för nämnderna med totalt 22 mnkr. För de
avgiftsfinansierade verksamheterna är effekten ca 8 mnkr i lägre årlig internräntekostnad (VA
5,7 mnkr, Linjehamn 0,7 mnkr, Kryssningshamn 1,4 mnkr).
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8 Regionen som arbetsgivare
Region Gotland står inför stora utmaningar inom flera områden vad gäller arbetsgivar- och
medarbetarperspektivet. En växande befolkning med ökat välfärdsbehov samtidigt som vi har
stora pensionsavgångar och en minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder. Detta gör att
behovet av att ställa om vår verksamhet och samtidigt arbeta med kompetensförsörjningen är
och blir en av våra största utmaningar. Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att
påverka rekryteringsbehoven, såsom konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på
arbetsmarknaden, den psykosociala hälsan med mera. Även den pågående pandemin har, och
kommer att, påverka oss på många sätt lång tid framåt vad gäller framskjutning av uppgifter,
ledigheter, ökad arbetsbelastning samt sjuktal. Många utmaningar, men samtidigt möjligheter att
kunna tänka annorlunda kring framtidens arbetssätt, arbetsplatser och hur vi kan vara flexiblare
när vi tänker kring kompetens.
Vi som arbetsgivare behöver göra det vi kan för att påverka både storleken på
rekryteringsbehovet, möjligheten att rekrytera rätt personer samt attrahera, behålla och ställa om
verksamhet och befintliga medarbetare till framtidens uppdrag. Några åtgärder är att använda
den befintliga kompetensen på nya sätt, skapa attraktiva villkor och bra möjligheter till löneoch karriärutveckling, motivera redan anställda medarbetare att vidareutbilda sig mot tydliga
bristområden, utnyttja tekniken samt utveckla arbetsmiljön med mer förebyggande insatser som
stärker hälsan samt skapa förutsättningar för fler medarbetare att arbeta mer tid och stanna
längre i arbetslivet. Ett engagerat och bra ledarskap är en mycket viktig faktor.
Den pågående pandemin har gjort att vi redan nu i snabbare takt har ställt om verksamhet och
drivit på digital utveckling, samverkat mer över gränser samt förflyttat vår syn kring vad en
arbetsplats är. Den utvecklingen och de erfarenheter vi har med oss behöver vi ta vidare i
arbetet att forma framtidens arbetsplatser.
Vi behöver attrahera, utveckla och behålla ledare och medarbetare som har rätt inställning och
rätt förutsättningar för att klara framtidens utmaningar. Region Gotlands mål för 2020-2023 styr
mot dessa utmaningar.
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.
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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8.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur – mål 13

I en tillitsbaserad organisation har styrning och ledning, kultur och arbetssätt fokus på verksamhetens syfte och
brukarens behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga
tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. I arbetet att skapa en sådan
organisation är våra ledare nyckelpersoner. Ett ledarskap baserat på tillit som ger våra
medarbetare de bästa förutsättningar för att utföra sitt uppdrag så att god och kvalitativ välfärd
kan säkras.
Regionens organisationskultursarbete, med de fyra utvecklingsområden; samverkan över
gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och
organisationsförståelse behöver fortsätta och intensifieras. Ett arbete som ger bärande grunder
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till alla regionens mål. En utveckling som ger mer tillit på alla nivåer och strukturer kommer att
hjälpa oss att ytterligare göra förflyttningar till en organisation baserad på tillitsbaserad kultur. I
det arbetet vill vi se modiga ledare som har god självkännedom, inger förtroende i omvärlden
och bland sina medarbetare, som har ordning och reda i sin verksamhet och som vill driva
utveckling och förändring mot överenskomna mål på ett inspirerande, uppmuntrande,
coachande, innovativt och kreativt sätt. De behöver ha rätt förutsättningar runt sig så att
ledarskapet är hållbart över tid. Vi vill också ha medarbetare som är motiverade och engagerade
i arbetet att göra förflyttningar och i det känna sig trygga, sedda och bekräftade. Under 2020 har
ett dialogmaterial tagits fram för att arbetsgrupper ska kunna ta dialogen vidare och prata om
kulturkartläggningens identifierade utvecklingsområden i sin egen verksamhet. Ytterligare
utvecklingsarbete är planerat kring medarbetarskap och konflikter. Det kan konstaterats att
pandemin har medfört förflyttningar inom samtliga fyra identifierade utvecklingsområden och
ett systematiskt arbete behöver fortsätta för att hålla i och ut. Resurser, utrymme och goda och
rimliga förutsättningar.
8.1.1

Chefers förutsättningar

Arbetet med att se över chefers förutsättningar behöver fortsätta för att säkra att vi har chefer
med rätt förutsättningar att vara närvarande i det dagliga arbetet och kunna leda sig själv, leda
andra och leda verksamheten framåt på det sätt som behövs för att möta våra utmaningar.
Inom ramen för regionens ledarstrategi finns medel avsatta för att satsa på utveckling för våra
ledare. Under 2020 gick till exempel alla regionens chefer en två-dagars utbildning i
förändringskunskap för att ha en gemensam grundplatta och kompetens kring att leda i
förändring. Framåt planeras utbildning i konfliktkunskap då resultatet av
medarbetarundersökningen visar att många verksamheter har konflikter som stör effektiviteten i
arbetsgrupperna. Det finns även en plan för utveckling av digitala hjälpmedel och systemstöd
för att underlätta chefernas förutsättningar.
Utöver detta behöver även strukturer kring chefer ses över. Chefer behöver ha ett rimligt antal
medarbetare, hanterbart antal verksamheter, inte för geografiskt spridda, hänsyn till komplexitet
i uppdraget samt rätt stödstrukturer för att klara sitt uppdrag engagerat och närvarande
(administration, ekonomi, HR, verksamhetsutveckling, systemstöd med mera). Strukturer
behöver förändras där det finns behov för att bättre kunna klara uppdragen. När
ledaruppdragen är hållbara över tid ger det stora positiva effekter på arbetsmiljö och sjuktal för
såväl chefer som medarbetare. Arbetet med våra chefers arbetsförhållanden och förutsättningar
bedöms därför vara det strategiskt viktigaste arbetet för att få friska och engagerade
medarbetare som kan bidra till regionens positiva resultat. För att skapa bra förutsättningar för
rimliga uppdrag, ändrade strukturer, stödfunktioner som kan ge rätt stöd, behövs en gemensam
riktning samt utrymme och resurser. Det behöver tas höjd för i budget.
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8.1.2

Medel för att lyfta alla medarbetare

Den pågående pandemin gör att mycket har blivit annorlunda vad gäller förberedelse,
omställning och utveckling. För att känna sig uppskattad, sedd, bekräftad och stolt över att
arbeta inom Region Gotland borde ett verktyg vara att ha ett ekonomiskt utrymme för att
kunna ge uppskattning för goda insatser och prestationer oavsett hur den egna förvaltningens
ekonomi ser ut. Medel för någon gemensam aktivitet som verksamheterna får vara med och
planera skulle bidra till att ge teamkänsla, gemenskap och erkänsla. Ett tydligt signalvärde som
arbetsgivare.
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Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktiv och strategiskt arbete
– mål 14

Åtgärder som syftar till att säkerställa behovet av personal både på kort och på lång sikt är
fortsatt mycket viktigt. Både i spåren av den pågående pandemin, men även för att säkra
tillgången till kompetens inför den demografiska utvecklingen som framåt kommer innebära ett
större behov av regionens uppdrag och insatser samtidigt som bristen på nya medarbetare blir
större och större. För att möta utmaningarna krävs att regionen är attraktiv som arbetsgivare
både för att kunna attrahera och rekrytera nya medarbetare, men också för att ta tillvara på
redan anställda medarbetare och utveckla, engagera och behålla samt vidareutveckla dem till nya
kompetenser och bristyrken. 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. Att ha strategier på plats kommer att bidra till effektivitet, kvalitet samt tydliga och
attraktiva uppdrag som är hanterbara, begripliga och meningsfulla.
Region Gotlands kompetensförsörjningsplan utgår från Sveriges kommuner och regioners nio
strategier för att möta kompetensutmaningen och ligger till grund för förvaltningarnas
kompetensförsörjningsplaner; stödja medarbetarnas karriärutveckling, utveckla tekniken smart, prioritera
arbetsmiljöarbetet, använda kompetensen rätt, öka heltidsarbete, rekrytera bredare, söka nya samarbeten samt
förlänga arbetslivet.
Ett antal regionövergripande projekt och utvecklingsuppdrag driver utveckling mot dessa
strategier. Projekt strategisk hållbar bemanning och projekt heltid som norm arbetar med strategierna låt
fler jobba mer, använd kompetensen rätt och förläng arbetslivet. Projekt Norma arbetar för att
rekrytera bredare, använda kompetensen rätt samt organisationskultur och attitydförändringar.
Projekt digital-HR arbetar för att utnyttja tekniken bättre i regionövergripande HR-processer.
Effektivisera samt förenkla administration som kan skapa utrymme för våra chefer och
medarbetare. Vi behöver fortsätta se på hur vi smartare kan använda medarbetarnas kompetens
och utveckla våra verksamheter. Förvaltningarnas olika aktiviteter för att kompetensutveckla
medarbetare så att vi kan möta framtidens utmaningar, ligger i linje med strategierna och det gör
också arbetet med lönebildning angående jämställdhet och bristyrken.
Arbetet tillsammans med kommunikation kring arbetsgivarvarumärket gör att våra jobb
marknadsförs och det skapar även engagemang och stolthet. Att lyfta goda exempel och goda
berättelser från våra verksamheter skapar en positiv bild och bidrar till att vi kan attrahera och
behålla medarbetare.
Dessa bedömer vi har en positiv effekt på hela regionens möjligheter och förutsättningar att
behålla och attrahera medarbetare även framåt. Därför behöver de olika satsningarna fortsätta
och projekten fogas in i den ordinarie verksamheten efter projekttidernas slut.
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8.2.1

Marknadsanpassad och jämställd lönebildning

Ett antal år med satsningar på marknadsanpassad och jämställd lönebildning har gett effekt. Vid
senaste mätningen, efter 2019 års löneöversyn, tjänar kvinnor inom Region Gotland 98 % av
männens lön (median), 2016 var siffan 94 %. Vi behöver fortsätta att jobba med detta så att
skillnaden i lön mellan män och kvinnor upphör och att vi säkerställer att det går att göra en
lönekarriär inom regionens verksamheter. I löneöversyn 2021 fanns 94 miljoner kronor avsatta i
den centrala budgeten för personalkostnader. Av dessa var 18 miljoner kronor riktade specifikt
mot satsningar för jämställdhet och bristyrken. Inför 2021 års budget hade ett totalt behov på
105,2 miljoner kronor identifierats för att ha fortsatt marknadsmässiga löner.
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För att komma tillrätta med Region Gotlands lönestruktur och ge möjligheter att långsiktigt
arbeta både med en löneutveckling i nivå med riket samt lönebildning framåt, behöver
satsningar utifrån både brist- och jämställdhet fortsätta. Inför 2022 har förvaltningarna
identifierat och kostnadsberäknat behovet av lönepåslag utifrån bristsituation och jämställdhet
till cirka 24,5 miljoner kronor och utöver ett löneökningspåslag på 2,1 - 2,2 % blir det totala
behovet 100 miljoner kronor.
8.2.2

Vidareutbilda redan befintliga medarbetare

Lärosätena kommer framåt inte kunna utbilda tillräckligt med personer som kan matcha våra
behov. Region Gotland måste därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal
för att undvika en långsiktigt förstärkt kompetensbrist inom flera yrkeskategorier. Detta kan ske
genom statliga satsningar för vidareutbildningsmöjligheter, men behöver även kompletteras
med egna medel för att skapa attraktiva villkor som motiverar redan anställda medarbetare att
vidareutbilda sig mot tydliga bristområden.
8.2.3

Strategisk hållbar bemanning

Utifrån utmaningen med kompetensförsörjningen inom flera av våra yrkesgrupper och
verksamhetsområden behöver vi förbereda våra verksamheter för att framåt utföra uppdrag på
andra sätt, utifrån ett annat antal medarbetare, ibland i större enheter, med förändrade
arbetssätt, nya kompetenser, oberoende av hyr, heltid som norm. Även överanställningar på
enheter där vikariebehov ofta uppstår kan vara en del av lösningen.
Genom att se över personalbemanning för att få mer hållbara scheman bedöms Region Gotland
på sikt få bättre förutsättningar för friskare medarbetare, större kontinuitet, lägre sjuktal och
lägre kostnader. Det behövs ett fokus på verksamhetsutveckling och ändrade arbetssätt med
fortsatt bra kvalitet och en ekonomi i balans för att klara framtidens rekryteringsutmaning.
Projektet heltid som norm och Projektet strategisk hållbar bemanning som startade 2019-09-01 till
2020-12-31är två projekt som styrt mot detta. Under 2021 har projektet strategisk hållbar
bemanning förlängts med hjälp av kortsiktiga medel för att fortsätta arbetet. Nu med fokus på att
ge verksamhetsnära och operativt stöd inom HR, ekonomi, system samt bemannings- och
hållbarhetsplanering till ett antal identifierade verksamheter och utifrån verksamheternas behov
ta fram bästa möjliga bemanningsplanering ur ett strategiskt, hållbart och ekonomiskt
perspektiv. Det är på många sätt även en kultur och förändringsarbete som behöver göras.
Det behövs stöd i att kunna driva utvecklingen med att identifiera verksamhetsbehov, skapa
engagemang och förändringsvilja för nya arbetssätt. Vi har kommit en bit på väg, men det finns
ännu en stor potential i att arbeta än mer strukturerat och långsiktigt både inom HR och i
förvaltningarna kring bemanning. 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. Med ökad kompetens, bra verktyg och modeller
som stärker nya arbetssätt samt ett stöd för att driva dessa förändringar skulle regionen kunna
bemanna på ett sätt som ger stora möjligheter till bättre resursutnyttjande, minskat
rekryteringsbehov, minskat sjuktal samt kostnadssänkningar.
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8.2.4

Rätt använd kompetens och rekrytera bredare

Från 2019 till och med 2021 driver regionen ett projekt från Europeiska socialfonden gällande
attitydförändringar på arbetsplatser, Norma – se kompetensen. Ett projekt där regionen samarbetar
med ett antal gotländska arbetsgivare kring hur vi kan höja vår kompetens och minska
strukturella hinder för att kunna arbeta mer intensifierat med inkludering, bred rekrytering samt
hur vi kan se och använda kompetens på nya sätt. Projektet innehåller kompetenshöjande
insatser som ska leda till insikter om kompetens- och attitydförflyttning som leder till mångfald
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genom en mer inkluderande organisationskultur och tillitsfullt ledarskap. Vi har flera bristyrken
där vi ser att det inte kommer att vara möjligt att klara kompetensförsörjning genom
rekryteringen. När den kompetens som efterfrågas inte räcker till behöver vi alla tänka nytt
kring vem som kan göra vad. Vi behöver utveckla verksamheter och organisera arbetet
annorlunda samt se hur vi kan använda allas kompetens på ett mer flexibelt sätt. I projektet
finns under projektperioden kompetens och stöd till verksamheterna, vad gäller processledning
och metodstöd, för att klara en sådan omställning. Bland annat har arbetsmetoden se och använd
kompetensen (SAK) utarbetats. En metod för att hjälpa verksamheterna att se på sina
kompetenser och möjligheterna att använda den på andra sätt. Detta med hjälp av bred och
inkluderande rekrytering i syfte att kunna minska en kompetensbrist. Ett samarbete med
arbetsmarknadsenheten har också kommit igång. Vi ser att metoden kan utvecklas vidare och
även användas vid omställning, arbetsfördelning, verksamhetsutveckling och effektivisering. För
att fortsätta implementera de utvecklingsområden som har identifierats krävs resurser för att
uppnå hållbara långsiktiga resultat efter projekttidens slut
8.2.5

Verksamhetsutveckling genom digitalisering

Inom regionen drivs ett omfattande övergripande verksamhetsutvecklingsarbete för att
digitalisera ett antal processer inom HR-området i syfte att effektivisera och förenkla
administrationen för chefer och medarbetare. Ett stort antal delprocesser inom HR är
identifierade områden där systemstöd kan bidra till effektiviseringar samt ekonomisk och
kvalitativ nytta genom digitalisering. I mars 2021 tecknades ett tilläggsavtal för att hantera kurs
och kompetensadministration, learning (utbildningsfilmer) samt löne- och medarbetarsamtal på
ett digitalt sätt. Även anställningsprocessen, LAS-hanteringen, det systematiska
arbetsmiljöarbetet och löneöversynsarbetet ses över. Digital referenstagning är implementerad
sedan ett år tillbaka och sparar redan idag mycket tid till funktioner som arbetar inom
bemanningsenheterna. En ökad digitalisering inom dessa områden kommer att underlätta och
verka resursbesparande för samtliga verksamheter i regionen. I satsningen kring hållbart
ledarskap är ambitionen att samordna systemstöden runt chefer; introduktion, utbildning och
stöd, för att ge chefer rätt förutsättningar att kunna utnyttja verktygen på bästa sätt redan från
anställningens start. De satsningar som gjorts inom dessa områden har och kommer ge stora
och positiva effekter för organisationen.
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8.3

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

En bra arbetsmiljö där det förebyggande arbetet är i fokus är en förutsättning för ett hållbart
medarbetarengagemang och även för att vara konkurrenskraftig som arbetsgivare. Region
Gotland behöver fortsätta att arbeta aktivt för att skapa en sund arbetsmiljö och ge det
förebyggande och främjande arbetet än mer fokus för långvariga effekter och sänkta sjuktal.
Arbetet med att sänka sjuktal är långsiktigt och ger inga snabba mätbara effekter. Sjuktalen
påverkas av flera olika faktorer som förutsättningar på arbetsplatsen men även av
förutsättningar i samhället som exempelvis hur sjukförsäkringen är utformad och
konjunkturläget. Effekten på våra sjuktal har varit tydliga under pandemin 2020 och kommer
troligtvis också ha en stor påverkan på våra verksamheter under en lång tid framåt, det behöver
vi ta höjd för. Den pågående pandemin har även för många inneburit ett förändrat synsätt på
vad som är en arbetsplats, vilket ger oss möjligheter att genom dessa erfarenheter tänka nytt och
utveckla arbetssätt när vi ska forma framtidens hållbara arbetsplatser. Men ändrade
förutsättningar kring arbetsplatser ställer också nya krav inom områden som exempelvis
ledarskap samt fysisk- och psykosocial arbetsmiljö som måste beaktas.
Andra faktorer som bidrar är exempelvis folkhälsa i stort där forskning visar att exempelvis
motion och fysisk aktivitet är viktiga faktorer för hälsa. En viktig del i arbetet för att sänka
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sjuktal är ett fokus på främjande och förebyggande insatser. För att stödja den inriktningen
finns styrkortsmål 15 samt en ny arbetsmiljö- och hälsopolicy som fullmäktige antog i februari
2020. Framgång i arbetet med mål 13 gällande tillitsbaserad kultur är också en viktig faktor för
sänkta sjuktal och tillsammans kommer dessa skapa förutsättningar för mål 14, Region Gotland
arbetar aktiv och strategiskt med kompetensförsörjning.
Ett fungerade och aktivt friskvårdsarbete hjälper oss inte bara att klara vår bemanning utan ses
även som en personalförmån som bidrar till attraktiviteten hos oss som arbetsgivare. Idag finns
många yrkesgrupper som har svårt att vara kvar i yrket fram till nuvarande pensionsålder. Om
arbetslivet ska förlängas ställs krav på fortsatt strategisk och även riktat grundläggande
arbetsmiljöarbete kopplat till arbetsförutsättningar. Även insatser kopplat till främjande
hälsoarbete för att bibehålla hälsan i högre ålder samt hur våra arbetsplatser klarar av att anpassa
arbetet utifrån individuella förutsättningar. Viktiga delar i arbetsmiljöarbetet är att investera i
hållbar bemanning så det finns marginaler vid arbetstoppar och sjukdom, tillexempel genom
överanställningar på enheter där vikariebehov ofta uppstår.
Att alla medarbetare förstår verksamhetens syfte, uppdrag och sitt eget arbetsinnehåll samt har
möjlighet att få vara med och påverka, tar ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö fri från all
form av kränkande särbehandling samt har förutsättningar för att vara fysiskt aktiv är andra
viktiga faktorer. Även att chefer och skyddsombud har god kompetens inom
arbetsmiljöområdet och att det finns rätt förutsättningar.
Genom att arbeta med främjande och förebyggande insatser istället för efterhjälpande så ger det
stora vinster utifrån den mänskliga aspekten men det ökar också möjligheten till en lönsam
investering och möjlighet att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Försäkringskassan
schablonkostnader i samband med sjukskrivning visar att med en lön på 30 000 kronor i
månaden kostar en sjukskrivning som pågår i sex månader cirka 95.000 kronor och när den
pågår ett år kostar den cirka 135.000 kronor. Vikariekostnader är ej inräknade.
Region Gotlands cirka 6 700 medarbetare utgör cirka 11 % av Gotlands befolkning som
medborgare, föräldrar och vårdtagare. Deras hälsostatus gör alltså även ett avtryck i det
generella folkhälsoläget på Gotland. Detta ger oss en utmaning men även en unik möjlighet till
synergieffekter då satsningar på våra medarbetare även kan ge positiva bidrag i ett större
perspektiv.
Att arbeta förebyggande och proaktivt, med riktade resurser och riktlinjer som är bättre
anpassade skulle stora skillnader i kostnader kunna göras på lång sikt. En av de absolut
effektivaste åtgärderna är att ge chefer rätt förutsättningar för att kunna arbeta med arbetsmiljön
på ett aktivt och förebyggande sätt.
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8.3.1

Balans mellan krav och resurser – överanställning för att sänka sjuktal

Att investera i en hållbar bemanning kommer också att hjälpa oss att sänka våra sjuktal. En
bemanning där vi kan erbjuda våra medarbetare heltider och där det finns marginaler vid
arbetstoppar och sjukdomar har visat på positiva effekter inom regionen. Bemanningen är
stabil, en lägre personalomsättning samt friskare medarbetare har gjort att den totala
personalkostnaden ändå är lägre fast det förekommer överanställningar. Att överanställa innebär
att istället för att använda sig av över- och mertid så anställs fler personer på en
grundanställning. Effekten i de verksamheter där överanställning gjorts har behovet av vikarier
minskat, även kostnader för över- och mertid. Förutom att över- och mertid kostar mer än
ordinarie arbetstid så medför det arbetsmiljömässiga konsekvenser såsom ökad stress, ökad
arbetsbelastning, sämre kontinuitet samt mer administration. Hur vi planerar vår tid ligger också
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till grund för vilket rekryteringsbehov vi får, både utifrån frågor som attraktiv arbetsplats och
utifrån organisationskultur, men också utifrån hur många vikarier våra verksamheter behöver
organisera. Inom vissa verksamheter i regionen läggs så kallade gröna turer, det vill säga
medarbetaren vet när den ska jobba men kan under passet bli hänvisad en annan arbetsplats för
att täcka exempelvis en sjukfrånvaro. Detta har gjort att dessa verksamheter i mindre grad
behövt nyttja timanställda vikarier, över- och mertid eller hyr. Att arbeta mer med detta skulle
kunna ge effekter på både personalkostnader, rekryteringsbehovet, arbetsmiljön och sjuktalet.
8.3.2

Framtidens arbetsplatser

Utformningen av lokaler påverkar. Den pågående pandemin har förändrat vår syn på en
arbetsplats och ger oss möjligheter att genom dessa erfarenheter forma framtidens arbetsplatser.
En mer flexibel syn på arbetsplatser och kontorsytor kan ge nya och effektiva samarbeten som
gynnar verksamheterna på ett bra sätt samtidigt som det kan vara attraktivt för medarbetare och
en möjlighet att hitta nya sätt att använda kompetens och hitta bristfunktioner. Ett arbete att
synka perspektiven attraktiv arbetsgivare, hållbart arbetsliv, ekonomi och verksamhetsperspektiv
behöver göras. Ett sådant arbete spänner över flera olika perspektiv och funktionsområden och
behöver även synkas med den regionala utvecklingsstrategin, projekt som bo-leva-verka samt
tid för när olika hyresavtal löper ut.
8.4

Budget 2022 och framåt

Att omprioritera medel för att kunna ta itu med rekryteringsutmaningarna behöver göras för att
få genomslag. Vid beräkning av personalkostnadsökningar och kostnader för personalstrategiskt
arbete framåt behöver hänsyn tas till faktorerna ovan. Delar kan behöva finansieras centralt för
att säkras i genomförandet medan andra delar kan behöva beskrivas som tydliga krav för varje
nämnd att budgetera för inom sitt ansvarsområde.
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Faktorer att beakta i budgetarbetet för 2022:


Marknadsanpassad och jämställd lönebildning. Att förändra lönestrukturer och
skapa jämställda löner är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och en tydlig
strategisk riktning. Målsättningen är att ha en lönestruktur med jämställda löner som gör
att vi kan rekrytera och behålla medarbetare och därmed klara kompetensförsörjningen.
Inriktningen för Region Gotlands fortsatta lönebildningsarbete bör vara att kunna vara i
nivå med lönenivåerna inom Sveriges övriga kommuner och landsting, men också att
kunna klara konkurrensen om arbetskraften lokalt i specifikt utsatta yrkesgrupper. Inför
2022 har förvaltningarna identifierat och kostnadsberäknat behovet av lönepåslag
utifrån bristsituation och jämställdhet på 24,5 miljoner kronor utöver ett
löneökningspåslag på 2,1-2,2 procent, vilket ger ett totalt behov om 100 mkr.



Hållbart ledarskap, stöd och förutsättningar. För att skapa bra förutsättningar,
ändra strukturer, se över uppdrag och kunna ge rätt stöd behövs en strategi som är
kopplad till avvägningar kring medel och resurser i budgetarbetet. Det finns ett antal
variabler att ta hänsyn till för att få hållbara förutsättningar för ledarskapet, bland annat
geografisk spridning, antalet olika yrkeskategorier att leda, chefstödet runtomkring samt
komplexitet i uppdraget. Oavsett inriktning behövs en strategi kopplad till prioriteringar
av medel och resurser för att vara realistiskt och genomförbart. Ett viktigt perspektiv är
att se över stödresurser samt medel för det.



Vidareutbilda redan befintliga medarbetare. Då lärosätena framåt inte kommer att
kunna utbilda tillräcklig med personer som kan matcha våra behov behöver vi ta ett
större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal. Detta kan ske genom statliga
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satsningar på vidareutbildningsmöjligheter, men behöver även kompletteras med egna
medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda medarbetare att
vidareutbilda sig mot tydliga bristområden. Detta behöver tas höjd för i nämndernas
budgetar.


Strategisk och hållbar bemanning inklusive samordning av heltider som norm.
Vi har sett i projektet att ett aktivt kvalitetsarbete inom strategisk bemanningsplanering
med tydliga kopplingar till personalekonomi leder till effekter. Genom ett strategiskt
arbete som innehåller: uppföljning, ökad kompetens, verktyg, system och modeller samt
ett verksamhetsnära stöd till chefer att förändra arbetssätt och kultur, är bedömningen
att regionen kan bemanna på ett sätt som ger stora möjligheter till bättre
resursutnyttjande och sänkta sjuktal. Med en långsiktig förstärkning i nämnda områden
finns det stor potential för kostnadssänkningar och effekthämtning. Idag finns en
kortsiktig satsning på 2 mnkr för detta under 2021.
Även ett fortsatt långsiktigt arbete kring samordning av heltider och inriktning kring
överanställning behövs. Att ta höjd för en inriktning om att ha en bemanning där vi kan
erbjuda alla våra medarbetare heltid och där det finns marginaler vid arbetstoppar och
sjukdomar skulle i förlängningen ge effekter som minskade personalkostnader,
rekryteringsbehov, sjuktal samt en hållbar arbetsmiljö.



Medel för att lyfta alla medarbetare. Region Gotland borde ha ett ekonomiskt
utrymme för att kunna ge uppskattning för goda insatser och prestationer under
pandemin, oavsett hur den egna förvaltningens ekonomi ser ut. Medel för någon
gemensam aktivitet som verksamheterna får vara med och planera skulle bidra till att ge
teamkänsla, gemenskap och erkänsla. Ett tydligt signalvärde som arbetsgivare.



Framtidens arbetsplatser. Vi behöver utvärdera och omvärdera vår syn på en
arbetsplats och utifrån det forma framtidens arbetsplatser. Pandemin har hjälpt till att se
på detta med nya ögon och erfarenheter. Ett mer flexibelt sätt kan ge nya effektiva
samarbeten och som gynnar verksamheterna samtidigt som det också kan bli en
koppling till kompetensförsörjningen och ge möjligheter att attrahera och behålla
medarbetare på nya sätt. Ett arbete att synka perspektiven attraktiv arbetsgivare, hållbart
arbetsliv, ekonomi och verksamhetsperspektiv behöver göras. Ett sådant arbete spänner
över flera olika funktionsområden och behöver synkas med den regionala
utvecklingsstrategin, projekt som bo-leva-verka samt när olika hyresavtal löper ut. Ett
sådant arbete behöver resurssättas och processledas.

2022
Personalkostnadsökningar (motsvarande 2,1 procent)

75 500

Lönepåslag utifrån brist och jämställdhet

24 500

Hållbart ledarskap, stöd och förutsättningar
Vidareutbildning befintliga medarbetare
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Strategisk och hållbar bemanning inklusive heltid som norm
Medel för att lyfta alla medarbetare
Framtidens arbetsplatser
Avsatt i planen för personalkostnadsökningar

-100 000

Summa

0

Tabell 16: Sammanfattning faktorer inom HR-området att beakta i budgetarbetet (tkr)
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Driftbudget

9.1

Redan beslutade utökningar och besparingar (inarbetade i plankalkylen)

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 att nedanstående avsättningar och ramjusteringar
ska genomföras i budgeten 2022-2023. (minustecken betyder att nämnden får pengar)
2022
-100 000
-33 000

Personalkostnadsökningar
Prisökningsreserv
Resursfördelningsmodeller
BUN: förskola, grundskola, fritidshem
GVN: gymnasieskola
HSN: medicinskteknisk utveckling
SON: äldreomsorg

-5
-1
-45
-25

Övrigt
RS: Revidering översiktsplan för Gotland
RS: Genomförande av effektiviseringsprogram
RS: Subvention trygghetsboende
HSN: Fastighetsutvecklingsplan
Summa ramjusteringar enligt plan 2022-2023

067
873
400
481

2023
-200 000
-66 000

-13
-3
-92
-54

417
305
800
587

500
6 000
650
3 000

500
6 000
650
3 000

-200 671

-419 959

Tabell 17: Beslutade och inarbetade ramjusteringar 2022-2023 jämfört med budget 2021 (tkr)

9.2

Justering av resursfördelningsmodeller till följd av nya demografiska
antaganden

Efter nya antaganden om den demografiska utvecklingen (befolkningsprognos mars 2021)
föreslås följande förändringar. Alla belopp är förändringar utifrån 2021 års budget (minustecken
betyder att nämnden får pengar).

BUN: förskola
BUN: fritidshem
BUN: förskoleklass
BUN: grundskola
Summa BUN
GVN: gymnasieskola
SON: förändring äldre 65 år och uppåt
Summa

Behov Skillnad
2022 mot plan

Behov
2023

Skillnad
mot plan

1 904
6 848
-209
-12 102
-3 559

2 349
6 620
2 793
-10 254
1 508

7 182
6 915
-1 507
-18 664
-6 074

7 838
6 686
1 924
- 9 105
7 343

Behov
2024
6 851
6 915
1 169
-21 215
-6 280

-6 293
-29 913
-39 765

-4 420
-4 432
-7 344

-9 898
-58 746
-74 718

-6 593
-5 692
-4 942

-13 071
-89 652
-109 003

Tabell 18: Behov utifrån nya antaganden om demografiska förändringar 2022-2024 (tkr), jmf med budget 2021

Summan av behovet efter uppdatering av nya befolkningssiffror jämfört med vad som tidigare
avsatts för resursfördelningsmodeller är som synes i tabellen ovan totalt 7,3 mnkr 2022 och 4,9
mnkr 2023.
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9.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen används sedan 2010 en modell för fördelning av
budgetmedel som utgår från förordningen om ”Offentliga bidrag på lika villkor” Modellen rör
förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass. Varje barn/elev genererar en viss
budgettilldelning (grundbelopp - skolpeng). Modellen är baserad på prognostiserade
demografiska förändringar, s.k. elevströmmar inför varje budgetår. Sedan sker mätning av
antalet barn/elever i princip varje månad under året och ersättning utbetalas till resp. enhet.
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Beskrivning av resursfördelningsmodellerna

I grundbeloppet - skolpengen ingår bidrag för:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

undervisning
lärverktyg
elevhälsa
måltider
lokalkostnader
intäkter
administration
mervärdesskatt

I förekommande fall utgår ersättning för modersmålsundervisning och extraordinära
stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp samt regionalt stöd till små skolenheter.
Förskola

Skolpengen utgår med olika belopp för barn mellan 1 och 2,5 år och äldre än 2,5 år. Beloppet
per barn i respektive åldersgrupp är lika oavsett närvarotid. Beloppet justeras för olika faktorer
exempelvis socioekonomiska.
Grundskola inkl. förskoleklass

Skolpengen är ett bidrag per elev justerat för olika faktorer (socioekonomiska m.fl.). Antalet
elever på en skola genererar en viss budgettilldelning med olika tilldelning beroende på årskurs.
För små enheter belägna utanför Visby tätort utgår ett extra bidrag per elev, så kallat
landsbygdsstöd.
Fritidshem

Från och med läsåret 2012/2013 utgår skolpeng med lika belopp för elev i förskoleklass till år 6.
Beloppet justeras för olika faktorer exempelvis socioekonomiska.
Flöden under perioden 2022-2024

Beräkningarna över förväntat antal barn och elever utgår från befolkningsprognosen från mars
2021. 96,2 procent av populationen beräknas delta i förskoleverksamheten, 57,9 procent i
fritidshemsverksamheten samt 100 procent av populationen i förskoleklass och grundskola.
Tabellen nedan visar förändring år 2022 och framåt utifrån hur många barn och elever som man
planerar för 2021 och som också kompenserats i resursfördelningsmodellen. Den ekonomiska
effekten blir att rätt anslag tillförs kommande år även om det faktiska antalet barn inte stämmer
med planeringen.
Verksamhetsform
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Totalt

2021
budget
2 762
2 874
627
5 796
12 059

2022

2023

2024

-17
-206
+4
+168
-51

-46
-2
+23
+89
+64

+3
-17
-48
+38
-24
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Tabell 19: Årliga förändringar jmf med 2021 av antal deltagande barn utifrån budget för 2021

I tabellen syns att det blir något färre barn 2022 men att volymen sedan ökar igen.
9.2.2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ersättning utgår med ett grundbelopp per program som baseras på genomsnittskostnaden per
elev för de olika programmen. Det är stora skillnader i kostnad per elev mellan de olika
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programmen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar inför varje nytt kalenderår ett
beslut om vilket grundbelopp som gäller.
2022
1 588
239
65
40
1 932

Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen
Kommunal skola, annan kommun
Fristående skola, annan kommun
Summa

2023
1 634
239
63
39
1 975

2024
1 662
239
67
41
2 009

Tabell 20: Antal elever i gymnasieskolan 2022-2024 (i den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun)

9.2.3

Socialnämnden

Hösten 2013 beslutades om att införa en resursfördelningsmodell för äldreomsorg som
tillämpas från budgetåret 2014. Modellen bygger på befolkningsprognosen för personer 65+.
Beräkningen av resursbehoven grundas på kostnaden för äldreomsorg redovisad i offentlig
statistik och en viktning utifrån resultatet från Kostnad per brukare (KPB). Resursbehovet
speglar behovet utifrån de demografiska förändringarna och redovisas i fasta priser.
Lönekompensation tillkommer som tidigare.
I beslutet om att införa en resursfördelningsmodell fanns en skrivning om att de ingående
värdena ska stämmas av regelbundet och de demografiska förändringarna ska beräknas.
Viktningen uppdaterades 2018 och fick genomslag i 2019 års budget. Viktningen kommer att
ses över nästa gång inför budget 2023. Antal personer över 65 år utgår från senaste
befolkningsprognosen från mars 2021.
I 2021 års budget tillfördes 29,6 mnkr då antalet personer över 65 år beräknades öka med 314
personer jämfört med 2020. Nu när de definitiva befolkningssiffrorna för 2020 samt ny prognos
för 2021 är redovisade visar det sig att slutliga resursbehovet hamnade något över det
beräknade. Det blev fler äldre än beräknat i alla åldersgrupper förutom den äldsta mest
resurskrävande åldersgruppen.
Ålder
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Summa

Beräknat
2020
4
4
3
2
1

065
162
424
076
215
660
15 602

Utfall
2020

Planerat
2021

2021 ny
prognos

Planerat
2022

2022 ny
prognos

Planerat
2023

2023 ny
prognos

Planerat
2024

4
4
3
2
1

4
4
3
2
1

4
3
3
2
1

4
4
3
2
1

4
3
3
2
1

4
4
3
2
1

4
3
3
2
1

130
009
694
138
251
695
15 917

4
4
3
2
1

103
180
460
073
220
656
15 692

182
044
728
148
254
692
16 048

104
988
773
300
290
713
16 168

169
040
797
322
291
716
16 335

100
960
797
518
297
749
16 421

173
024
828
547
297
749
16 618

158
985
857
676
390
768
16 834

Tabell 21: Antal personer 65 år och äldre
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Ålder
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Summa

Avstämning
2020
-256
-186
-1 065
205
-758
1 635
-424

Avstämning
2021
-92
-175
45
-892
266
-369
-1 218

2022

2023

2024

87
41
-2 049
-11 569
-5 964
-8 818
-28 271

-27
165
-921
-14 959
-967
-12 125
-28 834

101
402
-861
-8 577
-14 989
-6 981
-30 906

Tabell 22: Årliga resursbehov enl. befolkningsprognos mars 2021. Plusbelopp betyder ökade behov och minusbelopp betyder
minskade behov (tkr)
År
2020 efter avstämning av def. folkmängd
2021 ny prognos

Resursbehov (tkr)
-424
-1 218
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2022 beräknat behov
Netto budgettillskott 2022
Avsatt i plan
Differens jämfört med det som avsatts tidigare (beloppet
är 4,4 mnkr högre än det som avsatts i planen)

28 271
29 913
-25 481
-4 432

Tabell 23: Resursbehov 2022 jämfört med det som tidigare kompenserats i budget 2021 och avsatts i plan 2022 (tkr)

Regionstyrelseförvaltningen förslår att 29,9 mnkr tillförs socialnämnden i budget 2022 samt att
justering sker med ovanstående belopp i planen för 2023-2024.

9.3

Sammanfattning av nämndernas äskanden

Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153 mnkr för år 2022. Summan innehåller
kompensation för nettoförändring av resursfördelningsmodellerna jämfört vad som tidigare
avsatts i planen, interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov.
Justering resursfördelningsmodell BUN
Justering resursfördelningsmodell SON
Justering resursfördelningsmodell GVN

-1,5
4,4
4,4

se avsnitt 9.2
se avsnitt 9.2
se avsnitt 9.2

RS/regionstyrelseförvaltningen
RS/regionstyrelseförvaltningen, externa avtal
RS/regionstyrelseförvaltningen, internprishöjning

18,6
1,1
4,3

se avsnitt 9.3.1
se avsnitt 9.4.1
se avsnitt 9.5.1

0,2
0,0

se avsnitt 9.3.2
se avsnitt 9.4.2

17,5
3,0
2,2
14,5

se avsnitt 9.3.3
se avsnitt 0

1,0

se avsnitt 9.3.4

RS/räddningstjänst
RS/räddningstjänst, externa avtal
TN/teknikförvaltningen
TN/teknikförvaltningen, externa avtal
TN/teknikförvaltningen, interna priser
TN/teknikförvaltningen, internhyra
Miljö- och byggnämnden

se avsnitt 9.5.2

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden, externa avtal
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, externa avtal

15,6
se avsnitt 9.3.5
3,8
se avsnitt 9.4.4
1,2
se avsnitt 0
0,8 se avsnitt 9.4.5Error!
Reference source
not found.

Socialnämnden
Socialnämnden, externa avtal
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden, externa avtal

7,6
9,0
36,3
10,6

se avsnitt 0
se avsnitt 9.4.6
se avsnitt 9.3.8
se avsnitt 0

0,7
155,3
-33,0
122,3

se avsnitt 9.3.9

Överförmyndarnämnden
Summa äskanden
Avsatta medel i plan för interna priser och externa avtal
Nettoäskande
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Tabell 24: Sammanfattning av nämndernas äskanden (mnkr)
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Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen äskar 18,6 mnkr i ramökning.
Office 365
Fakturahantering- och e-handelssystem inkl. support
E-arkiv
Övergång till e-arkiv / systemintegrationer
Belastningsattacker nya avtal för ökad säkerhet
Förstudier utifrån investeringsbehov

2022
4 000
2 800
2 000
500
800
1 000

2023
4 000
1 700
750
500
800
1 000

2024
4 000
1 700
250
500
800
1 000

Samhällsanalys och uppföljning
Stöd för professionella kulturskapare
Uppräkning verksamhetsstöd till kulturorganisationer
Budget- och skuldrådgivning

700
1 000
500
700

700
1 000
500
700

700
1 000
500
700

0
3 900
700
18 600

1 500
3 900
700
17 750

1 500
3 900
700
17 750

Upphandling
Kommunikation
Lokalsamordning RSF
Summa

Tabell 25: Sammanfattning regionstyrelseförvaltningens äskanden (tkr)

Förutom ovanstående äskanden kommer i särskilda ärenden skrivelser om förstärkning i
samhällsbyggnadsprocessen, Blått Centrum, stimulansmedel för startande av trygghetsboende,
kollektivtrafik samt sammanhållen arbetsmarknadspolitik.
Opåverkbara kostnader

11 100 tkr av regionstyrelseförvaltningens äskanden är opåverkbara kommande kostnader. Det
avser:







Office 365
Fakturahantering- och e-handelssystem inkl. support
E-arkiv
Övergång till e-arkiv / systemintegrationer
Belastningsattacker nya avtal för ökad säkerhet
Förstudier utifrån investeringsbehov

Samhällsanalys och uppföljning

Samhällsanalytisk kompetens för att hantera uppföljning, utvärdering och planering inom ramen
för den nya regionala utvecklingsstrategin.
Stöd för professionella kulturskapare

Befintliga stöd motsvarar inte kulturlivets behov och ökat stöd till fria professionella
kulturskapare utanför de regionala länsinstitutionerna, ger fler möjlighet att försörja sig på sin
konstnärliga verksamhet.
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Budget- och skuldrådgivning

I regionens budget- och skuldrådgivning är väntetiderna långa och det förebyggande arbetet
eftersatt. Coronapandemin bedöms påverka behovet av budget- och skuldrådgivning framåt.
Den tillfälliga förstärkning som gjordes 2020 behöver fortsätta.
Kommunikation

En rad stora utvecklingsarbeten i Region Gotland kräver kommunikationsinsatser för att få
genomslag. Efterfrågan på och förståelsen för kommunikation som strategiskt verktyg ökar och
därmed också efterfrågan på specialiststöd. Ett väl utvecklat kommunikationsarbete bedöms
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kunna ge positiva effekter i såväl internt som externt perspektiv. En förstärkning av
kommunikationsfunktionen bör också ge minskade behov av externt stöd som idag köps in i
flera fall då den egna resursen inte räcker till.
Lokalsamordning RSF

För att lyckas i förvaltningens uppdrag krävs att chefer och medarbetare ges goda
förutsättningar att göra ett bra jobb. Det finns potential i förvaltningens eget lokalutnyttjande
men för att kunna driva och utveckla arbetet krävs kompetens och resurser. Nya arbetssätt
under pandemin visar tydligt att lokaler kan nyttjas mer effektivt och att lokalytor kan minskas.
9.3.2

Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen - räddningstjänst

Nämnden äskar om 170 tkr för kompensation för internhyra (ombyggnad Fårö brandstation).
Ombyggnaden av Fårö brandstation som genomförts under 2020, har medfört att
räddningstjänsten har fått en ökning av internhyran på 170 000 kr per år, vilket inte var känt vid
budgetberedningen inför 2021. Räddningstjänsten kommer begära tilläggsanslag för de medlen
under 2021.
Vid framtagande av nytt handlingsprogram för år 2022 och framåt behöver man ta med i
beaktande räddningstjänstens budget och därmed anpassa handlingsprogrammet och de
operativa riktlinjerna utifrån rådande läge, alternativt utifrån idag, önskad ambitionsnivå eller
ökad ambitionsnivå men då krävs en större nettobudget.
9.3.3

Tekniska nämnden

I nedanstående tabell redovisas äskande om ramtillskott.
Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik, samhällsbetalda resor
Drift Honnörsparken
Utökat driftansvar gata parkavdelningen
PM10 Granitkross för halkbekämpning
PM10 Utökad bemanning
Skötsel kvarnar
Driftavtal belysning
Skötsel markreserv
Kapitalkostnader beläggningsprogrammet
Kapitalkostnad gatubelysning
Kapitalkostnader till följd av exploatering:
Brodösen

Artilleriet

Adjutanten

Honnörsparken

Visborg

Total

2022
5 600
500
900
1 000
1 500
650
100
480
500
2 641
200
300
2 000
400
700
60
17 531

Tabell 26: Verksamhetsförändringar 2022 (tkr)
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Allmän kollektivtrafik

Behov av ramtillskott om 5 600 tkr för verksamheten från 2022 finns till följd av utökat antal
producerade kilometrar i tidtabellen och antal kilometrar som går åt då bussar transporteras till
och från bussdepå.
Ökat antal producerade kilometer i tidtabellen är ca 100 000 km. Ökningen härleds till åtgärder
för ökat tillgänglighet främst till och från Visby hamn i anslutning till färjornas ankomster och
avgångar. Så kallade tom-kilometrar, ca 300 000 km, uppkommer i samband med turernas
början och slut när bussen måste åka till eller från den depå där den är placerad.
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Särskild kollektivtrafik - Samhällsbetalda resor

Ett ramtillskott för särskild kollektivtrafik 2022 begärs om 500 tkr på grund ökade
produktionskostnader kopplat till ökat antal körda kilometer med taxibilar.
Driftanslag Honnörsparken

Honnörsparken på A7-området i Visby färdigställdes under hösten 2020. Parken är nu Gotlands
största och omfattar totalt ca 3,4 hektar och innehåller en lekplats, en graffittivägg (med
tillhörande hantering av farligt avfall), ängsytor, gräsmattor, parkeringar med tillhörande
planteringar, 81 träd, 1 010 buskar, papperskorgar både i form av traditionella papperskorgar
samt Big Bellys. En omfattande insats krävs av parkförvaltningen för att sköta parken framöver
och resursbehovet avser en ytterligare årsanställd. Ramtillskott behövs om 450 tkr för 2022
samt därefter 900 tkr per år. Totalt behov uppgår till 2 250 tkr för perioden 2022-2024.
Utökat driftsanslag träd

Länsstyrelsen har godkänt att flertalet dåliga träd tas ner och i de flesta fall behöver dessa
ersättas. Gata- parkavdelningen saknar idag driftbudget avseende utbyte, etablering samt skötsel
av träd. 1 000 tkr behövs i ramtillskott för uppdraget, totalt 3 000 tkr för perioden 2022-2024.
Medel avser utökning av bemanningen med en tillsvidareanställd vid Gata-parkavdelningen.
Åtgärder för minskning av halten skadliga partiklar i luften

Enligt Regionfullmäktiges protokoll 2019-09-23 §222 ”Åtgärdsprogram för minskning av halten
skadliga partiklar i luften (PM10) i Visby” innebär detta ett antal drifts- och underhållsåtgärder
som ska genomföras kommande åren. För att kunna fullfölja uppdraget krävs utökade resurser
för:
Utbyte till granitkross för samtliga gator samt gång- och cykelvägar i Visby. Kostnaden
uppgår till 1 500 tkr/år.
 Utökad städning med PM10-maskin samt förare – kapitalkostnad PM10-maskin 460 tkr från
2023 samt utökning av en tillsvidareanställd 650 tkr.


Ovanstående punkter finns i antaget åtgärdsprogram.
Skötsel kvarnar

Idag saknas driftbudget för att sköta kvarnarna Lågan och Kärringen i Visby samt kvarnen i
Slite. För att skötsel av våra kvarnar genom exempelvis tillsyn, reparationer och klottersanering
ska kunna genomföras krävs ett ramtillskott om 100 tkr.
Driftavtal belysning

Ett nytt driftavtal för belysning är skrivet med GEAB. Det nya avtalet beräknas kosta ca 480 tkr
mer per år jämfört med det gamla avtalet från 2018. Timkostnader har ökat och en investering
av ett nytt fordon medför ökade kostnader. Ett ramtillskott fordras med 480 tkr.
Skötsel markreserv
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Det saknas en budget för driftkostnader kopplad till Region Gotlands markreserv som inte
avser skogsfastighet. För att marken ska kunna skötas på ett bra vis fordras ett ramtillskott om
500 tkr.
Ökade kapitalkostnader beläggningsprogrammet

Ramtillskott äskas för ökade kapitalkostnader för mark och trafikavdelningen till följd av
beläggningsinvesteringar som genomförts 2021.
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Kapitalkostnad gatubelysning

Investeringar i gatubelysning genererar ökade kapitalkostnader. Ramtillskott erfordras med 200
tkr för år 2022.
Kapitalkostnader till följd av exploatering

Ett antal exploateringar genererar ökade kapitalkostnader från 2022 där kompensation för
kapitalkostnader måste till. Dessa är:






Brodösen 300 tkr
Artilleriet 2 000 tkr
Adjutanten, gata och väg 400 tkr
Honnörsparken 700 tkr
Visborg 60 tkr

Utöver de behov som beskrivs ovan tillkommer kostnader för åtgärder som måste hanteras
under perioden. Dessa kostnader kan när de får fullt genomslag behöva kompenseras för i
framtiden.
Skötsel av nya grillplatser

Förvaltningen investerar i nio nya grillplatser runt om på Gotland. Grillplatserna behöver
underhållas framöver och kostnaden beräknas till 90 tkr för 2022, totalt 270 tkr för perioden
2022-2024.
Toalett Tallunden

Efterfrågan på en ny toalett i parken Tallunden är mycket stor. Kostnad för driften av toaletten
beräknas till 100 tkr per år.
Toalettavtal

Förvaltningen får en mängd önskemål om att skriva avtal med näringsidkare på landsbygden för
att öppna upp toaletter under högsäsong liknande det avtal som finns mellan Region Gotland
och Visby centrum. Totalt finns 140 tkr budgeterade för Visby. Om liknande avtal ska kunna
ordnas bör en liknande budget avsättas för landsbygden. Kostnaden för liknandeavtal med
utvecklingsbolag på landsbygden beräknas till 140 tkr.
9.3.4

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden äskar 1,0 mnkr 2022 för att möta behovet av planberedskap och
arbeta mot bostadsbristen.
Intäkter
Driftkostnader
Netto

2021
77 701
-107 735
-30 034

2022
77 701
-108 735
-31 034

2023
77 701
-107 735
-30 034

2024
77 701
-106 735
-29 034
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Tabell 27: Budget 2021 samt prognostiserad driftbudget 2022-2024 (tkr)

Nämnden bedömer att de kan minska budgetramen för år 2023 med 1 mnkr och 2024 med
ytterligare minskning på 1 mnkr. 2021 fick nämnden en ramökning på 3 mnkr (äskade 4 mnkr)
och Strategisk plan och budget 2021-2023 innehöll en potentiell ramminskning från 2022 och
framåt med 1 mnkr. Denna ramminskning bedömer alltså nämnden inte är möjlig under 2022
utan istället först 2023 och framåt.
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Tillsyn inom Plan- och bygglagen

För att kunna möta behovet av planberedskap och arbeta mot bostadsbristen bedömer enheten
att de har ett behov av ökade resurser på 1 mnkr för nyrekryteringar och ett ökat användande av
konsulter. Planchefen har identifierat behovet till nyrekrytering av en planadministratör och en
planarkitekt.
9.3.5

Barn- och utbildningsnämnden

Utöver resursfördelningsmodellen och kompensation för externa avtal äskar nämnden om
ramtillskott med 15,6 mnkr år 2022.
2022
2 000
1 000
500
10 000
2 104
15 604

Barn och elevhälsa
Kompetensförsörjning
Mentorsanställningar
Finansieringsprincipen
Driftskostnader investering lokaler
Summa

2023
2 000
1 000
500
10 000
11 990
25 490

2024
2 000
1 000
500
10 000
19 918
33 418

Tabell 28: Barn- och utbildningsnämnden, äskande (tkr)

Barn och elevhälsa

För att uppfylla författningskraven gällande elevhälsa samt kunna realisera god och nära vård
anser nämnden att det behövs en utökning av elevhälsans budget och äskar om en ramökning
på 2 mnkr.
Kompetensförsörjning

Nämnden äskar 1 mnkr i ramökning för att kunna intensifiera redan påbörjade insatser.
Mentorsanställningar

Nämnden äskar 0,5 mnkr i ramökning för inrättandet av mentorsanställningar inom
grundskolan.
Finansieringsprincipen

Nämnden äskar inom ramen för de extra välfärdsmiljarderna budgettillskott, enligt nedan:
Tabell 1.5 (e) Finansieringsprincipen

Belopp, tkr
2022

Ökad skolfrånvaro, grundskola

3 000

Särskolebarn i förskoleklass, grundskola

1 300

Resursskolor, grundskola

1 300

Elevassistenter, särskola
Tilläggsbelopp för elever med särskilda behov,
grundskola

1 000

Riktade insatser, förskola
Summa

3 000
400
10 000

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

Driftkostnader investering lokaler

Nämnden äskar 2,1 miljoner kronor för ökade lokalkostnader på grund av tidigare gjorda
lokalinvesteringar (ökade hyreskostnader för Västerhejde skola samt Polhemsskolan).
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver resursfördelningsmodellen och kompensation för externa avtal äskar nämnden 1,2 mnkr
2022.
Kompetensförsörjning
Mentorsanställningar
Driftskonsekvenser investeringar i lokaler
Summa

2022
360
180
656
1 196

2023
360
180
1 136
1 676

2024
360
180
2 280
2 820

Tabell 29: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äskande (tkr)

Kompetensförsörjning

Nämnden äskar 0,4 mnkr i ramökning för att kunna intensifiera redan påbörjade insatser.
Mentorsanställningar

Nämnden äskar 0,2 mnkr för inrättandet av mentorsanställningar.
Driftskonsekvenser investeringar i lokaler

Nämnden äskar 0,7 mnkr för ökade lokalkostnader på grund av tidigare gjorda lokalinvestering.
9.3.7

Socialnämnden

Socialnämnden begär ramtillskott med 7,6 mnkr.
Socialnämnden äskar 5 mnkr för att få ekonomisk balans i sin LSS-verksamhet. Nämndens
framhåller att kostnaderna för LSS-insatser ligger på en relativt låg nivå jämfört med andra
kommuner. Trots det har verksamheten dragits med underskott de senaste åren. LSSverksamheten är en rättighetslagstiftning som inte går att ta bort eller förändra. Nämnden anser
att verksamheten är underfinansierad.
För att kunna ta ett större grepp, följa lagstiftningen och möta ett påtagligt behov vad gäller våld
i nära relation behövs ytterligare resurser. Nämnden begär ett tillskott på 2,6 mnkr för att
utveckla arbetet mot våld i nära relation.
För att kunna behålla och rekrytera vissa svårrekryterade personalkategorier samt
jämställdhetssatsningar begär nämnden att få 2,2 mnkr. I övrigt vill nämnden få kompensation
för resursfördelningsmodell, externa avtal och ordinarie personalkostnadsökningar.
LSS-verksamhet
Våld i nära relation, utökning av verksamheten
Summa

2022
5 000
2 600
7 600

2023
5 000
2 650
7 650

2024
5 000
2 700
7 700

Tabell 30: Socialnämnden, äskande drift (tkr)

9.3.8

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar 36,3 mnkr i utökad driftbudget för 2022. I beloppen ingår
inte kompensation för externa avtal, personalkostnadsökningar samt extra medel för särskilt
svårrekryterade yrkesgrupper utifrån genomförd lönekartläggning.
Kompensation förmånsläkemedel
1177 Vårdguide på telefon årlig drift
Kompensation prisutveckling utomlänsvård
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag - höjd avgift
Summa

2022
12 000
3 300
20 000
1 000
36 300

Tabell 31: Hälso- och sjukvårdsnämnden, äskanden drift (tkr)
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Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att kompenseras med ytterligare 12 mnkr till följd av höga
kostnader för förmånsläkemedel som orsakas av betydande högre antal diagnostiserade
patienter inom de områden där kostnaderna för läkemedel är tydligt högre än rikets.
Sjukvårdsrådgivningen på Gotland bedrivs sedan 2012 i privat regi. I den senaste
upphandlingen lämnades inget anbud. Sjukvårdsrådgivningen behöver därmed tas över i egen
regi 1 juni 2021. En första preliminär budget för egenregi dygnet runt är bedömt till 6,9 mnkr.
Sjukvårdsrådgivningen har idag en budget som köpt tjänst på 3,6 miljoner. Detta innebär en
kostnadsökning på ca 3,3 mnkr i ökad årlig kostnad som nämnden begär ramtillskott för.
Nämnden äskar 20 mnkr för hög prisutveckling på utomlänsvård i Region Stockholm utöver
den priskompensation på utomlänsvård som nämnden äskar under externa avtal samt utöver
den priskompensation som resursfördelningsmodellen innebär.
Nämnden äskar 1,3 mnkr för att permanenta försöksverksamheten av en integrerad och
samlokaliserad mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa, ”Första linjen”.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 1 mnkr för att kompensera för höjning av
försäkringspremien från Landstigens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).
Färdplanen för God och Nära vård beslutas av regionfullmäktige under våren 2021. Eventuella
ekonomiska effekter av färdplanen är inte känt. Patienter med långvariga symptom av covid-19
är en ny patientkategori som kan innebära en ökad resursåtgång i vården.
9.3.9

Överförmyndarnämnden

Kansliet behöver förstärkas och nämnden äskar om en utökning av 1,0 tjänst motsvarande 700
tkr för att arbeta med rekrytering och utbildning av gode män samt att driva verksamhetens
digitaliseringsprocess.

9.4
9.4.1

Externa avtal
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Begär 1 083 tkr för externa avtal.
Partistöd
Div. medlemskap
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur och fritidsområdet
Summa

2022
46
340
447
250
1 083

2023
46
340
447
250
1 083

2024
46
340
447
250
1 083

Tabell 32: Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)

Anslaget för partistöd kommer för 2020 enligt gällande regler att öka med 46 tkr beroende på
att prisbasbeloppet höjts.
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Medlemsavgifter och vissa avtal såsom avgift till SKL kommer att öka med 340 tkr.
Till länsinstitutionerna som omfattas av kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
motsvarande 2 procent vilket innebär 447 tkr.
Till övriga utförare inom kulturområdet, till idrottsanläggningar inklusive Kustparksbadet,
resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar begärs en uppräkning motsvarande
2 procent vilket innebär 250 tkr.
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Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänst

Regionstyrelsen begär 0,032 mnkr för indexuppräkning av externa avtal. För räddningstjänsten
finns avtal med Storstockholms brandförsvarsförbund.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund
Summa

Budgeterad
kostnad 2021, tkr
1 183

Kompensation
tkr
32
32

Tabell 33: Regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)

9.4.3

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen har flera externa avtal med årlig prisuppräkning. Enligt anvisningarna
medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För
följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar.
Avtal
Kollektivtrafikoperatör, Bergkvarabuss
Särskild kollektivtrafik, DRT Solutions
Externa avtal maskiner
Summa

Kompensation,
tkr
2 400
400
150
2 950

Tabell 34: Tekniska nämnden, teknikförvaltningen, kompensation externa avtal (tkr)

Kollektivtrafikoperatör

Externt avtal finns med Bergkvarabuss för den allmänna kollektivtrafiken från och med
tidtabellsskiftet sommaren 2020. I avtalet med Bergkvarabuss finns det reglerat möjlighet till
omförhandling av priserna från trafik start med hänvisning till ökade kostnader för perioden
mellan anbud och trafik start. Förhandlingen resulterade en höjning av priserna med 2,41 %,
vilket motsvarar indexhöjningen inom branschen.
Särskild kollektivtrafik

Externt avtal finns med DRT Solutions för samhällsbetalda resor vilket regleras med index.
För indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 400 tkr upp.
Maskiner Gata/Väg/Park

Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt
transporter för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal. Bland dessa tjänster ingår också
vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader till följd av indexuppräkning
beräknas till 150 tkr från år 2022.
9.4.4

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden begär 3,8 mnkr för externa avtal.
Undervisningsresurs (löner):
fristående förskolor: 65 680 tkr
fristående fritidshem: 8 254 tkr
fristående förskoleklass: 4 263 tkr
fristående grundskolor: 44 954 tkr
Köp av stödverksamhet (skolskjutsar) indexuppräkning 2 %
Summa

2022
3 079

2023
6 311

2024
9 546

697
3 776

1 394
7 705

2 091
11 637

Tabell 35: Barn- och utbildningsnämnden, kompensation externa avtal (tkr)
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Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”Lika villkor” för förskola, fritidshem,
skolverksamhet oavsett kommunal eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att
bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens
skolverksamhet, vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision
skall kompenseras även fristående huvudman. Löneutvecklingen har beräknats till 2,5 procent
2022-2024 och övriga indexantaganden med 2 procent per år. Region Gotland har upphandlat
ett avtal för allmän kollektivtrafik och skolskjuts (Trafik 2020) i en regiongemensam
upphandling (skolskjuts och linjetrafik med ett gemensamt avtal och en gemensam leverantör).
Då all trafik är indexreglerad så är en budgetförstärkning på cirka två procent per år budgeterad
för följande år. En upphandling pågår för nästa avtal som kommer att trafikeras från och med
höstterminen 2023.
9.4.5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär 0,8 mnkr för externa avtal.
Externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2022 finns inte. Den fristående skolan skall
dock ersättas för de ökade eller tillkommande kostnader som uppstår för den kommunala
skolan i budget 2022 vilket ger effekter som liknar avtal. Rampåverkan uppskattas till 0,8 mnkr.
9.4.6

Socialnämnden

Socialnämnden begär 9,0 mnkr för indexuppräkning av externa avtal.
Nämnden köper tjänster från privata utförare inom de flesta verksamheter. Kostnaden för
externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via lönekompensation,
är 452 mnkr 2020, exklusive flyktingmottagning. Av det totala beloppet avser cirka 380 mnkr
privata utförare, 35 mnkr Försäkringskassan för personlig assistans, 30 mnkr ersättning
familjehem samt 7 mnkr inhyrd personal.
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För att kompenseras för ökade kostnader till privata utförare och familjehem behöver
socialnämnden 9,0 mnkr med ett antagande om prisökning på 2 procent för 2022. De flesta av
socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI, som tas fram av SKR. OPI
för 2021 är 1,5 procent. Eftersom det inte finns något helårsutfall för 2021 ännu, har nämnden
antagit en prisökning på 2 procent 2020-års utfall.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 10,6 mnkr för externa avtal.
Nämnden har i sitt underlag tagit med både beräknad indexhöjning och beräknad volymökning
enligt tabellen nedan.
Landstingsprisindex (LPIK) för 2022 är 2,1 procent.
Volymökningen uppgår till 1,1 mnkr.
Nämnden har tagit upp kompensation för utomlänsvård med 5,5 mnkr baserat på en
prisuppräkning med 2,5 procent.
Avtal
Alarmering o dirigering
(SOS Alarm, MSB, CSAM)
Privata vårdgivare enl
nationella taxan. Läkare och
fysioterapeuter
Privata vårdgivare enl
LOUavtal (fysioterapi,
fotvård)
Njursjukvård (B Braun
Avitum)
Privat primärvård
(Praktikertjänst, Unicare)
Ambulans (Falck)
Luftburen ambulanssjukvård
(H-bord, Babcock SAA,
Grafair, KSA)
Läkemedelsförsörjning
Konsultavtal
(till största delen KARGO)
Prisuppräkning utomlänsvård
Privat barn- och
ungdomstandvård
Privat tandvård – Tandvård
till särskilda patientgrupper.
Summa

Omsättning
tkr
3 385

Beräknad
indexhöjning

Beräknad
volymförändring

2,1 %

0%

Kompensation 2022
tkr
71

7 081

2,1 %

0%

149

2 144

2,1 %

0%

45

21 030

2%

442

47 020

1,89 %
(90% av LPIK)
2,1 %

0%

987

40 543
51 038

Ej klart, upphandlas
90% av LCI kol H

5%
3%

1 000
2 000

3 700
15 000

2,1 %
2,1 %

0%
0%

78
315

220 000
1 400

2,5 %
2,1 %

0%

5 500
29

1 230

2,1 %

0%

26
10 642

Tabell 36: Hälso- och sjukvårdsnämnden, kompensation externa avtal (tkr)

9.5
9.5.1

Kompensation för höjning av interna priser
Regionstyrelseförvaltningen
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Inom regionstyrelseförvaltningen är måltidsavdelningen en resultatenhet som finansieras via
internt köp och sälj. Kvalitet och digitaliseringsavdelningen finansieras till del av anslag och till
viss del av internt köp och sälj. Övriga avdelningar är helt anslagsfinansierade.
Justering av internpriser för resultatenheterna är grundläggande för driftbudgeten och
förvaltningen behöver årligen genomföra en höjning av resultatenheternas priser med anledning
av ökade lönekostnader, eventuellt höjda internhyror samt generella prisökningar för varor och
tjänster.
Förvaltningen återkommer med förslag när beslut är taget, hur prishöjningen ska fördelas på
olika tjänster samt hur kompensationen fördelas till respektive köpande förvaltning.
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2022

2023

2024

1 425

1 425

1 425

825

825

825

98

98

98

1 922
4 270

1 922
4 270

1 922
4 270

Hyresförändring (1 %) motsvarar 150 tkr
Indexuppräkning livsmedel och transport
Löneökning kanslier överförmyndarnämnd och
patientnämnd
Prisökning PC som tjänst och Digital arbetsplats
Summa
Tabell 37: Regionstyrelseförvaltningen, prisförändringar (tkr)

Löneökning

Förvaltningen räknar med en lönekompensation på 2,5 procent 2021. Det motsvarar 2,2 mnkr
för måltidsavdelningen och kanslierna.
Hyresförändringar

En hyresförändring på 1 procent innebär en kostnadsökning på 0,2 mnkr för
måltidsavdelningen. Den totala hyran för måltid är 15,5 mnkr.
Måltidsförsörjning

Det senaste året var ökningen av livsmedelsprisindex 2,1 procent, trots att det sammanvägda
konsumentprisindexet (KPI) var 0,5 procent. Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 36
mnkr per år. Detta motsvarar en årlig kostnadsökning på 750 tkr. För att behålla likvärdig
kvalitet behöver måltidspriserna höjas i motsvarande grad. Måltidsorganisationen köper även
transporter av externa företag för ca 4 mnkr som indexuppräknas. Beräknad kostnadshöjning
75 tkr. Vilket ger en total kostnadsökning på 825 tkr.
9.5.2 Tekniska nämnden
Försörjningsverksamhet

För försörjningsverksamheten föreslås prisjusteringar för att kompensera för löneökningar,
hyreshöjning och ökning av övriga kostnader. Efter fastställd uppräkning återkommer
förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och hur kompensation
ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
Kostnadsökningar försörjningsverksamheten (tkr)

2022

2023

2024

Löneökningar 2,5 procent
Hyresförändring 1 % motsvarar 42 tkr
Kostnadshöjning fordon, drivmedel, material m.m.
Summa

2 150

4 400

6 600

87
2 237

176
4 576

266
8 866

Tabell 38: Teknikförvaltningen, försörjningsverksamheten, prisförändringar (tkr)

Löneökning - En beräknad löneökning på 2,5 % på den totala lönekostnaden om 86 100 tkr
innebär en kostnadsökning hos försörjningsavdelningen om 2 150 tkr.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

Hyreskostnadsökning – En hyreshöjning på 1 % innebär en kostnadsökning om 42 tkr.
Övriga kostnadsökningar – Försörjningsavdelningen har kostnader motsvarande 5 825 tkr för
fordon, drivmedel, material m.m. Kostnaderna ökar år från år och kostnadsökning motsvarande
KPI om 1,5 % innebär en kostnadsökning om 87 tkr 2022.
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Internhyror

Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för drift
av fastigheter visar på en ökning för 2022. Det innebär att det finns ett behov av att höja
internhyrorna med 3,5 % vilket motsvarar 14 500 tkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter kostnadsläget.
Det som förutspås är kostnadsökningar samt en förväntad inflation på 2 %.
De största posterna som förklarar behovet av höjning av internhyran är:
En stor post som bidrar till ökningen är kapitalkostnader. Det som påverkar dessa kostnader
är komponentavskrivningsreglerna som infördes för några år sedan. Vi ser en total
kostnadsökning motsvarande ca 4 000 tkr. I dessa kostnader finns en kostnadsökning om
850 tkr för planerat underhåll av Hemsebadet. Kostnaderna för reparationer 2020 blev
betydligt högre än budget. Vi bedömer att den högre kostnadsnivån kommer att bestå
framöver då behovet av reparationer ökat på grund av tidigare eftersatt underhåll. Ökningen
av reparationskostnader uppskattas till 6 200 tkr för 2022.
 De senaste årens lägre vattenförbrukning till följd av genomförda effektiviseringar har
medfört lägre kostnader. Under 2019/2020 har dock kostnaderna ändå ökat igen på grund av
höjningar av VA-taxan i flera omgångar. Den totala ökningen sen 2019 om 17,7 % motsvarar
ca 3 000 tkr för regionens lokaler vilket bör justeras via internhyran.
 Under hösten 2020 genomfördes en upphandling avseende ”Tömning och transport av
förpacknings- och återvinningsmaterial”. Det nya avtalet innebär en kostnadsökning
motsvarande ca 1 000 tkr för 2022.
 Region Gotland har aviserats om planerad prishöjning för fjärrvärme år 2022 med 1,75 %,
GEAB prognostiserar att den fortsatta höjningen efter 2023 kommer uppgå till ca 2 %
årligen.


Konsekvenserna av oförändrad internhyra innebär bland annat färre utförda reparationer och
att viss del av planerat underhåll inte kan genomföras (de som inte räknas som investeringar).
Fastighetsförvaltningsavdelningen får således använda driftbudgeten för att täcka upp för ökade
kostnader man inte kan påverka. Fastighetsförvaltningsavdelningen prognostiserar då att
redovisa ett underskott. Förvaltningarnas lokalkostnader blir även missvisande om internhyran
inte speglar den verkliga kostnaden för lokalerna de disponerar.
9.6
9.6.1

Externa taxor och avgifter
Regionstyrelsen

Ingen förändring föreslås
9.6.2

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen använder nio taxor och två prislistor. Här nedan redovisas taxorna i
punktform.
Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa årligindexuppräkning sker. VA-taxan höjdes 1 oktober 2020 med 7 % vad gäller
brukningsavgifter. Under 2021 kommer VA-avdelningen kunna simulera hur olika åtgärder
påverkar VA-taxan och därmed ha ett bättre beslutsunderlag för framtida taxejusteringar.
 Avfallstaxa – en ny avfallstaxa har arbetats fram under 2020 och godkänts av
Regionfullmäktige. Den nya taxan innebär en höjning med 10 % avseende hushållsavfall för
ett standardabonnemang och 10% på slamtaxan. Styrningen har även förstärkts för
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noggrannare sortering genom en ökad differentiering av priserna mellan osorterat och
sorterat avfall. Den nya taxan gäller från 1 februari 2021. Taxan innehåller indexklausul.
Avgifter för vissa transportdispenser s.k. transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Inom landets kommuner
tillämpas inte indexreglering av parkeringsavgifter. Det går inte att använda indexreglering på
parkeringsavgifter eftersom det kan bli ojämna avgifter. Om en indexklausul införs måste de
lokala trafikföreskrifterna skrivas om, vilket bedöms som administrativt tungt.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 2019.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs av
egenavgifter för färdtjänst och sjukresor.
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs. Taxan
för utveckling av markupplåtelse Almedalsveckan har justerats under2021.
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker.
Taxan höjdes 2019.
Taxa för grävtillstånd är beslutad 2020. Den har ersatt prislistan som tidigare tillämpades.
Taxan innehåller en indexklausul för årlig uppräkning.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Årlig indexuppräkning görs.
Punkthöjningar kommer att föreslås och förtydligande av texter samt införande av taxa för
fiskebodar och arrendeavgift för markupplåtelse planeras att införas i taxan.

9.6.3

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden ser en justering av taxor inför 2022, vilket sker varje år och oftast genom Prisindex
kommunal verksamhet (PKV). Index för 2022 är prognostiserat till 3 %. Taxan är ett levande
dokument, som ständigt behöver ses över, i och med förändrade lagstiftningar och processer
samt kostnader. Här följer nämnden kommunallagens principer som gäller för taxa,
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Nämnden har även förvaltningslagen, plan
och bygglagen och miljöbalken att förhålla sig till, vilket styr vad som får debiteras och hur
debitering får ske.
9.6.4

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige. Inga kända
förändringar i taxor och avgifter planeras under planperioden.
9.6.5

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige.
9.6.6

Socialnämnden

Nämnden ser inga större förändringar i intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda utifrån maxtaxa som för 2021 uppgår till 2 139 kronor per månad och
brukare. För hemsjukvården erlägger brukaren som är inskriven en avgift på 600 kronor per
månad, för enstaka hembesök tas inte ut någon avgift.
9.6.7

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Nämnden har inget förslag på ändrade taxor eller avgifter inför budgeten 2022. Under början av
2021 har Regionfullmäktige beslutat om ändrade avgifter i flera hänseenden. En uppföljning av
effekterna av dessa förändringar kommer att ske under 2021 och början av 2022.
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10 Investeringar
10.1 Sammanfattning av nämndernas investeringsäskanden

Investeringsbudgeten för 2022 på 487 mnkr beslutades i samband med regionfullmäktiges
beslut om strategisk plan och budget 2021-2023 i november 2020. Regionstyrelseförvaltningens
rekommendation är att regionfullmäktige även i fortsättningen ska ta beslut om en tvåårig
investeringsbudget.
I nämndernas strategiska planer föreslås att investeringsbudgeten för 2022 utökas med
sammanlagt 198 mnkr till 686 mnkr varav investeringsutgifter i avgiftsfinansierad verksamhet
145 mnkr. Nämnderna äskar om totala investeringar för perioden 2022-2026 på 2 960 mnkr,
varav investeringsutgifter i avgiftsfinansierad verksamhet 916 mnkr.
Investeringsbudget för 2021 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 866 mnkr. Då den
demografiska förändringen framåt kommer att skapa investeringsbehov är det viktigt att
prioritera och även besluta hur investeringarna ska finansieras. Trots den förbättrade likviditeten
kommer det att vara svårt att egenfinansiera skattefinansierade investeringar om inte den totala
investeringsnivån går ner.
Det finns flera skillnader mellan den beslutade budgeten för 2022 och det nya äskandena. De
största skillnaderna återfinns inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. BUN
äskar om 89 mnkr mer än den tidigare beslutade budgeten för kommande år. De största
skillnaderna består av ersättningslokaler för Väskinde förskola och ny idrottshall i Roma. För
perioden 2022-2026 äskar BUN om investeringar för sammanlagt 444 mnkr, merparten av
investeringarna ska genomföras 2022-2023. Alléskolan förväntas bli dyrare än beviljad
investeringsbudget och ytterligare 20 mnkr har äskats.
Socialnämnden äskar om att påbörja bygget av ett äldreboende i Klintehamn 2022. Det ska stå
klart 2024. Skillnaden jämfört med beslutad budget för 2022 är 60 mnkr.
Tekniska nämnden föreslår att investeringsbudgeten ska utökas med totalt 30 mnkr 2022.
Investeringar i VA minskas med 15 mnkr jämfört med tidigare beslutad budget. Investeringarna
i mark- och stadsmiljö föreslås utökas med 35 mnkr varav den största investeringen är någon
form av trafiklösning för oskyddade trafikanter runt kryssningskajen men även ny scen i
Almedalen, lekutrustning och en toalett i Tallunden föreslås. Investeringar för
fastighetsägaransvaret har ökats med 10 mnkr för hela perioden framåt.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

Regionstyrelsen föreslår förutom det som tidigare beslutats att Wisby gymnasiets matsal ska
byggas om för 7 mnkr och äskar även för nya omklädningsrum i Rävhagen och investeringar för
meröppna bibliotek.
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Region Gotland

Beredningsunderlag

Nedan sammanfattas nämndernas äskanden.
Budget
2021 inkl.
kompl.

Beslut
2022

Nytt äskande
2022

2023

2024

2025

2026

Pott

55 650

55 150

55 150

55 150

55 150

55 150

55 150

Övriga investeringar

39 010

80 560

80 010

53 310

57 160

54 810

111 498

Lokalinvesteringar

192 600

365 580

298 200

200 000

246 950

144 450

357 122

Alléskolan
varav Väskinde
förskola
varav Idrottshall
Roma
varav Idrottshall
Visby

54 000

54 000

47 000

0

0

0

27 000

0

30 000

0

0

0

0

11 742

0

35 000

0

0

0

0

varav Sanda förskola

35 000
0

0

30 300

2 500

0

0

varav Tingsbrogården
varav 2 nya
äldreboenden
varav LSS
gruppbostad
varav ombyggnad för
PCI

24 000

24 000

17 000

0

0

0

0

60 000

64 000

60 000

64 000

0

22 500

22 500

0

0

0

30 000

5 000

5 000

15 000

0

0

0

IT-investeringar

33 500

36 114

28 890

28 455

28 405

27 505

44 835

141 900

125 750

145 440

152 940

152 350

156 800

206 255

Avfall

13 800

11 500

8 500

7 500

7 200

7 200

61 231

Hamnar

11 000

11 000

42 000

24 000

45 500

57 000

30 056

487 460

685 654

658 190

521 355

592 715

502 915

866 147

163 200

144 750

187 940

171 940

198 050

213 000

287 916

324 260

540 904

470 250

349 415

394 665

289 915

578 231

VA

Summa
varav
avgiftsfinansierat**
varav skattefinansierat

17 000

7 500

Tabell 39: Äskande investeringsbudget 2022-2023 samt plan 2024-2026 (tkr)
*inklusive budget som är överflyttad till projektavdelningen

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

** i avgiftsfinansierad verksamhet ingår VA, avfall och linjehamn.
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Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2022 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Landsbygdsutveckling

8 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

Ismaskiner
Mobil biblioteksverksamhet

1 500

Meröppna bibliotek

1 800

Omklädningsrum Rävhagen

2 000

ICA-maxi arena nytt golv
Summa övrigt

800
11 000

5 000

8 800

1 000

2 300

3 000

4 900

3 000

0

6 800

6 000

6 500

5 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Lokalinvesteringar

Mottagningskök Lärbro
Fårösund skola kök
Högbyskola kök

12 500

Fole skola kök
Wisbygymnasiets matsal ombyggnad

7 000

Ombyggnation kök
Summa lokalinvesteringar

12 500

7 000

14 200

15 000

15 000

15 000

15 000

PC som tjänst

8 237

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

IT-infrastruktur / teknisk plattform

8 544

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

IT-investeringar

Windows server 2016 inkl CAL (Client Access License)

0

4 000

4 000

Utbyte Flexite avvikelsehanteringssystem

0

1 000

1 000
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Programsystem Almedalsveckan

Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

740

E-arkiv

5 000

Dokumenthanteringssystem

4 000

Trådlösa nät SOF - äldreboenden

2 456

Systemstöd upphandling

3 000

Extern web bibliotek (förstudie)
Digital långtidslagring

1 000

1 000

500
1 200

Digitala sammanträden

258

Bokningssystem

400

Summa IT-investeringar

34 335

23 000

23 000

17 000

17 000

17 000

17 000

Summa regionstyrelseförvaltningen

57 835

35 000

46 000

38 800

38 000

38 500

37 000

Räddningstjänst
Investeringsram

12 121

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Summa räddningstjänst

12 121

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Summa regionstyrelsen

69 956

41 000

52 000

44 800

44 000

44 500

43 000

5 450

5 450

5 450

5 450

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Budget 2021 + kompletteringsbudget projektavdelningen

94 926

Investeringspott

5 450

5 450

5 450

Paternosterverk varuförsörjningen

1 400

1 400

0
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Gata och park
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättring

PM10 maskin
Summa gata och park

11 970

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 068

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

13 500

13 500

10 500

10 500

500

500

500

500

2 400

2 400

2 400

2 400

0
13 038

4 000
13 500

17 500

Mark- och stadsmiljö
Ospecificerat gator och vägar

183

Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen

4 595

Enkelt avhjälpta hinder

1 939

1 000

500

500

1 000

Säkra skolvägar

3 146

1 000

1 000

1 000

1 000

Cykelplan Visby

4 388

4 000

3 000

3 000

3 000

491

1 000

1 000

1 000

1 000

5 674

2 500

2 500

2 500

1 500

Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospecificerat

400

400

767

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

Lekutrustning

1 724

1 500

7 150

5 900

4 500

1 350

800

Bad & besöksplatser upprustning & förändring

2 806

1 000

1 000

1 000

500

500

500

432

2 000

2 000

3 000

3 000

3 000

2 000

20 076

1 000

1 000
200

700

1 700

5 400

2 000

2 000

2 000

100

100

100

100

1 500

1 500

1 500

1 500

Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen
Dovhjorten parkeringshus
Åtgärdsplan broar - utbyte till trummor
Investeringar kvarnar

Lösning för oskyddade trafikanter Kryssningskaj
Klintehamn 2030

25 000
800

800
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Trädplan

300

300

Trafiksignaler och kapacitetsförb. Solbergagatan
Parkering

500

500

Aktivitetsparker

Toalett Tallunden

Summa mark- och stadsmiljö

500

500

500

2 000

1 500

2 000

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

1 500

Ny Almedalscen
Ombyggnad Visborgsgatan/Gutevägen

500

3 000
3 000
49 221

8 000

43 150

31 600

27 700

26 050

25 200

Utveckling i Visby

1 306

555

555

555

555

555

555

Nytt biljettsystem

3 019

Utveckling i serviceorter inklusive hållplatser

1 848

Hållplatser landsbygd

1 541

Kollektivtrafik

5 000
555

555

555

555

555

555

7 785

1 110

1 110

6 110

1 110

1 110

1 110

Ledningsutbyggnad ospecificerat

7 505

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Sanering VA-lednings nät

9 947

11 000

15 000

15 000

20 000

20 000

20 000

Reinvesteringar VA-anläggning

91 721

58 000

52 810

25 000

20 000

20 000

20 000

Ombyggnad vattenverk

-1 023

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Busstrafik kryssningskaj
Summa kollektivtrafik

51

VA-verksamhet

Ombyggnad avloppsreningsverk

8 379

Vattenskydd VA-plan, vatten regionala nätet

1 283

1 000

1 000

Avloppsreningsverk Fårö

5 000

5 000

0
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Vattenverk Fårö
Visby vattenverk och Tingstäde

Visby råvattenledning

Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

0

5 000

0

18 800

18 800

18 800

18 800

18 800

75 000

75 000

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

5 000

1 250

0

5 000

5 000

10 000
2 000

Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Ledningsbyggnad norra linan

2 000

500

500

500

500

500

500

0

5 000

5 000

5 000

5 000

Dricksvattenledning Västergarn - Tofta

30 000

30 000

Uppgradering Tofta VV

12 000

12 000

Klintehamn ARV ny bassäng

15 000

15 000

Visby reningsverk ny placering
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn

2 500

2 500

0

Nytt avloppsreningsverk Hemse

7 500

7 500

0

3 000

0

10 000

0

0

20 000

Nya anslutningar Åminne
Roma vattenverk förstärkning
Sanda - Västergarn

Dagvatten (utredningar)

550

540

540

540

550

500

Innovation

300

100

100

100

300

300

5 000

5 000

2 500

5 000

2 500

5 000

Fordons- och maskinanskaffning
Testbädd Storsudret
Drift- underhåll förnyelse

1 175
13 335
9 518

Nytt IT system, nuvarande Future

2 500

Västergarn Klintehamn VA-ledning

800

VA-ledning södra linan

228

Gotlands vattenförsörjning
Lickershamns vattenreservoar

2 160
572
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Kvarnåkershamns vattenreservoar
Herrviks vattenverk utökad kapacitet
UV - barriärer
Stenhuse-Sanda-Västergarn
Garda - Ljugarna ledning
Fårösunds ARV inkl arbetmiljöförbättringar

Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

-15 322
1 632
-271
226
21 550
6 783

Klintehamn ARV

-9 663

Katthammarsviks ARV

12 920

Summa VA-verksamhet

206 255

141 900

125 750

145 440

152 940

152 350

156 800

6 000

6 000

4 000

4 000

2 000

2 000

2 300

1 000

500

1 000

1 700

1 700

10 938

5 000

4 000

3 500

2 000

3 000

3 000

500

500

500

500

500

500

500

61 231

13 800

11 500

8 500

7 500

7 200

7 200

Förbättringsåtgärder Visby hamn

1 759

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Visby rep. Spont kajanläggning

5 493

3 500

3 500

4 500

4 500

Avfallshantering
Slite deponi

14 829

Slite deponi sorteringsyta

13 815

Slite deponi celler
Återvinningscentraler
Insamling
Avfallsplan
Dagvatten Slurry Roma
Fordons- och maskinanskaffning
Utbyte av containers
Summa avfallshantering

-45
19 148
500
1 300
246

Hamnverksamhet (avgiftsfinansierad )
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Visby hamn, ombyggnad fenderverk FL 7
Anpassning fl 7, landgång, bilramp
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Ombyggnad hamnterminal
Elanslutning
Summa hamnverksamhet (avgiftsfinansierad)

11 000

16 500

4 000

4 000

30 000
3 000
250

4 000

1 706

3 500

15 000

20 000

8 222
20 430

7 500

7 500

34 000

11 500

38 500

49 000

1 955

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Klintehamn muddring
Logistikytor hamnområde Klintehamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn

2 000
1 751

1 500

1 500

1 000

250

4 000

Toppning Karlsöpiren

4 500

Sjövägen ytbeläggning

3 000

Rensmuddring övriga hamnar

3 000

Utveckling Visby gästhamn
Fårösund vågbrytare

1 220

Rensmuddring Ronehamn

4 450

Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

Summa hamnar

2 000

2 000
2 000

2 000

2 000

9 626

3 500

3 500

8 000

12 500

7 000

8 000

30 056

11 000

11 000

42 000

24 000

45 500

57 000
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll

21 480

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

50 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

91 723

65 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

561 065

261 160

290 460

327 600

307 200

323 160

338 260

varav anslagsfinansierad verksamhet

273 149

97 960

145 710

139 660

135 260

125 110

125 260

varav avgiftsfinansierad verksamhet

287 916

163 200

144 750

187 940

171 940

198 050

213 000

Investeringspott

500

1 000

500

500

500

500

500

Mätinstrument

953
1 453

1 000

500

500

500

500

500

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 500

6 500

500

500

Investeringar för fastighetsägaransvar

47 612

Kompletteringsbudget övriga projekt

22 631

Summa fastighetsförvaltningsavdelningen

Summa TN/TKF

Miljö- och
byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Summa MBN/SBF

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

Lokalinvesteringar
Anpassning Polhemsskolan
Möbler/inventarier Väskinde

2 300
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Alléskolan

Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

27 000

54 000

54 000

Möbler/inventarier Alléskolan

27 000
3 000

Alléskolan nybyggnation enligt förnyat uppdrag

17 000

Visborg förskola
Nya förskoleplatser

2 000

Södervärnsskolan

2 000
300

2 000

20 000

20 000

2 000

2 000

2 500

2 500

300

Grundskolor/mindre anpassningar

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

Säkerhet, trygghet och tillgänglighet för-, grund- och särskola

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

200

200

200

250

250

Utbyte idrottshallar, säkerhet
Särskolan anpassning tillfällig elevökning
Väskinde förskola

1 000
11 742

30 000

Humlegårdsskolan med flerfunktionsnedsättning när ÅK F-1 flyttar

Polhemsskolan anpassningar matsal

1 000

2 000

Endre, återställning efter tillfälligt bygglov

100

Västerhejde, Ersättningslokaler för "Gröna längan" samt återställning

10 500

Visby/Västerhejde

Idrottshall i Roma

200

35 000

Idrottshall i Visby

Tjelvarskolan Verksamhetsanpassningar
Södervärnsskolan utökning av antal klassrum

35 000

1 000
700

Södervärnskolan - verksamhetsanpassn ventilationsarbeten

7 000

Romaskolan - utbyggnad matsal

2 000

Dalhem förskola - avdelningar

20 000

Endre skola - återställning mark

100

Vänge skola - lokaler för Barn- och elevhälsa

2 600
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Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Lien förskola - upprustning gård och verksamhetsanpassningar

1 500

Solklintskolan - effektivisering, två nya klassrum

500

Sanda förskola

30 000

Sanda skola - anpassn barn- och elevhälsa administration mm

300

Stånga skola - skolgård samt lokaler för barn och elevhälsa

1 500

Öja skola - elevhälsan

1 000

Västerhejde förskolor - ersättning paviljong med tidsb. bygglov

10 200

Lärbro förskola - ersättning paviljong med tidsb. Bygglov

10 000

Särskolan - möbler, lyftar, anpassningar
Summa lokalinvesteringar

2 500

180
43 042

56 800

143 880

96 100

39 300

92 250

6 750

6 500

6 500

8 394

6 940

6 840

6 640

6 640

6 500

6 500

8 394

6 940

6 840

6 640

6 640

55 542

69 300

158 274

109 040

52 140

104 890

19 390

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

300

300

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

Summa BUN/UAF

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

Lokalinvesteringar
Renovering och anpassning Wisbygymnasiet VF, EE, RX o BA
Möbler/inventarier Wisbygymnasiet

1 650
500
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Vuxenskolan, KCG

Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

781

5 000

5 000

Möbler/inventarier Vuxenskolan

1 000

Wisbygymnasiet, lokaler för anläggningsteknik

5 000

Fenix Ungkulturhus, verksamhetsanpassning och renovering

5 400

Tillgänglighet, åtgärder
Summa lokalinvesteringar

4 000

700

700

700

700

700

2 931

5 300

11 000

11 100

700

700

700

1 000

1 000

1 720

1 950

1 615

1 765

865

Summa IT investeringar

1 000

1 000

1 720

1 950

1 615

1 765

865

Summa GVN/UAF

7 131

9 500

15 920

16 250

5 515

5 665

4 765

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

24 000

24 000

17 000

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott

Lokalinvesteringar
Reception IFO
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen, utrustning
Tingsbrogården, till- och ombyggnad

200
59 300
2 000
17 000

Tingsbrogården, inventarier

Äldreboende 1 Klintehamn klart 2024

1 000

60 000

Äldreboende 1 utrustning

60 000
4 000
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Bilaga 1: Investeringsplan
Nämndernas förslag till investeringsbudget 2022-2023, plan 2024-2026
Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2022 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Korpen anpassning lokal hemsjukvård mfl

10 000

Äldreboende 2 inriktning Slite klart 2026

60 000

Äldreboende 2 utrustning

60 000
4 000

LSS gruppbostad klar 2026
LSS gruppbostad

30 000
7 500

22 500

22 500

86 000

46 500

106 500

82 000

70 000

64 000

47 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

94 000

54 500

114 500

90 000

78 000

72 000

55 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

SoL-boende ersätter Korpen
Summa lokalinvesteringar

17 000

IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar

Summa SON/SOF

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott

Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrustning, röntgen

10 000

Genomlysning angiolab

7 000

PCI
Narkosapparater

10 000
5 000

5 000
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Nämndernas förslag till investeringsbudget 2022-2023, plan 2024-2026
Nytillkomna eller väsentligt förändrade äskanden 2022 är markerade med kursiv stil
Budget inkl.
kompl.

Budget

Nytt förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

2021

2022

2022

2023

2024

2025

2026

Patientkallelsesystem

2 000

Inventarier för enheten för akut mottagande

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Magnetkamera MR

10 000

Datortomograf DT
Summa maskiner och inventarier

10 000
19 000

7 000

7 000

19 000

2 000

10 000

10 000

Lokalinvesteringar
Ombyggnation bårhuset

3 000

Habilitering/Rehabilitering

4 000

Tillfälliga lokaler för mottagning och expeditioner

15 000

Ombyggnad för utökade lokaler akutmottagning

8 000

Ombyggnad för att inrymma PCI

5 000

5 000

Korpen 1, 2, 3

7 000

7 000

Korpen central provtagning

15 000

3 000

Summa lokalinvesteringar

26 000

12 000

15 000

19 000

0

0

0

Summa HSN/HSF

77 000

51 000

54 000

70 000

34 000

42 000

42 000

866 147

487 460

685 654

658 190

521 355

592 715

502 915

varav avgiftsfinansierat

287 916

163 200

144 750

187 940

171 940

198 050

213 000

varav skattefinansierat

578 231

324 260

540 904

470 250

349 415

394 665

289 915

Investeringsbudget totalt
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Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Specificering av övriga statsbidrag som inte ingår i de generella
bidragen för KOMMUNER åren 2020–2023
Tabellen är inte heltäckande, det kan saknas bidrag, det kan finnas bidrag som upphört, ändrat namn eller belopp.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner 2021-03-09

Statsbidrag

2020

2021

Äldreomsorg – riktade medel

Äldreomsorgslyft

462

Återhämtningsbonus äldreomsorg

Stöd till personal i samband med covid-19

500

Skolsatsning

Merkostnader i hälso- och sjukvård samt omsorg covid-19
förordning (SFS 2020:193) avser kommuner och regioner
Bredbandsutbyggnad

Bidrag till (44 år 2020) 58 kommuner med högt
flyktingmottagande

4 000

4 000

20:37

3 400

510

210

20:37

195

650

650

20:37

20:37

31

31

500

500

385

3 000

500

420

405

20:18 20:37

150

1 400

80

200

250

500

100

19:38 20:37

19:38 20:37

250

200

20:37

100

100

20:37

721

100

2 160

2 160

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare-stärka planering av
kompetensbehov, ÖK god och nära vård. Via RSS

500

850

–

2 100

3 150

4 050

4 900

125

225

225

225

Förskola med språkutveckling

20:37

20:37

Kunskapsbaserad och säker HSV och socialtjänst, ÖK psykisk hälsa
2020. 21-23 avser kommunsektorn

Investeringsstöd hyresbostäder bostäder för studerande

19:18 19:38
20:37
20:37

2 000

Jobbstimulans ekonomiskt bistånd

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

20:37

10 000

Familjehemsplaceringar - subvention

Läs mer i
cirkulär

4 000

1 000

Riktat skolsatsning till områden med socioekonomiska utmaningar

Merkostnader i Kollektivtrafiken. Avser kommuner och regioner

2023

150

Språkträning äldreomsorgen

Lärarassistenter

2022

19:18 19:38
20:37
20:37
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Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag

2021

2022

2023

Läs mer i
cirkulär

Gröna städer

50

150

200

Klimatanpassning

98

78

78

Digitalisering och E-hälsa inom äldreomsorgen

200

200

200

Undervisning under skollov - Fördelning mellan ”Undervisning
under skollov” och ”Läxhjälp” är oklart 2021-2023

143

313

243

243

19:38 20:37

Läxhjälp- Fördelning mellan ”Undervisning under skollov” och
”Läxhjälp” är oklart 2021–2023

389

389

389

389

15:24

Kulturskola

100

100

100

100

M+KD 19:18
19:38 20:37

55

55

55

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning

3 000

3 843

3 777

?

15:14 19:18
19:38

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)

1 955

1 935

1 955

700

15:14 17:14
17:46 M+KD
19:18 20:37

835

1 462

576

80

500

500

Hedersrelaterat våld och kvinnofrid

Energiteknik, solceller mm.

”Åtgärder mot segregation” Kommuner med socioekonomiskt
eftersatta områden – ej specificerade kommuner
Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

19:38 20:37

114

19:18

19:38

19:38

M+KD 19:18
19:38 20:18
500

410

19:38 20:37

17:46 M+KD
19:18 19:38

Socioekonomiskt eftersatta kommuner

75

75

Kommuner i glesbygd – utveckla näringslivet

70

70

?

?

?

?

18:17 M+KD

1 228

?

?

?

15:14 M+KD

610

610

610

4 900

6 230

6 230

6 280

60

60

60

60

15:24

?

?

?

?

17:46

Vuxenutbildning – Se Skolverket

Mindre barngrupper i förskolan – Se Skolverket

Minska ensamhet och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

2020

§37–medel för insatser som skapar beredskap och kapacitet – Se
Länstyrelsen
Tidiga insatser för nyanlända § 37–medel – Se länstyrelsen

75

17:46 M+KD

20:37

19:38

17:46 M+KD
19:38
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Bilaga 2: Specificering av statsbidrag kommuner

Statsbidrag

2021

2022

?

Läs mer i
cirkulär

40

Förändrade rutiner och arbetssätt vid utskrivning från sjukhus –
Beslutas i samråd med SKR

12

Läslyftet

75

100

Akut hemlöshet

25

25

Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

70

100

100

100

17:46 20:37

Öka utbud och tillgängligheten till bibliotesverksamheten

225

375

300

300

17:46 20:37

Stimulansmedel för daglig verksamhet och införande av
habiliteringsersättning

350

350

350

350

17:46

Energi– och klimatrådgivning. Se Energimyndigheten.

105

120

120

120

17:46 M+KD
20:37

Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg och
hälso- och sjukvård

?

2023

Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel – Se
länsstyrelsen

Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder) fördelat utifrån
mottagande av flyktingar

?

17:46 18:17

17:46 18:17

100

100

15:14 15:24
17:46 19:38
17:46

2 400

16:50

50

16:50

Bidrag till Psykiatrin, avsatt totalt inom anslagsområde Fördelning
oklar. Avser kommunsektorn.

1 400

300

Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

4 670

4 868

4 852

?

15:24 19:38

Insatser för fler sfi-lärare och kompetensutveckling – Se Skolverket

195

?

?

?

15:24

Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården

150

Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre

500

500

500

500

15:24 M+KD
19:38 20:37

80

80

80

80

15:24 M+KD

Lågstadielyftet

985

-

Personalförstärkning och fortbildning när det gäller
specialpedagogiska insatser samt speciallärarutbildning inom
Lärarlyftet II

376

Elbusspremie

Lärarlyft II för sfi – Se skolverket
Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

2020

16:50 15:14

15:24 17:14
17:46

19:38 15:14
16:16 M+KD

Oklart belopp, se Skolverket

?

?

?

?

15:14

Fortbildning i specialpedagogik för lärare

80

120

81

19:38

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare

60

60

60

19:38
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Statsbidrag

Gymnasial lärlingsutbildning. Se skolverket

2020

2021

2022

2023

Läs mer i
cirkulär

482

482

482

482

79

?

?

?

Förstärkning elevhälsan

145

150

112

108

15:14 19:38

Skapande Skola-satsning, inklusive förskola (söks hos Statens
Kulturråd)

176

201

201

201

15:14 19:18
20:37

3 903

3 903

3 903

3 903

14:39 19:38

?

?

?

?

12:44

1 647

?

?

?

11:37

69

69

69

69

10:63

Omsorg på kvällar, nätter och helger – Se Skolverket

Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen Se
skolverket för belopp
Skolgång för barn som vistas i landet utan papperstillstånd – Se
skolverket
Karriärutvecklingsreform. Statsbidrag för karriärstjänster
sammanförs från tre till ett.
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (inkl. studiestöd) – Se
Skolverket

15:14

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

För mer information om de riktade statsbidragen hänvisas till www.regeringen.se
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Bilaga 3: Specificering av statsbidrag regioner

Specificering av övriga statsbidrag som inte ingår i de generella
bidragen för REGIONER åren 2020–2023
Vissa olika satsningar ingår i en och samma överenskommelser. Läs mer om dessa på:
https://skr.se/halsasjukvard/overenskommelsermellansklochregeringen.1463.html
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner 2021-03-09
Statsbidrag

2020

2021

2023

Läs mer i
EkonomiNytt

Smittspårning

6 800

2 000

08/20

Merkostnader för kollektivtrafiken – Se förordning (SFS
2020:713) avser kommuner och regioner

3 000

2 000

08/20

Merkostnader i hälso- och sjukvård samt omsorg covid-19 – Se
förordning (SFS 2020:193) avser kommunsektorn

10 000

Uppskjuten vård

Förstärkt stöd till personal som jobbat med covid-19

08/20, 04/20

4 000

4 000

08/20

350

08/20

Stärkt ambulansvård

100

100

100

08/20

Stärk cancersjukvården

100

100

100

08/20

Återhämtningsbonus

105

350

350

08/20

3 000

3 000

God och nära vård genom primärvårdsreform – Ingick 2020 i
ök God och nära vård
Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården – Ingick
2020 i ök God och nära vård
Goda förutsättningar för vårdens medarbetare – Ingick 2020 i
ök God och nära vård

2 935

10/19

137

12/17

1 819

2 000

Specialistsjuksköterskeutbildning – Ingick 2020 i ök God och
nära vård

500

500

400

400

M+KD 10/19

Karriärtjänster Sjuksköterskor – Ingick 2020 i ök God och nära
vård

100

100

100

100

10/19

Vision E-hälsa, Standarder – Ingick 2020 i ök God och nära
vård

100

?

?

?

Vision E-hälsa, Utv av första linjens vård – Ingick 2020 i ök God
och nära vård

130

?

?

Professionsmiljarden – Ingick 2020 i ök God och nära vård
Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

2022

Prestationsmedel, sju modeller – Ingick 2020 i ök Ökad
tillgänglighet
Stimulansmedel, utveckling – Ingick 2020 i ök Ökad
tillgänglighet

12/17, 09/18

M+KD 10/19

M+KD 10/19
?

-

?

?

?

14/15 09/18

2 453

3 000

3 000

3 000

M+KD 10/19

433

–

–

M+KD 10/19
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Statsbidrag

2020

2021

2022

2023

Läs mer i
EkonomiNytt

Standardiserade vårdförlopp – Ingick 2020 i ök Jämlik och
effektiv cancervård

320

100

100

Regionalt stöd, RCC – Ingick 2020 i ök Jämlik och effektiv
cancervård

22

?

?

M+KD 10/19

Barncancer, RCC – Ingick 2020 i ök Jämlik och effektiv
cancervård

80

?

?

M+KD 10/19

Förlossningsvård och kvinnors hälsa – Ingick 2020 i ök Ökad
tillg. o jämlik mödravård

942

1 470

1 470

12/17, 09/18

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess

840

–

Psykisk hälsa Egen ök 2020. Summa 21–23 avser
kommunsektorn

820

2 160

2 160

721

Vårdförlopp (PSV) och samordning – Ingick 2020 i ök
Patientsäkerhet, kvalitetsregister m.m.

275

345?

345?

?

–

?

?

?

Civilt försvar – Ingick 2020 i ök Patientsäkerhet,
kvalitetsregister mm. 21–23 avser totalsumma

30

442

592

1 092

Sällsynta sjukdomar – Ingick 2020 i ök Patientsäkerhet,
kvalitetsregister m.m.

10

?

?

?

Ersättning för vårdmoms bemanningstjänster. Medel ska
användas efter beslut av regeringen.

210

210

210

10/19

Åtgärder för en bättre cancervård – Ingår i ök jämlik och
effektiv cancervård

–

?

?

14/14

80

80

80

80

14/15

Klimatklivet, stöd till klimatinvesteringar avser kommunsektorn

1 955

1 935

1 955

700

10/19 08/15,
06/17 M+KD

Kultursamverkansmodellen, avser totalsumma

1 574

1 874

1 724

1 724

08/15 13/16
12/17 08/20

Råd och stöd LSS

95

95

95

Tolktjänst

74

74

74

Kvalitetsregister Ingick 2020 i ök Patientsäkerhet,
kvalitetsregister mm.

Elbusspremie avser kommunsektorn

100

M+KD 10/19

10/19 18/16
09/18
06/17

08/20

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

För mer information om de riktade statsbidragen hänvisas till:
www.skr.se; www.kvalitetsregister.se; www.esv.se; www.regeringen.se
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/645
20 april 2021

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Internränta 2021
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Internräntan sänks till en (1,0) procent från och med 2022. Budgetramarna för
nämnderna justeras.



De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över
dessa.



De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se
över dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.

Sammanfattning

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Senast sänktes internräntan 2019 från 2,0 till 1,5 procent.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2020/2021
1,2 procent. Efter årsskiftet har den sjunkit ytterligare i samband med lösen och
omsättning av lån till 1,1 procent. Andel lån med rörlig ränta utgör 37 procent av
skuldportföljen för närvarande. I samband med nyupplåning kan andel rörlig ränta
komma att ökas något. Räntorna bedöms ligga kvar på en låg nivå de kommande
åren. En internränta på 1,0 procent överensstämmer också med den internränta som
SKR lämnar som förslag till kommuner och regioner och som bygger på
kommunsektorns samlade upplåningskostnader.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nivån på internräntan ska sänkas från 1,5
procent till 1,0 procent från och med 2022.
Bedömning

Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån.
För affärsdrivande verksamhet påverkar kostnaden externa avgifter och taxor.
För interna resultatenheter påverkar kostnaden de interna priserna såsom internhyror
och regionstyrelseförvaltningens interna priser.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/645

För anslagsfinansierad verksamhet kompenseras verksamheten för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning,
kostnaden i den består av de externa räntekostnaderna.
En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2022. För berörda verksamheter påverkar inte
detta det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel mellan budget och
kostnad.
För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen justering av
budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt
externa taxor och avgifter.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/661
22 april 2021

Anna Wejde

Regionstyrelsen

Exploateringsbudget och plan 2022-2026
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

godkänna förslag till exploateringsbudget och exploateringsplan för 2022-2026
godkänna förslag till prioritering av exploateringsprojekt

Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel,
kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och
cykelvägar, grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem med
mera.
Exploateringsområdet är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten
med en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de
fastigheter som kan bildas inom ett exploateringsområde.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens exploateringsverksamhet de
närmaste åren. Exploateringsbudgeten redogör för investeringsbehovet avseende
infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark
till byggherrar. Exploateringsverksamheten ger driftkostnader för tekniska nämnden i
form av kapitalkostnad och kostnader för drift och underhåll av anläggningar.
I syfte att skapa förutsättningar för en förvaltningsövergripande prioritering av
resurserna finns förslag på prioritering mellan de olika exploateringsprojekten.
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1. Allmänt
1.1

Exploateringsplanens roll

Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens exploateringsverksamhet de
närmaste åren. Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får
följdverkningar på regionens ekonomi. Exploateringsplanen ger en helhetsbild av de
samhällsbyggnadsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående
eller planeras under den kommande femårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för
infrastrukturanläggningar som ska finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark till
byggherrar.
Exploateringsplanen får påverkan på tekniska nämndens driftbudget i form av
kapitalkostnader och kostnader för drift och underhåll av utbyggda anläggningar. Varje
enskild exploateringsprojekt prognostiserar för kostnaderna och när i tid de uppkommer.
1.2

Definition av exploateringsverksamhet

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga och iordningsställa
kompletterande gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden,
VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem med mera.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan
bildas inom ett exploateringsområde.

2. Exploateringsområden

Ärendenr RS 2021/661 Datum 2021-04-22

2.1 Pågående och planerad exploateringsverksamhet
(se även exploateringsbudget)
Infrastruktur Yttre A7 Visby (Artilleriet)

Projektet innefattar slutlig utbyggnad av gator, parker, dagvatten och annan infrastruktur
inom hela yttre A7 numera Artilleriet. Inom området finns bostadskvarter som t ex
Adjutanten, Sergeanten, Signallottan, Malajen, Rustmästaren, Kaptenen och Furiren men
också områden för verksamheter såsom Knekten, Korpralen, Majoren och Löjtnanten
samt förskolan inom kvarteret Malajen. Infrastrukturen inom området blev fullt utbyggd
under 2020. Totalt innehåller exploateringsområdet omkring 850 bostäder. All mark för
flerbostadshus har markanvisats. Försäljning av villatomterna är också klart. Tomter för
lättare industri, kontor och handel inom kvarteret Knekten har sålts via Fastighetsbyrån
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under 2020. Beslut finns att sälja Korpralen 1 till GotlandsHem för byggnation av ett nytt
huvudkontor. GotlandsHem har aviserat att detta inte längre är aktuellt. Ett område
planlagt för radhus i kvarteret Furiren återstår att anvisa via en markanvisningstävling.
Området beräknas vara fullt utbyggd med ny bebyggelse under år 2022-2023.
Initialt bedömdes regionens kostnader uppgå till 80-90 mnkr. Intäkterna bedöms överstiga
kostnaderna och en slutredovisning av projektet kommer sannolikt att kunna ske senast
2021.
Järnvägen Södercentrum

Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Under 2018 antogs en
detaljplan för del av kvarteret (Järnvägen 4) och här finns en utsedd exploatör som
färdigställer byggande av bostäder. Resterande del av kvarteret planläggs i två separata
detaljplaner varav den ena antogs under 2020. Försäljning av regionens mark i enlighet med
upprättade avtal är avgörande för genomförande av de två återstående detaljplanerna. Hela
området inrymmer ca 140 nya lägenheter.
Uppdaterade beräkningar indikerade att regionens kostnader kommer att ligga på ca 18
mnkr som balanseras upp av intäkter på ca 24 mnkr.
Stadsutveckling Visborg

Visborgsområdet kan när det är utbyggt komma att innehålla mer än 3 500 bostäder i
flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas komma att utgöra Visbys markreserv för en lång
tid framöver. En strukturplan som omfattande åren 2016-2025 har tagits fram och
godkänts. Under 2017 genomfördes en stadsvisionsstudie och en förstudie för att utreda
förutsättningarna för ett första exploateringsområde. Ett exploateringsprojekt med
projektorganisation har sjösatts under inledningen av 2018. Inom projektet har
strukturplanen och stadsvisionsstudien fördjupats och vidareutvecklats. Totalt innehåller
Visborgs första etapp omkring 1 500 bostäder (inkl. kv Skenet, Ljuset, Lyktan). Projektet
kommer initialt att kräva omfattande kostnader för infrastruktur som på sikt kommer att
försörja hela stadsdelen. Inom Visborgs första etapp inbegrips även utvecklingen av
Kungsladugårdsområdet där en detaljplan är under framtagande
Budgeterade kostnader mellan 2022-2026 uppgår till totalt cirka 280 mnkr. Under samma
period bedöms projektet inbringa intäkter om cirka 113 mnkr. Sett över en 10 års period
bedöms projektet ge en projektvinst.
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Sotaren Terra Nova

En detaljplaneläggning pågår för området för att tillskapa mark för verksamheter eftersom
det idag råder brist på sådan planlagd mark i Visbyområdet. Intressenter är fastighetsägarna
till verksamheterna inom området, där det bedrivs handel respektive processindustriell
tillverkning men även andra företag i området som vill utöka för den verksamhet som
bedrivs. Syftet är att Region Gotland förädlar regionens råmark inom området till mark för
verksamheter samt en trafikkoppling mellan Stenhuggaren och Terra Novavägen.
Detaljplanearbetet har pausats på grund av en dialog med Länsstyrelsen om
kompensationsåtgärder för ianspråktagande av känslig natur. Planarbetet bedöms kunna
återupptas igen under 2021, om resurser kan säkras, och beräknas i så fall vara klart under
2023, varefter byggande av infrastruktur kan ske och därefter försäljning av marken.
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I pågående detaljplanearbete bedöms exploateringsprojektet att belastas av utgifter om ca
28 mnkr, medan de förväntade inkomsterna från markförsäljning bedöms att som minst
motsvara dessa. Av betydelse för finansieringen av projektet är att planområdet närmast
kvarteret Stenhuggaren även kan innefatta mark för handel.
Roma Ekgatan

Ekgatans norra sida består av ett område planlagt för bostäder, som ännu inte har byggts
ut. Under 2021 planeras en markanvisning av delar av området för att möjliggöra för en
exploatör att bygga lägenheter i flerfamiljshus/radhus. Viss komplettering av infrastruktur
behöver ske. Byggstart för bostäder bedöms möjlig tidigast 2022. Området innehåller
byggrätter för omkring 40 bostäder.
Budgeterade kostnader uppgår till cirka 3 mnkr.
Industrimark Visby

På grund av att en full utbyggnad av gällande detaljplan inom Österby industriområde
medför stor risk för förorening av grundvattnet samt minskning av grundvattenbildningen
bland annat som en följd av hårdgjorda ytor är det olämpligt att området som helhet byggs
ut som industriområde. Regionfullmäktige har därför beslutat att häva stora delar av
gällande detaljplan inom Österby. Eftersom vatten och avlopp finns tillgängligt inom
området tas detta till vara genom en mindre utbyggnad utan risk för grundvattenförorening
och tillrinningsminskning. För ett område om ca 1 ha möjliggörs försäljning av
industrimark genom ett exploateringsprojekt omfattande kompletteringsutbyggnad av VA,
gata, markinlösen, förrättningskostnader, projektering och projektledning motsvarande en
kostnad om cirka 10 mnkr. Marken beräknas vara färdig för försäljning fr o m 2022 och
intäkterna bedöms överstiga kostnaderna. Även planlagd industrimark inom Bingeby
iordningställs för försäljning med start 2022.
Visby Annelund 1:39

Då tillgänglig industrimark i Visbys närområde är begränsad behövs ytterligare mark
planläggas för verksamheter. Fastigheten Visby Annelund 1:39 är utpekad som ett
verksamhetsområde i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, Hela Visby
(FÖP) KF 2009-12-14 §172. Området omfattar cirka 20 ha och ligger väster om Visby
Flygplats. Förstudien genomfördes och godkändes 2019. Exploateringsprojektet och
planarbetet påbörjades 2020.
Budgeterade kostnader i ett initialt skede uppgår till drygt 30 mnkr totalt för området.
Intäkter från försäljning av byggrätter bedöms överstiga budgeterade kostnader vid
projektets färdigställande.
Ärendenr RS 2021/661 Datum 2021-04-22

Gråbo 1:3

Exploateringsprojekt inom del av området Gråbo/Yttre Furulund. Exploatering avses ske
både genom förtätning av befintlig bebyggelse och genom att ianspråkta mark som idag är
planlagd för allmänt ändamål, park. För att binda samman gatunätet och möjliggöra att
kollektivtrafik förs in i området, planeras en ny lokalgata över Kuststadens fastighet Visby
Bogen 2. Marken direktanvisas till GotlandsHem respektive Kuststaden för byggnation av
bostäder upplåtna med hyresrätt. Området bedöms omfatta cirka 400 bostadslägenheter.
Förstudien färdigställdes under slutet av 2019 och planarbetet har därefter påbörjats.
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I Start-PM beräknas kostnaderna uppgå till 32 mnkr och intäkterna bedöms överstiga
kostnaderna. Driftkonsekvens för tekniska nämnden (kapitalkostnad samt drift och
underhåll) beräknas till 1,1 mkr.
Visby hamn stadsutveckling

Uppdrag har givits att påbörja samhällsbyggnadsprojekt som omfattar framtagande av
detaljplaner och utbyggnad av allmänna platser inom inre hamnen. En detaljplan upprättas
för inre hamnen och en för Skeppsbron. Utbyggnaden av exploateringsområdet kommer
ske etappvis då denna kräver relativt stora investeringar för iordningsställande av marken
för bebyggelse, hantering av befintlig bebyggelse och i utveckling av allmän plats. Då det är
angeläget för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås att området med
universitetsbyggnaderna prioriteras. Utredningsområdet för inre hamnen omfattar
kommunalägd mark. Marken nyttjas i dagsläget till största delen som parkering och för
bebyggelse som ursprungligen varit kopplad till hamnverksamheten. Ett
utvecklingskoncept har tagits fram. Visionen är att de allmänna platserna ska präglas av
inkluderande och kunna erbjuda något för alla. Ny bebyggelse i området ska bygga vidare
på den kontrastrika hamnkaraktären. Mer detaljerad gestaltning kommer att vidareutvecklas
vid upprättande av detaljplaner och under markanvisningsprocessen.
Beroende på områdets utsatta läge och speciella förutsättningar bedöms utvecklingen av
Inre hamnen att medföra högre kostnader än normalt för både regionen och exploatörer.
Den översiktliga bedömningen är ändå att kostnaderna, exklusive investeringskostnaden
för byggnader som ska ägas av regionen, kommer att ligga i nivå med beräknade intäkter.
Då projektstart ännu ej skett kommer medel vid en eventuell start 2022 att fördelas ur ”Pott för
kommande exploateringsprojekt”, se nedan.
Pott för kommande exploateringsprojekt

Ovanstående projekt är samtliga beslutade av regionstyrelsen för exploatering. I syfte att
möjliggöra projektstart för ännu ej beslutade exploateringsprojekt budgeteras en pott för
dessa. Projekten ska föregås av en förstudie som resulterar i ett Start-PM. I förstudien
utreds förutsättningarna för att genomföra ett exploateringsprojekt och utredningen blir ett
underlag för ett regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. Denna pott
kommer att möjliggöra för regionstyrelsen att godkänna Start-PM och besluta om
projektstart för nya projekt. Exempel på exploateringsprojekt som ej är beslutade men som
kan komma att starta under 2022 kan vara:
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Visby hamn stadsutveckling
Vändburgs hamn
Syren 1 & Cypressen 3
Genomförandeplan Program Klintehamn
Hemse Mullvalds 1:9
Östercentrum
Torslunden
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3. Prioritering
En modell för prioritering har tagits fram av Exploateringsgruppen för att säkerställa
samsyn av prioritering och förutsägbarhet för exploatören. Region Gotland arbetar med
exploateringsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen som är förvaltningsövergripande för
teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
Kriterierna är konkreta och lätta att använda. Kriterierna ska ta avstamp i politiskt
beslutade styrande dokument.
Projekten har delats upp i två grupper beroende på i vilken fas de huvudsakligen befinner
sig i. Grupperna utgörs av exploateringsprojekt i detaljplaneringsfas och
exploateringsprojekt i genomförandefas där detaljplan är antagen. Anledningen till
uppdelningen är att olika resurser belastas olika mycket i olika faser av en exploatering.
Prioriteringen sker inom respektive grupp med samma kriterier. Varje kriterium poängsätts
efter hur väl projektet stämmer överens med uppsatt kriterium. Målet är att exploateringen
ska främja Gotlands utveckling. Följande kriterium används;
Exploateringen främjar Gotlands utveckling genom att:












Är exploateringsprojektet påbörjat?
Exploatering i enlighet med RUS, ÖP Bygg Gotland, gällande FÖP:ar och
planprogram?
Effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur vägar, gång- och cykelstråk, närhet till
befintlig service och kommunikationer.
Främjande av landsbygdsutveckling, i första hand i förhållande till utpekade
serviceorter enligt servicestrategin.
Bidrar till att säkerställa mångfalden på bostadsmarknaden?
Antal berörda – exploatering som får betydelse för många?
Möjliggör nya arbetstillfällen?
Vatten & Avlopp
Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
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Följande prioritering uppnås då modellen appliceras på exploateringsprojekten och föreslås
gälla under 2022.
Exploateringsprojekt i detaljplaneringsfas
Stadsutveckling Visborg
Järnvägen Södercentrum
Visby Annelund
Gråbo 1:3
Sotaren Terra Nova

Poäng
18
13
12
11
7
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Exploateringsprojekt i genomförandefas
Roma Ekgatan
Industrimark Visby
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Poäng
10
9
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FAS

Prioritet

Exploateringsområde inkl VA

Plan 2022

Plan 2023

Utgifter

Inkomster

Plan 2024

Utgifter

Inkomster

Plan 2025

Utgifter

Inkomster

Utgifter

Inkomster

Beslutade exploateringsprojekt
Genomförandefas

-

Infrastruktur Yttre A7 - totalt

Detaljplanefas

1

Stadsutveckling Visborg

25 400

14 000
0

84 000

15 000

71 700

Detaljplanefas

2

Järnvägen Södercentrum

6 000

3 300

2 000

2 400

0

Detaljplanefas

3

Visby Annelund

18 500

46 200

Detaljplanefas

4

Gråbo 1:3

0

0

Detaljplanefas

5

Sotaren Terra Nova

9 000

10 000

Genomförande

1

Roma Ekgatan

Genomförande

2

Industrimark Visby

4 000

6 000

0

5 000

Pott för kommande expl.projekt*

15 000

Summa exploateringsprojekt

51 400

13 000

15 000
30 300

132 500

50 000

24 000

15 400
22 000

0

30 000

10 000

10 000

15 000
79 600

50 750

108 700

15 000
75 400

65 750

64 000

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.
*) Ex. på kommande exploateringsprojekt
Visby hamn stadsutveckling
Vändburgs hamn
Syren 1 & Cypress 3
Genomförandeplan Program Klintehamn
Hemse Mullvalds 1:9
Östercentrum
Torslunden

Plan 2026
Utgifter

tiga anläggningar.

Totalt perioden 2022-2026
Inkomster

Utgifter

Inkomster

14 000
48 050

12 000

24 000

279 900

113 000

8 000

5 700

30 800

30 500

92 400

20 000

22 000

50 000

9 000

30 000

0

0

9 000

19 000

75 000

0

433 400

324 100

15 000
75 050

74 800

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/691
22 april 2021

Johann Malmström

Regionstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2022
Förslag till beslut



Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2022 och belastar
regionstyrelsens näringslivsanslag enligt förslag nedan.

Sammanfattning

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag.

ALMI företagspartner Gotland AB
Science Park Gotland
Visby Centrum AB
Ung Företagsamhet Gotland
Coompanion
Gotlands Filmfond
92 möjligheter
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB
Rindi kårhuslokaler
SUMMA

År
2021
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
500 tkr
100 tkr
0 tkr
50 tkr
300 tkr
4 800 tkr
615 tkr
12 685 tkr

Äskande
2022
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
750 tkr
300 tkr
1 500 tkr
50 tkr
300 tkr
4 800 tkr
623 tkr
14 643 tkr

* Förslag
2022
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
500 tkr
100 tkr
1 500 tkr
50 tkr
300 tkr
4 800 tkr
623 tkr
14 193 tkr
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Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB
Bolaget ägs till 51 % av Almi Moderbolag AB och 49 % av Region Gotland.
Verksamheten syftar till företagsutveckling genom marknadskompletterande
rådgivning och finansiering genom långivning. Verksamheten regleras genom
ägaranvisning till bolaget, mellan ägarna finns också ett samverkansavtal.
Verksamheten finansieras av de båda ägarna proportionerligt genom ägarbidrag, samt
av diverse projektmedel och intäkter genom försålda tjänster. I enlighet med
moderbolagets förslag föreslår Regionstyrelseförvaltningen att bidraget för år 2022 beviljas på samma
nivå som innevarande år, dvs. 4 320 385 kr.

Science Park Gotland, i.f.
Science Park Gotland är en ideell förening som bildades 2005, medlemmarna består
av Region Gotland och Uppsala universitet. Föreningen har sedan starten drivit en
inkubatorverksamhet med nära koppling till Högskolan på Gotland/Uppsala
universitet, vilken sedermera har utvecklats till en ”Science Park”. Verksamheten
flyttade under 2016 till Uppsala Universitet Campus Gotlands lokaler. Verksamheten
finansieras genom verksamhetsbidrag från Region Gotland, tjänsteköp från Uppsala
universitet, samt projektmedel. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2022
beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. totalt 1 500 000 kr. SPG har utsetts till
”Excellent inkubator” av Vinnova vilket genererar ett årligt tillskott på 1 000 000 kr. Vinnovas
bidrag är villkorat och får inte överstiga 1/3 av totala grundfinansieringen.
Visby Centrum AB
Visby Centrum har som målsättning att utveckla handeln i Visby innerstad,
södercentrum och Östercentrum. Visby Centrum företräder över 200
medlemsföretag. Region Gotland avser fortsätta stödja verksamheten och
utvecklingen av handeln och en levande innerstad. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
bidraget för år 2022 beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. 500 000 kr.

Ung Företagsamhet i.f.
Ung Företagsamhet är en rikstäckande organisation, vars syfte är att främja
företagsamheten bland unga människor. Idén är att ungdomar i gymnasieskolan
under ett läsår ska få prova på att driva ett företag. Organisationen finansieras av
sponsorer från näringslivet, Region Gotland och Almi Företagspartner Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2022 beviljas på samma nivå som
innevarande år, dvs. 500 000 kr. Ung Företagsamhet har ansökt om 750 000 kr för år 2022
med motiveringen att intäkterna från näringslivets sponsorföretag har minskat med anledning av
pandemins negativa påverkan på företagens ekonomi. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
ansökan om en höjning med 250 000 kr hanteras i särskild ordning.
Coompanion Gotland i.f.
Den ideella föreningen har ett 10-tal medlemmar inklusive Region Gotland.
Verksamheten syftar till att leverera information, rådgivning och utbildning för start
och utveckling av sociala företag i enlighet med antagna stadgar. Finansieringen
kommer från statsbidrag samt kommunala bidrag, div. projektmedel samt bidrag och
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övriga intäkter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2022 beviljas på samma
nivå som innevarande år, dvs. 100 000 kr.
Gotlands Filmfond
Gotlands Filmfond AB ägs till 80 % av Region Gotland och till 20 % av Filmregion
Stockholm - Mälardalen. Bolaget har investerat i filmproduktioner sedan 2010,
ansökan avser medel för framtida investeringsverksamhet . Regionfullmäktige antog
2014 ett ägardirektiv för bolaget, i detta fastställs att: ”Bolagets uppdrag är att
stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén,
i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad
turism”. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2022 beviljas på samma nivå som
år 2020, dvs. 1 500 000 kr.
Medeltidsveckan
Medeltidsveckan är ett av de profilbärande evenemang som pekas ut i Region
Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan besöks årligen av cirka
40 000 nationella och internationella besökare. Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-02
RS § 115, att bevilja Medeltidsveckan ett årligt verksamhetsbidrag för perioden 20172019. Med stöd av samarbetsavtal mellan Region Gotland och Medeltidsveckan på
Gotland 2020-2022, ärende 2019/519 föreslår Regionstyrelseförvaltningen att denna
ordning fortsätter i god samverkan. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år
2022 beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. 300 000 kr.

Gotland Grönt Centrum
Gotland Grönt Centrum AB driver verksamheten på Lövsta i Roma sedan januari
2015. Ägare är Hushållningssällskapet (55%) LRF (5%) och Region Gotland (40%).
Gotland Grönt Centrum driver ett skoljordbruk, restaurang, konferens, uthyrning av
kontorslokaler och utbildningsverksamhet. I enlighet med upprättat aktieägaravtal
beslutade regionfullmäktige, RF § 92 2014-12-15, att 7 200 tkr skall belasta
regionstyrelsens anslag för näringsliv under perioden 2015 till 2017. Därefter skall
bidraget uppgå till 5 200 000 kr. Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22 (RS 293) att
2021 års verksamhetsbidrag sänktes från 5 200 000 kr till 4 800 000 kr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2022 beviljas på samma nivå som
innevarande år, dvs. 4 800 000 kr.

Övrigt
Utöver bidrag till näringslivsstödjande organisationer beviljar Region Gotland även
bidrag till studentföreningen Rindi i enlighet med ingånget avtal och träffade
överenskommelser. Årlig uppräkning ska göras enligt konsumentprisindex från
Statistiska Centralbyrån, perioden oktober till oktober, under löpande avtalstid.
Uppräknat belopp beräknas enligt avtal uppgå år 2022 till 623 000 kr.
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Bedömning

Region Gotlands ekonomi för år 2022 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs
för att skapa en ekonomi i balans. Samtidigt är vi i en lågkonjunktur orsakad av
coronapandemins följder där tillväxtarbetet och företagsfrämjande systemet behövs
som bäst. Konsekvenserna för aktörer som får minskade bidrag minskar deras
förmåga att fortsatt stödja företagsutveckling i det gotländska näringslivet.
Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för
regionstyrelsen näringslivsanslag.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.

Beslutsunderlag

Ansökan Science Park Gotland
Ansökan Ung Företagsamhet Gotland
Ansökan Coompanion

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Enheten för Hållbar Tillväxt
Samtliga bidragstagare
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Ansökan om näringslivsstöd till Coompanion Gotland 2022
Sammanfattning

Coompanion kan medverka i utvecklandet av socialt företagande och företagande till
nyanlända enligt nedanstående beskrivning:









Behovsinventering
Företagsbildande
Handledning
Utbildning
Affärsutveckling
Juridisk rådgivning
Administrativt stöd
Myndighetskontakter

För detta krävs olika former av resurser: personella, ekonomiska och administrativa. Vi
beskriver nedan hur vi har arbetat de senaste åren, bland annat med utgångspunkt från
kartläggningar som gjorts sedan 2012, och nu senast 2020, samt planerade satsningar.
Coompanion har under förra året medverkat till bildandet av fem nya företag, haft
affärsutvecklingsinsatser för åtta, utbildat 115 personer, bidragit till att ett nätverk av
samverkande sociala företag bildats, ASF-Gotland.
Coompanion avser att under de närmaste åren intensifiera och prioritera arbetet med att
stärka det kooperativa företagandet på Gotland. Vi ser hur kooperationen tillsammans med
civilsamhället i övrigt kan bidra till ett stärkt lokalt näringsliv och en utveckling av den lokala
arbetsmarknaden. I det senare deltar Coompanion Gotland i ett nationellt projekt där
Riksidrottsförbundet, IF Metall, Rädda Barnen m.fl. är samverkanspartners.
Den pågående pandemin och de globala hållbarhetsfrågorna ser vi som en grogrund för ett
nytt slags företagande där man bygger upp hållbara strukturer på lokal och regional nivå, där
företagen samverkar, utvecklar och stöttar varandra.
För att kunna intensifiera arbetet med att stärka det kooperativa företagandet och
företagandet bland nyanlända krävs resurser. Coompanion önskar därför att det
regionala stödet ökas till 300 000:- år 2022.
*

Kommande satsningar

Under de senaste två åren har stor kraft lagts på att stötta befintliga sociala företag och göra
dem mer konkurrenskraftiga. Det arbetet avslutas under året. Fokus kommer nu att ligga på
nyföretagande bland unga samt företagande bland nyanlända personer med akademisk
bakgrund.
Coompanions mentorsprogram i samverkan med Nyföretagarcentrum kommer att förnyas
under året och löper på under nästkommande.
Thomas J. Gustafsson
VD Coompanion Gotland
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Ansökan om verksamhetsbidrag 2022
Organisationens namn: Science Park Gotland
Besöksadress: Kaserngatan 1, Visby 621 57 Visby
Postadress: Cramérgatan 3, 621 57 Visby
Kontaktperson: Verksamhetsledare Julius Bengtsson, 0732 – 31 79 31.
Science Park Gotland (SPG) bidrar till hållbar tillväxt på Gotland genom att vara en
katalysator för tillväxtorienterat entreprenörskap och innovationsutveckling. Detta
görs genom att bedriva:
1. regional inkubatorverksamhet för gotländska startups med tillväxtpotential.
2. marknadskompletterande finansieringsverksamhet, främst via dotterbolaget
RegionInvest Gotland AB.
3. projekt med relevans för regional utveckling kopplat till entreprenörskap och
innovation.
För verksamhetsåret 2022 ansöker SPG om 1 500 000 kronor i verksamhetsbidrag, vilket
är samma belopp som verksamheten tilldelades under 2021. Observera att denna
nivå på finansiering är en förutsättning för att verksamheten ska erhålla full
finansiering från Vinnova inom ramen för programmet excellenta inkubatorer.
Bidraget kommer främst att användas till att fortsätta bedriva
inkubatorverksamheten, men även till att säkerställa att SPG har
grundförutsättningar/infrastruktur för att kunna söka och driva projekt som ligger i linje
med SPG:s uppdrag/ändamål. Bidraget förväntas primärt bidra till att fler
tillväxtbolag kan utvecklas och bidra till ökad sysselsättning och hållbar tillväxt på
Gotland.
Hållbarhetsaspekterna genomsyrar allt arbete som genomförs på SPG. Det tydligaste
exemplet på detta är att SPG under 2021 implementerar en ny metod för
hållbarhetsarbete som samtliga startups i inkubatorn kommer att genomgå.

Julius Bengtsson, Visby, 2021-04-07
Verksamhetsledare Science Park Gotland

IT’S NOT ABOUT IDEAS – IT’S ABOUT MAKING IDEAS HAPPEN!

¾
Besöksadress Kaserngatan 1 Visby • Postadress Cramérgatan 3 • 621 57 Visby
Tel 0498-65 69 60 • info@scienceparkgotland.se • www.scienceparkgotland.se

Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung
Företagsamhet på Gotland
Ung Företagsamhet är en ideell och politisk obunden organisation med syfte att tillsammans
med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung
Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet,
företagsamhet och sitt entreprenörskap. Organisationen står på fyra ben med våra läromedel
och utbildningskoncept; Vårt Samhälle, Se Möjligheterna, Din framtid & ekonomi och
UF-företagande. Dessutom finns ett Alumninätverk bestående av före detta UF-företagare.
Ung Företagsamhet finns i alla Sveriges län och är organiserat utifrån ett nationellt kansli och
i samarbete med 24 regioner. Ung Företagsamhet på Gotland är beroende av stöd från
Region Gotland och det gotländska näringslivet för att kunna bedriva sin verksamhet.

Vårt arbete på Gymnasiet
Ung Företagsamhet på Gotland arbetar med konceptet UF-företagande där 237 elever driver
UF-företag 2020/2021. Vi arbetar för att bygga broar mellan skolan och näringslivet i syfte att
utbilda Gotlands framtida näringsliv och stärka kompetensen kring företagandets villkor. För
att lyckas med det så ingår ett moment i UF-företagandet där varje UF-företag minst ska ha
en rådgivare från näringslivet. Rådgivaren delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
och fungerar som ett bollplank åt UF-företaget. Vi arrangerar i slutet av UF-året en regional
mässa, på grund av pandemin var denna i år digital och gick under namnet E-week. Vid
detta tillfälle får det gotländska näringslivet och det framtida näringslivet mötas och skapa
givande kontakter. Den regionala mässan är en deltävling där 8 vinnande UF-företag vinner
en resa till SM i Ung Företagsamhet där man representerar Gotland och tävlar mot 250
företag från övriga delar av Sverige. Gotland har på dessa SM-tävlingar varit framgångsrika
då Gotland vann SM 1999 och 2000. År 2015 och 2016 kom vi på 5:e plats av 8 000 företag.
År 2017 kom Tänk UF på 2: a plats i tävlingen årets UF-företag i konkurrens med 8603
företag.
2021 hålls SM i maj och är helt digitalt. De företag som deltar från Gotlands sida har jobbat
hårt med sin digitala framställan.
2016/2017 startade 126 gymnasieelever UF-företag fördelat på 35 företag.
2017/2018 startade 204 gymnasieelever UF-företag fördelat på 59 företag.
2018/2019 startade 198 gymnasieelever UF-företag fördelat på 66 företag.
2019/2020 startade 257 gymnasieelever UF-företag fördelat på 74 företag.
2020/2021 startade 237 gymnasieelever UF-företag födelat på 71 företag.
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Vårt arbete på Grundskolan
Våra läromedel för grundskolan finns på hälften av öns grundskolor och det motsvarar ca
2 000 elever. Vi arbetar aktivt för att få en dialog med lärarna på övriga skolor och erbjuda de
en möjlighet att börja arbeta med våra läromedel.
UF Gotland gjort en insats för att få in konceptet att jobba med de entreprenöriella lärandet
under hela skolgången. Genom våra läromedel får eleverna utbildning i det gotländska
samhället och inspiration till framtidsval i livet. Genom vårt läromedel som riktar sig till
högstadiet får man även ökad kunskap om privatekonomi.
Arbetet med att få igång verksamhet på grundskolorna har tagit många år. Då vi vet att
ekonomin är en faktor för skolorna, har vi lagt mycket tid på att kunna erbjuda skolorna ett
sponsrat alternativ på läromedel där eleverna får möjlighet att stimulera sin kreativitet och
självförtroende. Styrelsen tog under läsåret 2015/2016 beslutet att vi som förening skulle
göra en stor grundskolesatsning och finansiera samtliga inköp av våra egna läromedel till
skolorna. Gotland är i och med satsningen högt upp i toppen i Sverige när det gäller arbetet
med entreprenöriellt lärande på grundskolan. Det betyder mycket för att säkra arbetet framåt.
Tillsammans med Region Gotlands verksamhetschef på grundskolan, deltog vi på en
gemensamträff med alla Gotlands rektorer på grundskolan. Här skapade vi kontakter med
intresserade grundskolor runt om på Gotland, det blev grunden för satsningen under läsåret
2019/2020. Satsningen har innefattat ett antal besök på flera av Gotlands grundskolor för att
presentera våra läromedel. Här har vi i första hand fokuserat på att introducera våra
läromedel till lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer. Vilket har resulterat i 39 nya
registrerade på grundskolan fördelat på 13 grundskolor, som under läsåret 2019/2020 börjat
jobba med våra läromedel. (nya registrerade 18/19 10st). Vi har fram till idag tillhandahållit
läromedel motsvarande 170 000 kr till de gotländska skolorna.

Mål - läsåret 2021/2022
•

•

Att vara topp tre i Sverige på andelen lärare som utbildar i våra läromedel på
grundskolan. En nyckelframgång är en tät dialog med lärarna för att utbilda i våra tre
läromedel ”Vårt Samhälle” ”Se Möjligheterna” samt ”Min Framtid och Ekonomi”
Erbjuda alla gymnasieelever på Gotland möjligheten att driva UF-företag. Idag driver
237st elever UF-företag. Av dessa är endast 122 avgångselever. Resterande 135
elever driver i årskurs 2 med valmöjlighet att även driva i årskurs 3. Det är fortfarande
ca 300 elever som under sin gymnasietid inte får möjligheten att driva UF-företag.
Majoriteten av de gotländska gymnasieeleverna måst göra aktiva val för att få kursen
Entreprenörskap då den inte ingår i grundutbildningen. Möjligheten att driva UFföretag ställs då mot behörighetsgivande kurser som eleverna också behöver. För att
öka möjligheten för fler elever att kunna välja och få Entreprenörskap har vi sedan
läsåret 2017/18 startat ett gymnasieråd med båda gymanseskolorna.
Wisbygymnasiet har anställt en förstelärare i entreprenörskap med uppgift att
utveckla och utöka UF-Företagande på fler program. Vi arbetar tätt tillsammans för att
hitta vägar för att få in konceptet i fler utbildningar.

Utbilda Gotlands framtida näringsliv. Gotland är det län i Sverige med störst andel
egenföretagare. Vi anser att entreprenöriellt lärande ska läras ut i tidig skolålder. Vår roll i
samhället är inte att utbilda alla elever till företagare utan att stärka deras kreativitet och ge
verktyg att utveckla sitt entreprenörskap. Vi arbetar för att bygga broar mellan skolan och
näringslivet. Forskning visar att Gotland ligger i topp vad gäller utvecklingen från UF-företag
till aktiebolag.
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Det gotländska näringslivet satsar på Ung Företagsamhet Gotland:
Läsåret 14/15 stöttade näringslivet med 473 000kr* Läsåret 15/16 stöttade
näringslivet med 546 000kr* Läsåret 16/17 stöttade näringslivet med 520 000kr*
Läsåret 17/18 stöttade näringslivet med ca 630 000kr* Läsåret 18/19 stöttar
näringslivet med ca 700 000kr* Läsåret 19/20 stöttar näringslivet med ca 820 000kr*
*Det sker även insatser genom barteravtal värt ca 200 000kr.
För att säkra och bibehålla den goda kvaliteten i verksamheten har kansliet och
styrelsen på Ung Företagsamhet Gotland arbetat aktivt för att öka intäkterna från
våra regionala partners under de senaste åren. Tillsammans med det gotländska
näringslivet skriver vi ofta längre avtal om partnerskap för att vi ska kunna arbeta
långsiktigt.
Under pandemiåren 20/21 ser vi en förståelig tillbakagång som gör att bidraget
minskar med ca 40%. Dialogen med våra partners är mycket god och vår
förhoppning är att kunna arbeta vidare tillsammans med alla som stöttat oss när
förutsättningarna förändras.
Det regionala verksamhetsstödet
Ung Företagsamhet på Gotland är djupt tacksamma för tidigare års stöd som varit
helt avgörande för att kunna bibehålla kvalitén i vår verksamhet och utöka insatserna
på skolorna. På grund av det minskade stödet från näringslivet ansöker vi om ett
utökat bidrag för kommande år, med målsättningen att det kan återgå till en lägre
3

nivån när situationen hos våra sponsorföretag och i näringslivet i stort stabiliserats.
Organisationen ansökan om bidrag på 750 000 kr för året 2022.
Pandemin sätter stopp för mycket men behöver inte vara ett hinder för att utbilda och
stärka unga i att ta vara på sitt entreprenörskap. Nu mer än någonsin är
företagsamhet och entreprenörskap avgörande verktyg för att ge unga goda
förutsättningar i det kommande arbetslivet.

Visby den 14 april 2022
Robin Malmqvist Styrelseordförande

Kirsten Åkerman Tf Regionchef
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Caroline Gränefjord

Regionstyrelsen

Styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns

Sammanfattning

Regionstyrelsen godkände den 2021-01-19 ett uppdragsdirektiv för översyn av
styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi. I direktivet föreslogs bland
annat att budgetberedningen skulle vara ett av de två huvudsakliga
beredningstillfällen under 2021 där avstämning skulle ske. Det andra tillfället
kommer ske i samband med budgetavstämning i oktober. Ärendet innehåller en
första avstämning av uppdraget.
Under januari till mars har en utvärdering av nuvarande styrmodell skett genom att
förtroendevalda samt tjänstemän inom Region Gotland fått besvara en enkät. Under
perioden har även en omvärldsbevakning skett av styrning och ledning i
framgångsrika kommuner och regioner.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har givit regionsstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en total
översyn av styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi. Uppdraget startade
i januari 2021 och pågår till att regionfullmäktige tar beslut om ny styrmodell. Enligt
tidsplan ska regionfullmäktige ta beslut under våren 2022. Målet är att den nya
modellen ska bygga på tillit och bidra till tydlighet i styrningen genom hela
organisationen. En av utgångspunkterna i uppdraget är att styrmodellen ska utgå från
den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
I uppdraget ingår att utvärdera och analysera alla delar i nuvarande styrmodell för att
få ett genomarbetat underlag kring vilka delar av modellen som ska förändras för att
kopplas ihop med den regionala utvecklingsstrategin. I översynen ingår att utvärdera
och föreslå förbättringar även av de processer som ingår i styrningen, exempelvis hur
vi arbetar för att styra och följa upp de prioriterade målen i styrkortet.
I arbetet med att förändra styrmodellen och styrningen ska de sju principer som
kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande. I direktivet
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föreslogs bland annat att budgetberedningen skulle vara ett av de två huvudsakliga
beredningstillfällen under 2021 där avstämning skulle ske. Det andra tillfället kommer
ske i samband med budgetavstämning i oktober.
Tidsplanen för genomförande av uppdraget ser ut som följer:
2021
Januari – Mars: Utvärdering av nuvarande styrmodell samt omvärldsbevakning.
April – Juni: Sammanställa inhämtad information kring utvärdering av styrmodell
samt omvärldsbevakning. Presentera resultatet av inhämtad information och
utvärdering för politisk ledning, koncernledningsgrupp, strategiska nätverk,
referensgrupp samt ytterligare strateger som arbetar nära styrmodellen. Ta fram
utkast till ny styrmodell.
Augusti – September/Oktober: Presentera förslag på modell samt involvera, skapa
delaktighet och hämta in synpunkter genom workshops hos politisk ledning,
koncernledningsgrupp, strategiska nätverk, referensgrupp, ytterligare strateger som
arbetar nära styrmodellen samt helägda bolag.
Oktober – December: Utifrån inhämtad kunskap och genomförda workshops
färdigställa förslag på ny styrmodell utifrån givet uppdrag. Ta fram förslag på
förbättrad process kring planering och uppföljning av styrkortsmål kopplat till
verksamhetsplanearbete samt mer långsiktig strategisk planering av verksamhet och
budget. Ta fram förslag på hur regionen ska kunna bedöma huruvida God
ekonomisk hushållning är uppfylld utifrån kommunallagens mening.
2022
Januari – Mars: Beredning för politiskt beslut.
Nuläge
Under februari och mars skickades en enkät ut till gruppledare och presidium i
regionstyrelsen samt presidier inom regionfullmäktige, barn- och utbildningsnämnd,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd, miljö- och
byggnämnd, socialnämnd samt teknisk nämnd. Enkäten gick även ut till samtliga
förvaltningars ledningsgrupper. Syftet var att utvärdera nuvarande styrmodell. Totalt
besvarades enkäten av 45 personer (9 förtroendevalda och 36 tjänstemän).
Resultaten från förtroendevalda visade bland annat att de anser att nuvarande
styrmodell i hög grad/i viss grad säkerställer att den politiska viljeinriktningen får
genomslag i verksamheterna, att nuvarande styrmodell i hög grad/i viss grad
säkerställer att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt samt att uppföljningen
av styrkortets 18 mål i viss grad ger en korrekt bild av om målen uppnåtts.
Resultaten från tjänstemännen visade bland annat att de anser att nuvarande
styrmodell i hög grad/i viss grad tydliggör den politiska viljan för Region Gotland
samt att det i viss grad/i liten grad går att styra och leda utifrån nuvarande modell.
Resultaten visade även att det i nuvarande styrmodell i viss grad/i liten grad upplevs
gå att följa upp verksamhetens arbete.
Fritextsvaren (från främst tjänstepersoner) var delvis i konflikt med varandra, varför
dessa även kommer diskuteras närmare i referensgrupper. I fritextsvaren framkom
det från de förtroendevalda bl.a. att man önskar mer långsiktighet, att styrmodellen
når hela vägen ut i verksamheterna samt att man utvärderar hur uppföljningen och
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dess resultat används. Från tjänstepersoner framkom det bl.a. att man uppskattar den
röda tråden från vision och mål ner till verksamhetsplan men att man även vill
synliggöra den styrning som kommer från lagstiftning, nationell styrning mm. Att
man saknar riktning kring vart den egna kärnverksamheten ska förflytta sig samt att
målen kräver nedbrytning för att styrningen ska fungera. I fritextsvaren lyftes även
funderingar kring hur kopplingen mellan styrmodell och strategisk plan och budget
ser ut samt kopplingen till policydokument och handlingsplaner. Vidare ansågs det
finnas svårigheter med att bedöma måluppfyllelse och det önskades mer styrning
kring analys och utvärdering.
I omvärldsbevakningen har styrmodeller från dels kommuner som vunnit
kvalitetspriset studerats, dels övriga framgångsrika kommuner samt flera regioner.
Det som framgår överlag inom studerade kommuner och regioner är att det finns
tydligt dokumenterat och kommunicerat hur styrningen sker i kommunen eller
regionen. Den röda tråden från politiska övergripande mål ner till verksamhetsplaner
är tydlig. I vissa fall sätter regionfullmäktige/ kommunfullmäktige fokusområden
eller målområden och ger nämnden i uppdrag att sätta mål som bidrar till dessa
fokusområden/målområden, i andra fall sätter
regionfullmäktige/kommunfullmäktige mål som delas ut till en eller flera nämnder.
Flera kommuner fastställer målnivåer för att kunna avgöra om genomförda insatser
leder till måluppfyllelse. Det är dock svårt att hitta exempel på kommuner som i sin
styrning gör en direkt koppling till den regionala utvecklingsstrategi som gäller i länet.
De regioner som studerats löser på olika sätt integrering av den regionala
utvecklingsstrategin och den egna i organisationens styrmodell. Relationen mellan
målen i den regionala utvecklingsstrategin och regionens koncernstyrning finns, men
är inte i något fall heltäckande. Vanligtvis finns till exempel en vision för regionen
som territorium och en för den egna organisationen. Målen i den regionala
utvecklingsstrategin finns delvis integrerade, men tillsammans med andra mål för den
egna organisationen.
Övrig omvärldsspaning visar att de kommuner där det går att mäta en hög
genomsnittlig effektivitet ofta har en tydlig men enkel styrmodell men där det främst
är en självklarhet att ta ansvar för helheten, att arbeta för att förbättra såväl
ekonomiska som kvalitetsmässiga resultat. Detta vittnar om att kulturen i en
kommun väger absolut tyngst i arbetet med att ha hög effektivitet och nå uppsatta
mål.
Bedömning

Uppdraget bedöms genomföras enligt plan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Delrapport – Uppföljning av Region Gotlands hantering av
Coronapandemin
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot och godkänner informationen.

Sammanfattning

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin.
Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramboll Sverige AB som under
senhöst och vinter genomfört ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna
(medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i
Region Gotlands hantering av pandemin.
Ramboll pekar på ett antal styrkor såväl som utvecklingsområden i sin rapport.
Koncernledningsgruppen har påbörjat arbetet med att analysera och bearbeta de
punkter som lyfts fram. Arbetet pågår och i den här delrapporten läggs särskilt fokus
på att återkoppla de åtgärder som görs i förvaltningarna för att stödja barn och unga
och särskilda målgrupper.
Slutlig avrapportering görs vid budgetavstämning hösten 2021. Då presenteras även
ett förslag på upplägg för att genomföra en uppföljning med en bredare
samhällsanalys kring pandemins påverkan på det gotländska samhället.
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Delrapport

Sedan rapporten presenterades i februari har koncernledningsgruppen analyserat de
utvecklingsområden som lyfts fram och arbete pågår. Arbetet har en tydlig koppling
till målområden i Region Gotlands styrkort och ansvaret är fördelat enligt följande:
Social hållbarhet – Stefan Persson
Ekonomisk hållbarhet – Stefan Persson
Ekologisk hållbarhet – Stefan Persson
Kvalitet – Karolina Samuelsson
Medarbetare – Lotta Israelsson
Avrapportering sker vid budgetavstämning i oktober 2021.
Åtgärder för att stödja särskilda målgrupper samt barn och unga

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har identifierat följande särskilda
målgrupper kan behöva extra stöd med framförallt information:
Nyanlända med annan språkbakgrund än svenska
 Särskoleelever
 Vuxna med kognitiva funktionshinder
 Analfabeter och människor med stor läs- och skrivsvårigheter
 Människor med psykisk ohälsa
 Människor i utanförskap, t.ex. p.g.a. droger eller hemlöshet
 Annat som påverkar är socioekonomiska faktorer (trångboddhet och möjlighet att
läsa läxor t.ex.) och kulturskillnader.
Det kan alltså vara både vuxna och elever som är extra sårbara, elever som finns i
hem där föräldrarna har svårigheter och vuxna i våra verksamheter som är i behov av
särskilt riktad information.


Stor hänsyn har under året tagits till elever med särskilt behov av stöd men kraften
och energin till extra insatser i övrigt har inte funnits, vilket kan utvecklas.
För nyanlända är Vuxenutbildningen, Medborgarplatsen, Lotsen, våra samhällslotsar
och modersmålslärare vägen för att nå ut med information på olika språk. Muntligt
fungerar bäst som att prata direkt eller ringa upp.
Vuxenutbildningen har spelat in filmer för att nå grupper av nyanlända genom SFI.
Kan utvecklas mer systematiskt och användas mer.
Vårdcentralen och Röda Korsets träffpunkter är bra ställen för anslag.
Hantering av skolelever som mår dåligt av effekterna av pandemin och hur gruppen
unga och nyanlända följs upp
Det är gymnasiet som har haft studier på distans under lång tid och det är där oro för
kunskapstapp är som störst. I grundskolan är läget inte lika allvarligt men planering
med liknande åtgärderna finns. Den s.k. skolmiljarden är ett stöd. Efter
utvärderingen av årets klasskonferenser på gymnasiet konstateras följande:


Fler elever än vanligt uppvisar bristande studieresultat och riskerar att inte få en
gymnasieexamen
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Förutsättningarna att tillgodogöra sig distansundervisning varierar och beror bland
annat på hemförhållandena
Att kompensera konsekvenserna av distansundervisning med ännu ytterligare
distansundervisning fungerar dåligt
Högpresterande elever signalerar brist på utmaning
Elever upplever stor trötthet och ett växande antal uppvisar dåligt mående bland
annat till följd av ökad stress
Mentorsuppdraget är viktigare än någonsin, men också svårare utifrån mående och
att vissa elever är svåra att nå

För att så långt som möjligt förhindra uppkomsten kunskapstapp och ökad ohälsa
har gymnasiet tagit fram ett åtgärdspaket för vårterminen. Paketet består av följande
aktiviteter:









En stödorganisation införs onsdag eftermiddag som ersätter alla konferenser utom
APT
Öppet plugg utökas till två eftermiddagar per vecka
Lovskola planeras för sportlov, påsklov och sommarlov
Öppethållandet av skolan utökas för att kunna användas som studieplats
Ett hälsopaket med olika aktiviteter tas fram, som distribueras mentorsgrupperna
varje vecka
Innehållet på onsdagseftermiddagarna kommer från och med vecka 13 att bestå av
stödundervisning i mindre grupper för de elever som riskerar att inte bli godkända
i minst en kurs. Undervisningen kommer att vara obligatorisk. I första hand
kommer lärare att ta hand om elever från sina egna undervisningsgrupper. All
pedagogisk personal inklusive skolledningen kommer att delta i detta arbete.
För att kunna planera insatsen behöver vi göra en kartläggning av behoven.
Utifrån bedömningen i IUP:n och efter samråd med elev och ev. vårdnadshavare
görs en prioritering av de (högst) två ämnena eleven behöver extra stöd i för att bli
godkänd i kursen. En individuell plan kommer att tas fram för varje elev utifrån
underlaget och för att säkerställa möjligheten till återhämtning.

Framåt
Både grundskolan och gymnasiet kommer att göra en ny kartläggning utav
konsekvenserna av pandemin och utifrån resultatet identifiera ändamålsenliga
insatser och resursfördela. Vi ser redan nu behov under våren av ytterligare
specialpedagogiskt stöd, förstärkt studieverksamhet, lov- och kvällsskola samt
hälsofrämjande aktiviteter med elevvärdar/elevstödjare.
Gymnasiet kommer sannolikt att göra relativt genomgripande förändringar i sin
organisation fr o m vecka 12 med en utökning av undervisningstiden för elever (och
lärare) som en kompensatorisk åtgärd.
Under höstterminen skulle denna resursförstärkning kunna användas till en riktad
insats för att utveckla och förändra matematikundervisningen på skolan. Detta är
fortfarande på idéstadiet, men tanken är att under en termin prova ett tvålärarsystem
i matematik kopplat till ett pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med ett
lärosäte (t ex Örebro universitet som har en professor i matematikpedagogik) för att
förändra klassrumspraktiken i ämnet. Det skulle inte bara rädda några av de
nuvarande eleverna från icke godkända betyg utan också kommande elever.
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Åtgärder för stöd till utsatta barnfamiljer

Socialförvaltningen har ställt om flera verksamheter till delvis digitalt för att kunna
fortsätta möta brukare, klienter, patienter och anhöriga. Några exempel är
MiniMarias föräldragrupper och familjehemssekreterares möten med familjehem.
Alkohol- och drogrådgivningen erbjuder barnsamtal till barn som lever i en familj där
det förekommer beroende. Det görs just nu en satsning i form av en film, och
information i samband med publicering av filmen som vänder sig till barn med
föräldrar som har en beroendeproblematik. Filmen finansieras med pengar som
regionfullmäktige öronmärkt för speciella stödsatsningar under pandemin.
Socialförvaltningen följer på månadsbasis upp ansökningar och anmälningar som
kommer in till individ- och familjeomsorgen. Än syns inte konsekvenserna av
pandemin men man är vaksam på förändringar och har en beredskap för hantera det.
För fördjupad information rekommenderas rapporten ”Under rådande omständigheter –
Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg” som Myndigheten för
vårdanalys tagit fram.
Åtgärder för stöd till frivilligorganisationer i deras arbete med ungdomar, hemlösa,
gästarbetare etc.

Samarbete förekommer mellan exempelvis UAF och Röda Korsets verksamhet
Kupan. Kupan har läxhjälp för elever och är en mötesplats för nyanlända.
Ett annat exempel är samarbetet mellan UAF och RF/SISU Gotland. Förvaltningen
och RF/SISU har haft ett möte efter Rambolls slutrapport för att få igång samarbetet
med Fritidsbanken för att ge alla elever samma möjlighet att delta i aktiviteter
kopplade till idrott och hälsa. RF/SISU kan bidra med ledare och planering inför
friluftsdagar och Fritidsbanken kan vara en möjlighet för deltagare som har en insats
på arbetslivet och etablering – en möjlighet att få in en fot i arbetslivet.
UAF ser att samarbetet med frivilligorganisationerna kan utvecklas ytterligare.
Förvaltningen identifierar själva behovet av att analyser, bjuda in och ställa frågan för
att kunna gå vidare med vad och hur ett stöd och samarbete skulle kunna utvecklas.
Åtgärder för att nå ut till fler målgrupper och fastställa hur strukturen för det externa
behovet av information ska tillgodoses

Under pandemins första år utvecklades samarbetet över förvaltnings- och
funktionsgränser för att hantera kommunikationen, både internt och externt.
Planering och produktion hanterades på daglig basis och även den mesta
produktionen av olika slags material, gjordes av interna krafter. Både den externa
och interna kommunikationen har fått goda betyg i medborgarundersökning
respektive medarbetarundersökning.
Efter hand som krisen har fortlöpt, så har trycket på att hantera även andra
kommunikationsbehov i organisationen, ökat. Den befintliga
kommunikationsresursen räcker inte till för att hantera även detta. Att förstärka
resursen utanför de ekonomiska ramar som finns är en tidskrävande process och
enbart tillfälliga medel har beviljats. Oroande signaler avseende arbetsmiljön och att
arbetsbelastningen är för hög, gör att strukturerna inte är hållbara på sikt.
En tillfällig regionövergripande prioritering har fastställts i KLG – prioriterat just nu i
organisationen är hantering av vaccination och pandemi.
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Arbetet med att hantera pågående kris har ändrats och anpassats efter hand utifrån
rådande läge och behov. En tredje översyn av kriskommunikationsarbetet med
pandemin, har nyligen initierats i syfte att ytterligare effektivisera och säkra
uthålligheten i arbetet och i organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) äskar medel för tre nya tillsvidareanställda
kommunikatörer. Behov av en kriskommunikationsplan som tar höjd för olika slags
kriser, inte bara som tidigare kortvariga händelser och inte enbart heller för en
långvarig pandemi, är identifierat. Detta arbete måste ske kopplat till översynen av
regionens övergripande kris- och beredskapsplan.
Till allmänheten:
Många medarbetare har hög tillgänglighet för lokala media, för att utnyttja
lokalmedias goda genomslagskraft på ön. Det har byggts upp en erfarenhet och
kunskap för att organisera pressinformationer inom regionen med brett deltagande
från flera av regionens aktörer. Pandemiinformation publiceras från regionen i
lokaltidningen varje lördag samt i regionens kanaler på hemsidor samt i sociala media.
Det utnyttjas olika kanaler med film, text och bild för att nå så många olika grupper i
samhället som möjligt.

Till politiker:
Pandemiinformation ingår som en punkt vid samtliga Regionfullmäktigemöten, samt
vid behov till Regionstyrelsens möten, för att skapa en samsyn från lokala politiker på
situationen i regionen.
Till regionen:
Varje vecka får tjänstemännen i KLG uppdaterad pandemiinformation för att skapa
en gemensam plattform för regionens arbete.
Till regionala aktörer:
Varje vecka deltar smittskyddsläkare i möte med länsstyrelse via ISF och Regional
samverkanskonferens för att nå samhällsviktiga aktörer och näringslivet.
Regiongemensam samordning och samverkan över förvaltnings- och
funktionsgränser behöver fortsätta, tillsammans med gemensamma
överenskommelser om vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Om
arbetssituationen ska vara hållbar för kommunikatörerna i längden, så måste
respektive chef ha förståelse för prioriteringen och att arbetet styrs centralt. Det
behövs även utrymme för vila och återhämtning.
Frågan om hur vi bäst når och kommunicerar med svårnådda grupper är ett
kontinuerligt arbete inom kommunikationsfunktionen.
Sårbarheten är för stor med enbart en kommunikatör inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen även om samordning sker inom regionen. Förstärkning bedöms som
absolut nödvändig.
Beslutsunderlag

RS §247
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av Region Gotlands hantering av coronapandemin
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