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Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
Länsstyrelsens sammanräkning 2021-04-28
(201-1848-2021, 201-1849-2021).

Ny ersättare i regionfullmäktige efter Jörgen Renström (MP).
Karin Gardell (MP) Kung Magnus väg 38, 621 39.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Dennis Söderström (SD).
Någon ny ersättare har inte utsetts, eftersom kvoten av ersättare är fylld.
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BESLUT
2021-04-28
Dnr: 201-1848-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
28 april 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Karin Gardell
Avgången ersättare: Jörgen Renström
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare
1. Ola Matthing
2. Karin Gardell *

Karin Stephansson
Ylva Hammar
Lisbeth Bokelund
Wolfgang Brunner
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare Karin Gardell, Kung Magnus väg 38 lgh 1002, 621 39 Visby
Miljöpartiet på Gotland via e-post: gotland@mp.se

Bevis
2021-04-28

201-1848-2021

Karin Gardell
KUNG MAGNUS VÄG 38 LGH 1002
62139 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
28 april 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Miljöpartiet de gröna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-04-28
Dnr: 201-1849-2021

Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommun: Gotland
Parti: Sverigedemokraterna
Avgången ersättare: Dennis Söderström
Någon ny ersättare har inte utsetts, eftersom kvoten av ersättare är fylld.
Gotland
Ledamot

Ersättare
1. Lennart Modig Kihlberg

Lars Engelbrektsson
Hilda Frick
Håkan Lilja
Tina Benthammar
Reber Kala Min Shareef

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Sverigedemokraterna via e-post: lars.engelbrektsson@sd.se

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 187

Nominering till ungdomsledarpriset 2021

RS 2021/461
KFB § 8

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Regionfullmäktige har att utdela pris till Stefan Nilsson, Visby scoutkår.

Regionstyrelsens beslut
 Stefan Nilsson utses till årets ungdomsledare 2021 för ideellt arbete som

scoutledare och kårordförande i Visby Scoutkår.

Årets pristagare av Region Gotlands ungdomsledarpris är Stefan Nilsson, Visby
Scoutkår. Efter att Visby Scoutkårs verksamhet legat i vila under flera decennier tog
Stefan initiativet till att starta upp verksamheten igen. Han har med sitt stora
engagemang och intresse för scouting fungerat som motor i utvecklingen som
inneburit att Visby Scoutkår på sex år gått från ingen verksamhet alls till att idag
omfatta ca 60 barn och ungdomar.
”Stefan är en stor förebild, både för barnen och ledarna i verksamheten, då han
verkligen brinner för Scouternas grundvärderingar där medmänsklighet, mångfald
och demokrati kombineras med äventyr, friluftsliv och gemenskap”, säger Johan
Weiborg, kassör i Visby Scoutkår som har nominerat Stefan.
Fredrik Gradelius, ordförande i kultur- och fritidsberedningen i Region Gotland,
kommenterar beslutet av pristagare såhär:
”Stefans engagemang har resulterat i ett uppsving bland barn och ungdomar i en
klassisk verksamhet som är synnerligen viktig nu med tanke på den pandemi vi
befinner oss i. Att kombinera demokratiarbete och medmänsklighet med friluftsliv
och utomhusaktiviteter är precis det som både barn och vuxna behöver just nu”.
Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000
kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom
föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.
Priset kan bara fås en gång och är avsett att stimulera pristagaren till fortsatt ideellt
ungdomsarbete. Priset delas ut vid regionfullmäktige i juni.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03

129 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 138

Delårsrapport 1 2021 Region Gotland

RS 2021/5
AU § 112

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Delårsrapport 1 2021 för Region Gotland godkänns.
 Samtliga nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom

beslutad budget.
 Nämnderna uppmanas att snarast vidta nödvändiga beslut och åtgärder om
underskott i ordinarie verksamhet befaras.
 Nämnder som prognostiserar underskott med anledning av pandemin uppmanas
att göra en särskild redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader i
samband med delårsrapport 2.

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 miljoner kr.
Det totala resultatet för Region Gotland prognostiseras till +96 miljoner kr.
Underskottet från nämnderna vägs upp av att finansförvaltningen har positiva
budgetavvikelser för skatteintäkter, finansnetto och reavinster. Det prognostiserade
resultatet för Region Gotland på +96 miljoner kr innebär en positiv budgetavvikelse
med 9 miljoner kr.
Den inrapporterade prognosen för investeringar och exploateringar uppgår till
789 miljoner kr. Efter årets första tre månader är 10 procent av budgeten förbrukad
så en mer rimlig bedömning av prognosen är 500 miljoner kr. Budget för investeringar och exploateringar uppgår till 1 059 miljoner kr.
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 miljoner kr.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 138 forts
RS 2021/5
AU § 112

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 miljoner kr. 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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-26
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/5

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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Region Gotland

Delårsrapport 1

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.

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

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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Region Gotland

Delårsrapport 1

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.
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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.

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

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.
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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.
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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.
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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.

13

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

SON § 77

Delårsrapport 1

SON 2021/5

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.
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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
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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
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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

12

Delårsrapport 1 2021

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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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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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
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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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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
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

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)
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Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 1.
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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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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
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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

10

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

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.
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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.
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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

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

Externa fritidshem

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

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

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

10 108

DELSUMMA

9 994

10 099

10 091

10 091

10 091

10 091

10 091

10 091

10 086

10 086

10 086

10 086

120 983

10 082

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

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

234
384
12

maj

234
384
12

juni

234
384
12

juli

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

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

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag
GVN § 29

Sammanträdesdatum 2021-04-13

GVN § 29

Delårsrapport 2021:1

GVN 2021/5
GVN au § 21

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Delårsrapport 2021:1 inkl. bilagor godkänns.
 Förvaltningen ges i uppdrag att inkomma med åt med åtgärder och
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
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2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RAPPORT

Delårsrapport 1 2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Fastställd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2021-04-13
Ärendenr GVN 2021/5
Version [1.0]

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum 2021-04-13
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr GVN 2021/5
Version [1.0]

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum 2021-04-13
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr GVN 2021/5
Version [1.0]

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Delårsrapport 1

Gymnasie- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

Delårsrapport 1 2021
Innehåll
1 Sammanfattning ................................................................................................ 2
2 Händelser av väsentlig betydelse ...................................................................... 3
3 Väsentliga personalförhållanden ....................................................................... 5
3.1 Personalvolym .................................................................................................................. 5
3.2 Sjukfrånvaro ..................................................................................................................... 6

4 Ekonomisk uppföljning ...................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3
4.4

Periodens resultat ............................................................................................................. 8
Nettokostnadsutveckling ................................................................................................... 10
Årsprognos ...................................................................................................................... 11
Investeringar ................................................................................................................... 13

1

Gymnasie- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

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

C:\Formpipe\Document Converter by Formpipe\App_Data\Batch\Batch_83d4fc55-21d1-4768-8d9d-8025da370730\5095F0AEC58D439F87B67DC50372FBE0.xlsx

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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Exkluderat kostnader hänförbara till pandemin hamnar kostnadsutvecklingen på
1,5% för perioden, vilket kan betraktas som lågt med hänsyn till löne- och
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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.

3 (29)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2021

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.
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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
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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
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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
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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.
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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.
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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
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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

Ärendenr SON 2021/5 Datum 2021-04-15

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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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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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.
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Socialdirektör
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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
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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

7

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

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.

9

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2021

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.
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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.
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Förslag till beslut

•
•

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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Region Gotland
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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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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

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

Externa fritidshem

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

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

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

10 108

DELSUMMA

9 994

10 099

10 091

10 091

10 091

10 091

10 091

10 091

10 086

10 086

10 086

10 086

120 983

10 082

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

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

234
384
12

maj

234
384
12

juni

234
384
12

juli

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

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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26
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Månadsrapport april 2021 Region Gotland
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Månadsrapporten godkänns.
 De åtgärder som beslutades om i delårsrapport 1 ska genomföras.

I denna rapport prognostiseras resultatet för Region Gotland för år 2021 till
+109 mnkr (+96 mnkr delår 1). Nämndernas sammanlagda årsprognos 2021 visar på
en budgetavvikelse på -72 mnkr (-71 mnkr delår 1). Underskotten från nämnderna
vägs upp av att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter,
finansnetto och realisationsvinster vilket möjliggör en positiv resultatprognos på
109 mnkr för 2021 för hela Region Gotland.
Periodens resultat (januari-april 2021) för Region Gotland är +93 mnkr (+111 mnkr i
delår 1). Periodens sammanlagda resultat (januari-april 2021) för nämnderna visar på
en budgetavvikelse på +20 mnkr (+19 mnkr delår 1).
Bedömningen av ekonomin i denna rapport bygger bl.a. på de prognoser som
nämnderna/förvaltningarna har gjort samt Sveriges kommuners och regioners
senaste skatteunderlagsprognos (29 april 2021). I skatteunderlagsprognosen beräknas
skatteintäkterna för Region Gotland bli ytterligare 14 mnkr högre 2021. Det beror
främst på att skatteunderlaget fortsätter öka i takt med att den ekonomiska tillväxten
successivt stärks.
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 109 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. I år prognostiserar en del av 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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 141 forts
RS 2021/200

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/200
19 maj 2021

Annica Löwenadler Ekstedt

Regionstyrelsen

Månadsrapport april 2021
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Månadsrapporten godkänns.
De åtgärder som beslutades om i delårsrapport 1 ska genomföras.

Sammanfattning

I denna rapport prognostiseras resultatet för Region Gotland för år 2021 till +109
mnkr (+96 mnkr delår 1). Nämndernas sammanlagda årsprognos 2021 visar på en
budgetavvikelse på -72 mnkr (-71 mnkr delår 1). Underskotten från nämnderna vägs
upp av att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter,
finansnetto och realisationsvinster vilket möjliggör en positiv resultatprognos på 109
mnkr för 2021 för hela Region Gotland.
Periodens resultat (januari-april 2021) för Region Gotland är +93 mnkr (+111 mnkr i
delår 1). Periodens sammanlagda resultat (januari-april 2021) för nämnderna visar på
en budgetavvikelse på +20 mnkr (+19 mnkr delår 1).
Bedömningen av ekonomin i denna rapport bygger bl.a. på de prognoser som
nämnderna/förvaltningarna har gjort samt Sveriges kommuners och regioners
senaste skatteunderlagsprognos (29 april 2021). I skatteunderlagsprognosen beräknas
skatteintäkterna för Region Gotland bli ytterligare 14 mnkr högre 2021. Det beror
främst på att skatteunderlaget fortsätter öka i takt med att den ekonomiska tillväxten
successivt stärks.
Ärendebeskrivning

Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.
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Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/200

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 109 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. I år
prognostiserar en del av 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.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelse förvaltningen avdelning ekonomi
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Månadsrapport april 2021
Sammanfattning
I denna rapport prognostiseras resultatet för Region Gotland för år 2021 till +109 mnkr
(+96 mnkr delår 1).
Nämndernas sammanlagda årsprognos 2021 visar på en budgetavvikelse på -72 mnkr (-71
mnkr delårsrapport 1). Fyra av sju nämnder prognostiserar underskott för 2021 och resterande av nämnderna prognostiserar ett årsutfall i princip i nivå med nämndens budgetram.
De nämnder som prognostiserar underskott är tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, regionstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Underskotten från nämnderna vägs upp av att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter,
finansnetto och realisationsvinster vilket möjliggör en positiv resultatprognos på 109 mnkr
för 2021 för hela Region Gotland.
Periodens resultat (januari-april 2021) för Region Gotland är +93 mnkr (+111 mnkr i delårsrapport 1). Periodens sammanlagda resultat (januari-april 2021) för nämnderna visar på
en budgetavvikelse på +20 mnkr (+19 mnkr delårsrapport 1).
Bedömningen av ekonomin i denna rapport bygger bl.a. på de prognoser som nämnderna/förvaltningarna har gjort samt Sveriges kommuners och regioners senaste skatteunderlagsprognos (29 april 2021).
I skatteunderlagsprognosen beräknas skatteintäkterna för Region Gotland bli ytterligare 14
mnkr högre 2021. Det beror främst på att skatteunderlaget fortsätter öka i takt med att den
ekonomiska tillväxten successivt stärks.
Sjuktalet för perioden januari – mars 2021 är 6,61 procent vilket är 1,18 procent lägre jämfört med samma period 2020. Utvecklingen av sjuktalen är fortfarande osäker. Då pandemins påverkan på sjuktalen fortsatt bedöms vara betydande kommer dess utveckling under
året vara av stor betydelse för sjuktalen i regionens verksamheter. Antal anställda har ökat
med 63 personer (0,95 procent) jämfört med samma period (mars) 2020 och uppgår nu till
6 658 personer.

Ärendenr RS 2021/200 Datum 2021-05-19

Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 139 mnkr (111 mnkr samma period 2020).
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april utan helårsprognosen från delår 1 på 789
mnkr gäller.
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Ekonomisk uppföljning
Periodens resultat och årsprognos för Region Gotland
Budget
2021

Utfall
jan-april
2021

Utfall
jan-april
2020

Prognos
2021

Bokslut
2020

4 156

1 353

1 301

4 244

4 394

-9 489

-3 118

-3 046

-9 704

-9 581

-300

-96

-90

-296

-282

-5 633

-1 861

-1 835

-5 756

-5 469

Skatteintäkter

4 015

1 387

1 346

4 145

3 952

Generella statsbidrag och utjämning

1 724

572

517

1 715

1 692

106

98

28

104

175

15

1

1

30

30

Finansiella kostnader

-34

-6

-23

-25

-50

Årets resultat

87

93

6

109

155

(mnkr)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Periodens resultat (januari-april 2021) är +93 mnkr (+111 mnkr i delårsrapport 1).
Resultatet för helåret 2021 prognostiseras till +109 mnkr (+96 mnkr delårsrapport 1).
Enligt SKR:s senaste skatteprognos från april 2021 beräknas skatteintäkterna för Region
Gotland bli ytterligare 14 mnkr högre i år. Det beror på att skatteunderlaget fortsätter öka i
takt med att den ekonomiska tillväxten successivt stärks och att återhämtningen går snabbare än man tidigare trott.
Periodens resultat och årsprognos per nämnd

Nämndernas sammanlagda periodresultat visar på en budgetavvikelse på +20 (+19 mnkr
delårsrapport 1).

Ärendenr RS 2021/200 Datum 2021-05-19

Nämndernas sammanlagda årsprognos visar på en budgetavvikelse på -72 mnkr (-71 mnkr
delårsrapport 1) i enlighet med nedan. Underskotten från nämnderna vägs upp av att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter, finansnetto och realisationsvinster vilket möjliggör en positiv resultatprognos på 109 mnkr för 2021 för hela Region Gotland.
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Budget

Utfall

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Helårs-

Bokslut

jan-april
2021

jan-april
2021

jan-april
2021

2021

2021

avvikelse

2020

159

165

-6

486

497

-11

25

10

10

0

31

29

2

4

131

135

-4

400

408

-8

26

räddningstjänst

18

20

-2

55

60

-5

-5

Tekniska nämnden

76

103

-27

181

234

-53

-30

Miljö- och byggnämnden

10

12

-2

30

31

-1

-1

Barn- och utbildningsnämnden

416

407

9

1 250

1 259

-9

12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

109

103

6

329

327

2

-2

Socialnämnden

479

460

19

1 468

1 468

0

16

Hälso- och sjukvårdsnämnden

621

600

21

1 821

1 821

0

9

1 870

1 850

20

5 565

5 637

-72

29

Nämnd (mnkr)
Regionstyrelsen

varav
politikerorganisationen
regionstyrelseförvaltningen

Summa

Fyra av sju nämnder prognostiserar underskott för 2021 och resterande av nämnderna prognostiserar ett årsutfall i princip i nivå med nämndens budgetram. De nämnder som prognostiserar underskott är tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, regionstyrelsen
samt barn- och utbildningsnämnden.
En del av nämndernas underskott är kopplade till politiskt beslutade åtgärder för att mildra
Coronakrisens effekter för det gotländska samhället.
Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen, -8 mnkr

Periodens resultat uppgår till -4 mnkr (samma som i delårsrapport 1). I stort kan resultatet
förklaras av att bidragsbudgeten för bland annat näringslivsbidrag, partistöd och kulturoch fritidsbidrag inte periodiserats i förhållande till utbetalning. Stora delar av dessa stöd
betalas ut i början av året. Samtidigt har förvaltningen erhållit en del statsbidrag för specifika projekt där kostnader ännu inte upparbetats. Ett arbete har inletts för att minska periodiseringsproblematiken.

Ärendenr RS 2021/200 Datum 2021-05-19

Prognosen för helåret 2021 är en avvikelse mot budget på -8 mnkr. Beslut har fattats om
att nyttja eget kapital för att täcka underskottet. Detta för bland annat extra stöd till kulturoch fritidsverksamhet utifrån pågående pandemi.
Räddningstjänsten, -5 mnkr

För perioden januari till april redovisas ett underskott mot budget på -2 mnkr (-1 mnkr delårsrapport 1). Orsaken till underskottet är bl.a. ökade kostnader (+0,5 mnkr) för förbrukningsmaterial (arbetskläder) och personalkostnader.
Prognosen för helåret är samma som lämnades i delårsrapport 1 dvs. ett underskott på 5
mnkr.
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Tekniska nämnden, -53 mnkr

För perioden januari till april är utfallet negativt jämfört med budget och uppgår till -27
mnkr (-17 mnkr i delårsrapport 1). Den största differensen återfinns inom kollektivtrafiken,
-8,0 mnkr (intäkterna är 4,8 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 3,2 mnkr högre än
budget). Det är den allmänna kollektivtrafiken som står för merparten av budgetöverskridandet vilket förklaras av lägre intäkter till följd av minskat resande samt högre kostnader i
avtalet med Bergkvarabuss på grund av indexuppräkning och fler "tom kilometrar". Utfallet
för enheten för mark och statsmiljö visar ett budgetöverskridande om -6,6 mnkr för perioden, vilket förklaras av minskade intäkter för offentlig platsmark, Almedalsveckan och parkeringsavgifter. Utfallet i perioden för fastighetsförvaltningen uppgår till -5,2 mnkr och förklaras av högre elkostnader i år samt efterdebitering av elkostnad för 2020. Kostnader för
snö- och halkbekämpning innebär ett budgetöverskridande för gata- och parkverksamheten
om -1,6 mnkr. Utfallet för avfallsverksamheten är för de fyra första månaderna -3,2 mnkr.
Även VA-verksamheten redovisar ett negativt utfall om -2,6 mnkr 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 har positivt utfall
om 1,3 mnkr för perioden.
Prognosen för helåret 2021 innebär en avvikelse mot budget om -53 mnkr (-47 mnkr delårsrapport 1). Av den totala prognosen utgörs -30 mnkr av skattefinansierade verksamheter, -21 mnkr av avgiftsfinansierade verksamheter samt -3 mnkr av fastighetsförvaltningen.
Det befarade underskottet kan till del förklaras av effekter av pandemin men det finns även
andra poster som förklarar prognosbeloppet.
Miljö- och byggnämnden, -1 mnkr

För perioden januari–april redovisas ett underskott mot budget på -2 mnkr (0 mnkr i delårsrapport 1).
Nämnden ändrar inte sin årsprognos för helåret som är samma som i delår 1 dvs. -1 mnkr.
Enheterna plan, bygglov samt livsmedel och alkohol räknar med underskott.
Barn- och utbildningsnämnden, -9 mnkr

Ärendenr RS 2021/200 Datum 2021-05-19

För perioden januari till april redovisas ett överskott mot budget på 9 mnkr (+2 mnkr i delårsrapport 1).
Prognosen för helåret 2021 visar på ett underskott mot budget på -9 mnkr (-13 mnkr i delårsrapport 1). I stort sett samtliga inlämnade prognoser från avdelningarna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom särskolan och grundskolan samt avdelningen stöd och
utveckling. I årsprognosen ligger nämndens beslut från delårsrapport 1 med uppdraget till
förvaltningen att inkomma med åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivning om att förbättra
resultatet. Förvaltningen har inkommit med åtgärdsplaner där grundskolan förbättrar sin
årsprognos med 2,3 mnkr och särskolan med 0,8 mnkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +2 mnkr

För perioden januari–april redovisas ett överskott mot budget på 6 mnkr (+1 mnkr i delårsrapport 1). Det beror på flera saker som t.ex. positivt utfall i resursfördelningen och de interkommunala utbetalningarna.
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Årsprognos för helåret visar på ett överskott mot budget på 2 mnkr (+1 mnkr delårsrapport 1). I stort sett samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat
eller positivt resultat, förutom Wisbygymnasiet och IT-enheten. Nämndens strävan är att
samtliga verksamheter skall uppnå minst ett balanserat resultat.
Socialnämnden, 0 mnkr

För perioden januari till april redovisas ett överskott mot budgeten med 19 mnkr (+10
mnkr delårsrapport 1). Att överskottet ökar med 9 mnkr mot delårsrapporten beror främst
på lägre kostnad för köp av verksamhet (3,7 mnkr) och personal (2,5 mnkr) och här finns
också de största avvikelserna mot budget. Intäkterna, exklusive interna poster, uppgår till
52 mnkr för perioden. Detta är mer än 14 mnkr över vad som är budgeterat och är statsbidrag. Det är svårt att budgetera för statsbidrag för ökade kostnader kopplat till pandemin
och hittills har det bokförts sådan ersättning med över 11 mnkr och det som tillkommit
från delårsrapporten är sjuklöneersättning för mars med 2 mnkr. De stora kostnadsposterna är personal, köp av tjänster, lokaler samt bidrag. Personalkostnaderna är 6 mnkr över
budgeterad nivå (8 mnkr i delårsrapporten) men är alltid kopplade till köp av verksamhet
där det istället är ett överskott mot budget med drygt 14 mnkr (10 mnkr i delårsrapporten).
Övriga kostnader är i nivå med eller lägre än budgeterat.
Förvaltningens prognos för helåret är en ekonomi i balans vilket är samma bedömning som
i delårsrapport 1. Detta beror främst på arbetet med effektiv bemanning, aktiviteter för att
minska placeringarna inom barn- och ungdomsvården samt statsbidrag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, 0 mnkr

För perioden januari till april redovisas ett överskott mot budget med 21 mnkr (+24 mnkr
delårsrapport 1). Det fördelas på +38 mnkr på intäkter och bidrag medan kostnader har en
negativ budgetavvikelse på -17 mnkr.

Ärendenr RS 2021/200 Datum 2021-05-19

Prognosen för helåret 2021 är i dagsläget svårbedömd men ligger kvar på samma nivå som
tidigare), dvs. i nivå med budget (0 mnkr i delårsrapport 1). Intäkter avviker positivt i prognosen med drygt 100 mnkr och kostnader på samma nivå. De stora avvikelserna förklaras
främst av ersättningar och kostnader relaterade till pandemin.
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Nettokostnadsutveckling
Utfall jan-april
2021

Utfall jan-april
2020

Procentuell
skillnad

Taxor och Avgifter

155

156

-0,6%

Statsbidrag

193

157

22,9%

Försäljning vara/tjänst

211

199

6,0%

Intern resursfördelning

564

574

-1,7%

Övriga intäkter

213

212

0,5%

Summa intäkter

1 336

1 298

2,9%

Personal

-1 246

-1 189

4,8%

Köp av tjänst

-181

-169

7,1%

Köp huvudverksamhet

-361

-338

6,8%

Förbrukningsmaterial

-201

-197

2,0%

Lokaler

-266

-261

1,9%

Avskrivning och internränta

-116

-110

5,5%

Intern resursfördelning

-569

-580

-1,9%

Övriga kostnader

-246

-273

-9,9%

Summa kostnader

-3 186

-3 117

2,2%

Nettokostnad

-1 850

-1 819

1,7%

Nettokostnadsutvecklingen är något högre än delårsrapport 1 men fortfarande på låg nivå.
Förklaringarna är i huvudsak desamma som nettokostnadsutvecklingen i kvartal ett. Verksamhetens intäkter ökar med 2,9 procent beroende på en stor ökning av riktade statsbidrag.
Verksamhetens kostnader ökar 2,2 procent. Personalkostnaderna har ökat med 4,8 procent
vilket är en högre ökning än i delårsrapport 1. Köp av tjänster och köp av huvudverksamhet ökar också förhållandevis mycket. Hanteringen av pandemin påverkar både intäkter och
kostnader och har relativt stor påverkan på nettokostnadsutvecklingen.

Personalstatistik
Personalstatistiken i rapporten baseras på siffror till och med mars 2021.

Ärendenr RS 2021/200 Datum 2021-05-19

Personalvolym
Antal anställda

Antal anställda
föregående år

Antal årsarbetare enl. anst.
avtal

Alla anställningsformer

6 658

6 595

6 411

Tillsvidare

5 722

5 640

5 527

960

971

884

Tidsbegränsad

Antal anställda har ökat med 63 personer (0,95 procent) jämfört med samma period (mars)
2020 och uppgår nu till 6 658 personer.
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Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Mars
Jan - Mars
2021
2020
Region Gotland

5 382.0

5 258.0

97.8

95.4

Teknisk nämnd

465.2

292.1

Räddningstjänst

52.3

53.8

1 356.5

1 342.1

370.0

331.7

Socialnämnd

1 322.0

1 327.1

Hälso- och sjukvårdsnämnd

1 313.4

1 246.2

404.7

569.6

Miljö- och byggnämnd

Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Regionstyrelseförvaltning

Antal heltidsarbetare har ökat med 124,2 jämfört med samma period 2020 och uppgår nu
till 5 382.
Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan Mars 2021

Sjukfrånvaro
föregående år

Alla kön

6.61%

7.79%

Kvinna

7.18%

8.60%

Man

5.01%

5.43%

Ärendenr RS 2021/200 Datum 2021-05-19

Sjuktalet för perioden januari – mars 2021 är 6,61 procent vilket är 1,18 procent lägre jämfört med samma period 2020. Utvecklingen av sjuktalen är fortfarande osäker. Då pandemins påverkan på sjuktalen fortsatt bedöms vara betydande kommer dess utveckling under
året vara av stor betydelse för sjuktalen i regionens verksamheter.
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1 Sammanfattning
Inga större förändring gentemot föregående prognos att rapportera.
Periodens resultat uppgår till -4,4 mnkr. Förvaltningen prognostiserar på helår en
nettokostnad på 408,1 mnkr, vilket är 7,9 mnkr mer än budget. Beslut har fattats om att
nyttja eget kapital med 8,4 mnkr. Detta för bland annat extra stöd till kultur- och
fritidsverksamhet utifrån pågående pandemi. När det egna kapitalet tillförs budgeten
prognostiseras ett mindre överskott mot budget.
Trots pågående pandemi är sjuktalet lägre jämfört med samma period föregående år 4,3% i
jämförelse med 6,7%. Det är framför allt korta sjukskrivningar, upp till dag 14, som
minskat.
2 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 ej har varit möjligt, har det varit av vikt att alltid överväga digitala möten samt att
hålla avstånd för att minska fysiska kontakter.
Trots pågående pandemi är sjuktalet lägre än samma period föregående år, vilket till del
beror på att försörjningsavdelningen överflyttats till teknikförvaltningen från årsskiftet samt
att många medarbetare inom de administrativa verksamheterna haft möjlighet att arbeta
hemifrån.
Den 1 januari 2021 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.
2.1 Personalvolym

Den 1 januari 2021 överfördes försörjningsavdelningen med dess medarbetare till
teknikförvaltningen. Detta är den huvudsakliga orsaken till att det totala antalet
månadsanställda minskat med 188 jämfört med samma period föregående år.
Om försörjningsavdelningen undantas från statistiken är antalet månadsanställda i princip
oförändrat jämfört med 2020. Antalet tillsvidareanställda har minskat med sex och antalet
tidsbegränsat anställda har ökat i ungefär motsvarande omfattning. Minskningen av antalet
tillsvidareanställda ses främst vid kultur och fritidsavdelningen vilket beror på att vakanser,
främst inom biblioteksverksamheten inte alltid återbesatts som ett led i effektivisering av
verksamheten.
Antalet månadsanställda årsarbetare (452) har minskat med 174 jämfört med april
föregående år. Om försörjningsavdelningen undantas från underlaget noteras att antalet
månadsanställda årsarbetare har ökat med fem, vilket främst rör sig om en ökning av
tidsbegränsat anställda.
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat med sex har antalet
tillsvidareanställda årsarbetare ökat med en. Detta beror bland annat på att vid avdelningen
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måltid har andelen heltidsanställda ökat med 14 procentenheter 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

470

658

451.83

Tillsvidare

425

604

412.36

45

54

39.48

Tidsbegränsad

Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen minskade med 165 årsarbetare jämfört med
föregående period 2020. Om försörjningsavdelningen undantas underlaget ökade den totala
faktiskt arbetade tiden med cirka 6 årsarbetare. En ökning av arbetad tid kan noteras för
både tillsvidareanställda samt tidsbegränsat anställda, däremot ses en minskning av arbetad
tid för timanställda medarbetare.
Faktisk arbetad tid
90 Regionstyrelseförvaltning

Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Mar 2021 Jan - Mar 2020
404.7

569.6

90000 Regiongemensamt

1.3

1.4

90001 Kvalitet och kansli

29.9

24.2

90002 Digitalisering

57.6

61.4

90003 HR-avdelning

44.8

39.8

104.5

106.5

0.0

170.6

90006 Ekonomiavdelning

41.1

41.4

90007 Kommunikation

23.8

22.2

90008 Regional utveckling

43.4

40.8

90009 Kultur och fritid

58.3

61.4

90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning

2.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden januari-mars var 4,3 vilket innebär ett lägre sjuktal
jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 6,7. Det är framför allt korta
sjukskrivningar, upp till dag 14, som sjunkit och bidrar till ett lägre sjuktal.
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En orsak till att förvaltningen har ett lägre sjuktal 2021 beror på att avdelningen försörjning
överfördes till teknikförvaltningen vid årsskiftet. Försörjningsavdelningen har historiskt sett
haft relativt höga sjuktal och då i städverksamheten. 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 2,8 procentenheter och männens 1,5. Liksom tidigare är kvinnors sjuktal
högre än männens, vilket till del beror på att cirka 30 procent av kvinnorna på
förvaltningen arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt
ansträngande.
Den största minskningen av sjukfrånvaron ses vid avdelningen kultur och fritid där stora
personalinsatser och rehabiliteringsprocesser genomförts, vilket gjort att sjuktalen sjunkit
successivt.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Mar 2021
år
Alla kön

4.29%

6.68%

Kvinna

4.87%

7.62%

Man

3.14%

4.64%

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

3 Ekonomisk uppföljning
3.1 Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till -4,4 mnkr. I stort kan resultatet förklaras av att
bidragsbudgeten för bland annat näringslivsbidrag, partistöd och kultur- och fritidsbidrag
inte periodiserats i förhållande till utbetalning. Stora delar av dessa stöd betalas ut i början
av året. Samtidigt har förvaltningen erhållit en del statsbidrag för specifika projekt där
kostnader ännu inte upparbetats. Ett arbete har inletts för att minska
periodiseringsproblematiken.
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Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Utfall Jan- Apr
2020

-130 758

-135 170

-4 412

-126 496

75 008

81 978

6 970

176 964

1 989

572

-1 417

1 650

Statsbidrag

14 948

25 401

10 453

51 686

Försäljning vara/tjänst

52 458

50 477

-1 981

94 548

Intern resursfördelning

4 191

5 253

1 062

8 077

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

1 422

275

-1 147

21 003

KOSTNADER

-205 766

-217 148

-11 382

-303 461

Personal

-93 799

-90 723

3 076

-115 301

Köp av tjänst

-14 423

-13 760

663

-16 747

-669

-832

-163

-1 288

Förbrukn. mtrl

-16 805

-15 463

1 342

-37 664

Lokaler

-24 337

-23 941

395

-25 123

Avskrivn. internränta

-8 150

-7 916

235

-7 627

Intern resursfördelning

-6 022

-3 359

2 663

-5 352

-41 561

-61 155

-19 594

-94 359

Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

3.2 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 i stort i
analysen.
Kostnadsutveckling
Periodens kostnader har i jämförelse med föregående års motsvarande period minskat med
22 mnkr (-9%). 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 ca 3
procent. Vilket överensstämmer med bilden som ges i personalavsnittet.
Utveckling för diverse övriga kostnadsslag
Utbildnings- och resekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år. Under
perioden har 0,7 mnkr används jämfört med 1,4 mnkr 2020. Minskningen ligger
uteslutande på resekostnader.
Hittills under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 4,9 mnkr jämfört med 3,2 mnkr
föregående år. Ökningen hänförs till digitaliseringsavdelningen bland annat beroende på
belastningsattacker samt till regionala utvecklingsavdelningens projektverksamhet.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 11,6 mnkr att jämföras
med 13,0 mnkr föregående år. En effekt av pandemin.
Lokalkostnaderna uppgår till 21,7 mnkr i perioden att jämföras med 21,3 mnkr föregående
år.
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Utbetalning av bidrag ligger i perioden 23 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 0,9 mnkr i jämförelse med
föregående års motsvarande period, 7,0 mnkr jämfört med 7,9 mnkr. Detta är i linje med
förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar.
Intäktsutveckling
Intäkterna har minskat i jämförelse med föregående år med 29 mnkr. Detta förklaras i
huvudsak av att ett arbete inletts med att periodisera framförallt projektmedel på ett mer
korrekt sätt. I övrigt förklaras det av minskad försäljning i restaurangerna och uteblivna
intäkter för baden med anledning av pandemin.
Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutvecklingen i förhållande till samma period föregående år, uppgår till 5%.
Detta är en effekt av ovan beskriven utveckling av framförallt statsbidrag och
bidragsutbetalningar. Detta kommer således förändras i kommande uppföljning.
Kontostruktur

Utfall jan apr 2021

Utfall janapr 2020

Förändring

Förändring
%

-135 170

-126 496

-8 674

7%

-128 159

-7 011

5%

81 978

176 964

-94 986

-54%

111 100

-29 122

-26%

572

1 650

-1 078

-65%

1 647

-1 074

-65%

Statsbidrag

25 401

51 686

-26 284

-51%

51 350

-25 948

-51%

Försäljning vara/tjänst

50 477

94 548

-44 072

-47%

50 958

-482

-1%

Intern resursfördelning

5 253

8 077

-2 824

-35%

6 076

-823

-14%

275

21 003

-20 729

-99%

1 069

-794

-74%

Resultat (tkr)
Intäkter
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter
Kostnader

*Justerat Justerad
utfall janförapr 2020 ändring

Just förändring
%

-217 148

-303 461

86 313

-28%

-239 259

22 111

-9%

Personal

-90 723

-115 301

24 578

-21%

-87 890

-2 833

3%

Köp av tjänst

-13 760

-16 747

2 988

-18%

-14 196

436

-3%

-832

-1 288

457

-35%

-1 288

457

-35%

Förbrukn. mtrl

-15 463

-37 664

22 201

-59%

-15 730

267

-2%

Lokaler

-23 941

-25 123

1 181

-5%

-23 612

-329

1%

Avskrivn. internränta

-7 916

-7 627

-289

4%

-7 050

-866

12%

Intern resursfördelning

-3 359

-5 352

1 993

-37%

-4 871

1 512

-31%

-61 155

-94 359

33 204

-35%

-84 621

23 467

-28%

Köp huvudverksamhet

Övriga kostnader

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

3.3 Årsprognos

Förvaltningen prognostiserar på helår en nettokostnad på 408,1 mnkr, vilket är 7,9 mnkr
mer än budget. Beslut har fattats om att nyttja eget kapital med 8,4 mnkr. Detta för bland
annat extra stöd till kultur- och fritidsverksamhet utifrån pågående pandemi. När det egna
kapitalet tillförs budgeten prognostiseras ett mindre överskott mot budget.
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Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Resultat

-400 210

-408 100

-7 890

-382 040

INTÄKTER

224 987

231 967

6 980

465 847

5 968

2 686

-3 282

4 497

44 849

59 004

14 155

77 317

Försäljning vara/tjänst

157 331

154 932

-2 399

290 723

Intern resursfördelning

12 574

13 077

503

31 373

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

4 266

2 268

-1 998

61 938

KOSTNADER

-625 197

-640 067

-14 870

-847 887

-286 991

-286 554

437

-357 364

-43 273

-55 482

-12 209

-65 101

-2 006

-2 166

-160

-2 137

Förbrukn. mtrl

-49 792

-45 151

4 641

-124 158

Lokaler

-73 018

-71 427

1 591

-76 187

Avskrivn. internränta

-27 354

-25 418

1 936

-24 605

Intern resursfördelning

-18 067

-19 713

-1 646

-25 773

-124 695

-134 156

-9 460

-172 562

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 göra vissa satsningar inom andra delar av förvaltningen bland annat för att skynda på
effektiviseringsarbetet. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande närmare 4,5 mnkr
kvar att disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas dock med att detta
kommer ske under året.
Kvalitet och kansli (+0,2 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 (- 1,6 mnkr)
Ekonomiskt ligger avdelningen i perioden i linje med budget. Prognosen för helåret uppgår
dock till -1,6 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.
HR-avdelning (+0,6 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.
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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. Kostnad för
STIM bakåt för åren 2017-2020 på sammanlagt 0,5 mnkr ligger i prognosen och belastar
årets resultat. Eftersom det saknas upphandlare behöver konsultstöd köpas in, men
utrymmet i personalbudgeten täcker det mesta av den extra kostnaden. Det är viss rörlighet
bland personal som gör att personalkostnadsprognosen är lite svår att göra. Utfallet beror
på när nyrekrytering kan genomföras.
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 (-2,2 mnkr)
Avdelningen bedömer att årsprognosen i stort pekar mot ett resultat i balans efter att eget
kapital tillförs. 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 balanseras 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

-408 100

-7 890

-382 040

90000 Regiongemensamt

-48 826

-45 026

3 800

-38 641

90001 Kvalitet och kansli

-32 730

-32 580

150

-26 707

90002 Digitalisering

-56 242

-57 792

-1 550

-60 027

90003 HR-avdelning

-50 440

-49 840

600

-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

-40 867

-2 190

-33 906

-114 329

-120 829

-6 500

-124 447

90 Regionstyrelseförvaltning

90004 Måltidsavdelning
90005 Försörjningsavdelning

5 913

90009 Kultur och fritid

4 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd. Den samlade prognosen efter april är oförändrad jämfört med delår 1 och är
för 2021 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 mötena hålls digital 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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1 Sammanfattning
Räddningstjänsten har i början av perioden varit drabbad av covid-19. Läget har
stabiliserats, men sjuktalet har ökat från 4,91% till 7,14% jämfört med föregående period.
Årsprognosen är samma som lämnades i samband med delårsrapport 1, ett underskott på
4,7 mnkr.
2 Väsentliga personalförhållanden
Enheten drabbades av covid smitta under julhelgen 2020. Smittan har sedan funnits i
enheten under januari och februari. När smittan var som värst var 20% av den operativa
heltidspersonalen sjukskriven. Enheten har en långtids sjukskrivning på 50%. Enheten har
fått ytterligare en långtids sjukskrivning på 100%.
2.1 Personalvolym
Organisation: 23 Räddningstjänst Period: Mars Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

48

53

48.00

Tillsvidare

47

51

47.00

1

2

1.00

Tidsbegränsad

Organisation: 23 Räddningstjänst Vilande: Ej vilande Organisation: 23 Räddningstjänst Datum: 2020-03-01 - 2021-03-31
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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 - Mar 2021 Jan - Mar 2020
23 Räddningstjänst

52.3

53.8

23000 Räddningstjänst

52.3

53.8

Det är något färre anställda jämfört med föregående år. Det beror på att det finns ett antal
vakanser som kommer att tillsättas under april och maj. Vakanserna har hanterats med
vikarier och timanställda samt till viss del övertid.
2.2 Sjukfrånvaro

Sjuktalet är högre jämfört med föregående år och det beror till stor del av att enheten
drabbades av covid-19 som påverkar sjuktalet framförallt under januari månad. Under
februari och mars är det ingen större skillnad jämfört med 2020.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Mar 2021
år
Alla kön

7.14%

4.91%

Kvinna

2.74%

0.52%

Man

7.44%

5.21%

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

3 Ekonomisk uppföljning
3.1 Periodens resultat
Organisation: 23 Räddningstjänst Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Utfall Jan- Apr
2020

-18 383

-20 341

-1 958

-19 263

1 343

1 381

39

1 426

Taxor och Avgifter

370

78

-292

219

Statsbidrag

259

503

244

89

Försäljning vara/tjänst

527

497

-30

800

Intern resursfördelning

103

99

-4

58

Resultat
INTÄKTER
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Övriga intäkter

83

204

121

261

KOSTNADER

-19 725

-21 722

-1 997

-20 689

Personal

-15 305

-15 516

-210

-14 477

Köp av tjänst

-460

-656

-196

-808

Köp huvudverksamhet

-394

-394

0

-387

Förbrukn. mtrl

-347

-890

-544

-543

Lokaler

-200

-1 487

-1 287

-1 406

-1 482

-1 290

192

-1 161

Intern resursfördelning

-700

-755

-55

-742

Övriga kostnader

-839

-735

104

-1 165

Avskrivn. internränta

Ekonomirapport - Utfall

Periodens resultat visar på ett underskott på 2,0 mnkr.
Det som sticker ut är framförallt lokalkostnader, -1,3 mnkr och kostnader för
förbrukningsmaterial, arbetskläder i det här fallet, -0,5 mnkr. Utfallet på lokalkostnader är
nästan samma som förra året, det är årets budget för lokaler som har minskat. Till 2021 har
man valt en annan budgetuppställning än tidigare, vilket innebär förstärk personal- och
avskrivningsbudget samt lägre intäkts- och lokalbudget. Vid oförändrad budget skulle det
inte finnas en avvikelse på lokaler, men ett underskott på intäkter och högre avvikelse än
periodens 210 tkr på personal.
3.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: 23 Räddningstjänst Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Apr
2021

Utfall Jan- Apr
2020

Förändring

Förändring %

-20 341

-19 263

-1 078

6%

1 381

1 426

-45

-3%

78

219

-140

-64%

Statsbidrag

503

89

414

466%

Försäljning vara/tjänst

497

800

-302

-38%

Intern resursfördelning

99

58

41

71%

204

261

-57

-22%

KOSTNADER

-21 722

-20 689

-1 033

5%

Personal

-15 516

-14 477

-1 038

7%

Köp av tjänst

-656

-808

152

-19%

Köp huvudverksamhet

-394

-387

-7

2%

Förbrukn. mtrl

-890

-543

-347

64%

Lokaler

-1 487

-1 406

-81

6%

Avskrivn. internränta

-1 290

-1 161

-128

11%

Intern resursfördelning

-755

-742

-13

2%

Övriga kostnader

-735

-1 165

431

-37%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Ekonomirapport - Nettokostnad
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Nettokostnadsutvecklingen är 6% och beror i huvudsak på högre personalkostnader i år
jämfört med samma period förra året på Visby Heltid och Utbildningsverksamheten.
Räddningstjänsten har under perioden inte lyckats med rekryteringar utifrån tidigare beslut
( RS§181) med mål att anställa räddningsmän i beredskap och utifrån det kunna minska
heltidsanställda och därmed minska kostnader.
3.3 Årsprognos
Organisation: 23 Räddningstjänst Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-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

Resultat

Statsbidrag

Lokaler

Ekonomirapport - Prognos

Räddningstjänstens årsprognos är samma som lämnades i samband med delårsrapport 1,
ett underskott på 4,7 mnkr.
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. Den annorlunda budgetuppställningen gör att det stora
underskottet är på lokaler, -3,3 mnkr, istället för på intäkter och personal.
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Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnämnden

•

Miljö- och byggnämnden godkänner månadsrapport april.

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska resultat
jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt ekonomiskt
helårsresultat.
Den rådande pandemin påverkar samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare och
verksamheter på flera olika sätt. Distansarbete påverkar arbetsmiljön,
ärendevolymerna förändras till följd av restriktioner och anpassningar i tillsynsarbetet
har fått göras. Förvaltningen har satsat på flera hälsofrämjande aktiviteter under
våren. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en lägre nivå än föregående år.
Periodens resultat visar på ett underskott på 2,3 mnkr. Förvaltningen ändrar inte sin
årsprognos, ett underskott på 0,9 mnkr. Miljö- och byggnämnden 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.
Kommentar
Enheterna Bygg, enhet Livsmedel och enhet plan flaggar för underskott i budgeten.
Vi har kända intäktsbortfall till följd av beslut kring stödpaket utifrån Covid-19, det
finns inte med i prognosen då nämnden räknar med att få ersättning för detta under
året. Men skulle denna ersättning utebli så kommer detta såklart öka det ekonomiska
underskottet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av förvaltningschef Johan Åberg.
Ordförande Eva Ahlin (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
det vinner bifall.
Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Sammanfattning
Den rådande pandemin påverkar samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare och verksamheter på flera olika sätt. Distansarbete påverkar arbetsmiljön, ärendevolymerna förändras till följd av restriktioner och anpassningar i tillsynsarbetet har fått göras. Förvaltningen
har satsat på flera hälsofrämjande aktiviteter under våren.
Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en lägra nivå än föregående år.
Periodens resultat visar på ett underskott på 2,3 mnkr. Förvaltningen ändrar inte sin årsprognos, ett underskott på 0,9 mnkr. Miljö- och byggnämnden 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.

2 Väsentliga personalförhållanden
På grund av restriktionerna till följd av pandemin av Covid-19 har i princip samtliga medarbetare arbetat hemifrån. En enkätundersökning visade att många av förvaltningens medarbetare tycker att hemmaarbetet fungerar bra, men att det finns utmaningar i att hålla en god
arbetsmiljö både psykosocialt och fysiskt. Chef och medarbetare uppmuntras till att ha en
kontinuerlig dialog om arbetssituationen, och enheterna genomför digitala möten där medarbetarna får möjlighet att träffas.

Ärendenr MBN 2021/5 Datum 2021-05-04

Förvaltningen har satsat på flera hälsofrämjande aktiviteter under perioden, bland annat har
medarbetarna erbjudits seminarier kring arbetsmiljön från bland annat företagshälsovården
och alla har fått möjlighet att under mars delta i tre rörelsepass i veckan online. Enheterna
har en kontinuerlig dialog kring arbetsmiljön vid APT-möten.
Under perioden har förvaltningskommunikatören 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 viss
stöttning av kommunikatör centralt.
Anpassningar har fått göras i hur tillsynsarbetet bedrivs under pandemin. Tillsynen bedrivs
delvis digitalt och om det inte är möjligt görs ett platsbesök. Är det inte möjligt att genomföra besöket på ett säkert sätt så ställs inspektionen istället in.
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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.
Enhet bygg befinner sig i en ansträngd situation. Ärendeinflödet har ökat med 50 procent
under perioden, samtidigt som det har skett personalförändringar på enheten. Samtliga nya
medarbetare kommer att vara på plats under maj, de kommer dock att kräva resurser i form
av handledning och introduktion. Att enheten är så pass digital i arbetssättet innebar att de
överbelastningsattacker på nätverket som regionen haft hade märkbar påverkan på arbetet
inom enheten. Fokus ligger på att bibehålla arbetsmiljön samtidigt som vi fortsätter arbeta
av bygglovskön.
2.1 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå jämfört med föregående år. Det är både den
korta och långa sjukfrånvaron som har minskat. Det kan vara en effekt av pandemin som
medfört att merparten arbetar hemifrån och agerar försiktigare vilket minimerar kontakt
med andra säsongsbetonade sjukdomar.
Sjuktal % Sjukfrånvaro fg
Jan - Mar år
2021
Alla kön

2.60%

5.77%

Kvinna

2.51%

6.40%

Man

2.69%

5.08%

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

Ärendenr MBN 2021/5 Datum 2021-05-04

2.2 Personalvolym

Antalet anställda är något färre jämfört med föregående period. Den faktiska arbetat tiden
är högre jämfört med förra året. Vilket kan förklaras med att sjukfrånvaron och semesteruttaget är lägre jämfört med föregående år.
Organisation: 21 Miljö o byggnämnd Period: Mars Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Alla anställningsformer

117

Antal anställda
fg år
119

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal
115.80
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Tillsvidare
Tidsbegränsad

111

109

110.00

6

10

5.80

Organisation: 21 Miljö o byggnämnd Vilande: Ej vilande Organisation: 21 Miljö o byggnämnd Datum: 2020-03-01 - 2021-03-31

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan – Mar 2021 Jan – Mar 2020
21 Miljö o byggnämnd

97.8

95.4

21000 Byggnadsnämnd

97.8

95.4

3 Ekonomisk uppföljning
3.1 Periodens resultat
Organisation: 21 Miljö o byggnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Resultat

-10 018

-12 359

-2 342

-12 108

Intäkter

25 898

21 420

-4 478

20 437

Taxor och Avgifter

16 438

14 707

-1 731

14 409

971

162

-808

346

Försäljning vara/tjänst

2 554

813

-1 741

970

Intern resursfördelning

5 934

5 737

-198

4 712

Statsbidrag

Övriga intäkter

0

Kostnader

-35 915

-33 779

2 136

-32 545

Personal

-23 865

-22 697

1 167

-21 577

-2 661

-2 708

-47

-2 988

-109

-114

-5

-155

-2 417

-2 345

72

-2 772

-320

-295

25

-294

Intern resursfördelning

-5 035

-4 863

172

-3 786

Övriga kostnader

-1 508

-757

751

-974

Köp av tjänst
Förbrukn. mtrl
Ärendenr MBN 2021/5 Datum 2021-05-04

Utfall Jan- Apr
2020

Lokaler
Avskrivn. internränta

4 (6)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Månadsrapport April 2021

Periodens resultat visar på ett underskott på 2,3 mnkr.
Intäkterna för perioden ligger under budget då delar av nämndens verksamheter får merparten av sina intäkter under sommaren. Till nästa års budget vore det bra att införa en periodiserad intäktsbudget som tar hänsyn till intäktsvariationer under året. Det skulle ge en
mer rättvisande bild av periodens resultat.
Det är ett stort överskott för perioden på posten Övriga kostnader, drygt 0,7 mnkr. Denna
post innefattar bland annat kurs- och konferensavgifter samt tjänsteresor. Dessa kostnader
är betydligt lägre till följd av minskat resande på grund av den rådande pandemin.
3.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: 21 Miljö o byggnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Apr
2021

Utfall Jan- Apr
2020

Förändring

Förändring %

Resultat

-12 359

-12 108

-251

2%

Intäkter

21 420

20 437

983

5%

Taxor och Avgifter

14 707

14 409

298

2%

Statsbidrag

162

346

-183

-53%

Försäljning vara/tjänst

813

970

-157

-16%

Intern resursfördelning

5 737

4 712

1 025

22%

0

0

-100%

Övriga intäkter
Kostnader

-33 779

-32 545

-1 234

4%

Personal

-22 697

-21 577

-1 120

5%

-2 708

-2 988

280

-9%

-114

-155

41

-27%

-2 345

-2 772

427

-15%

-295

-294

-1

0%

-4 863

-3 786

-1 077

28%

-757

-974

217

-22%

Köp av tjänst
Förbrukn. Mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader
Ekonomirapport – Nettokostnad

Nettokostnadsutvecklingen är rimlig, 2%, och kan hänföras till den årliga lönerevisionen
och ett något högre antal arbetade timmar och lägre sjukskrivning jämfört med förra året.
Tabellen visar även att intäkterna och kostnaderna är högre, 5% respektive 4%, än samma
period förra året. Ökningen beror på en högre intern OH-ersättning.

Ärendenr MBN 2021/5 Datum 2021-05-04

3.3 Årsprognos
Organisation: 21 Miljö o byggnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Resultat

-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
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Statsbidrag

2 912

2 531

-381

11 465

Försäljning vara/tjänst

7 663

7 763

100

5 778

Intern resursfördelning

17 805

17 455

-350

14 651

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

0
-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 – Prognos

Under perioden från delårsrapport 1 (januari –mars) till månadsrapport april har det inte
skett några stora förändringar avseende intäkter eller kostnader. Detta gör att förvaltningen
inte ändrar sin årsprognos, ett underskott på 0,9 mnkr, som lämnades i samband med delårsrapport 1.
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 Bygglov, Livsmedel & Alkohol samt Plan flaggar för underskott. Pandemin påverkar osäkerheten kring tillsynsarbetet för enhet Livsmedel & Alkohol. Enhetens bedömning är att den kommer att tappa intäkter motsvarande 1 mnkr i år. Enhet Bygglov arbetar
för att ytterligare öka effektiviteten i sina processer och därmed kunna bära mer av sina
kostnader, men den kommer inte att få in alla budgeterade intäkter. 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 negativt.
Det finns sedan tidigare kända intäktsbortfall till följd av beslut kring stödpaket till näringslivet till följd av pandemi. Intäktsbortfallet finns dock inte med i prognosen, då nämnden
räknar med att få en ersättning för dem under året.

Ärendenr MBN 2021/5 Datum 2021-05-04

Inför år 2021 blev OH-kostnader för högt budgeterade, men ligger rätt i årsprognosen.
Detta påverkar prognosen positivt.
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Flöden 2021
Kommunal verksamhet
Antal barn/elever - faktiskt utfall tom april-aug, estimat sept-dec
Budget

januari
februari mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Summa
Årssnitt
754
738
765
783
811
811
811
811
811
623
623
623
623
8 833
736
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
2 328
2 328
2 328
2 328
2 328
2 558
2 558
2 558
2 558
28 937
2 411
537
554
556
570
564
564
564
564
564
496
496
496
496
6 484
540
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
1 767
1 767
1 767
1 767
1 767
1 757
1 757
1 757
1 757
21 202
1 767
1 535
1 545
1 550
1 545
1 548
1 548
1 548
1 548
1 548
1 522
1 522
1 522
1 522
18 468
1 539

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

10 108

DELSUMMA

Budget

DELSUMMA
TOTAL SUMMA

10 099

10 091

10 077

10 077

10 077

10 077

10 077

10 086

10 086

10 086

10 086

120 913

10 076

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

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

9 994

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

226
400
12

maj

226
400
12

juni

226
400
12

juli

226
400
12

augusti
september
oktober
november
december
Summa
Årssnitt
226
226
226
226
226
2 661
222
400
314
314
314
314
4 427
369
12
12
12
12
12
142
12
0
0
380
410
410
410
410
4 729
394
91
95
95
95
95
1 109
92
242
248
248
248
248
2 932
244
238
241
241
241
241
2 875
240
302
305
305
305
305
3 634
303

256
88
248
241
290

409
92
248
244
303

396
91
241
239
301

384
91
241
238
300

380
91
242
238
302

380
91
242
238
302

380
91
242
238
302

380
91
242
238
302

1 733

1 880

1 886

1 884

1 891

1 891

1 891

1 891

1 891

1 851

1 851

1 851

1 851

22 509

1 876

11 841

11 874

11 985

11 975

11 968

11 968

11 968

11 968

11 968

11 937

11 937

11 937

11 937

143 422

11 952
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1 Sammanfattning
Hälso- och sjukvården har under första delen av 2021 fortsatt präglats av pandemin, bitvis
med mycket högt tryck på stora delar av vården och dess medarbetare. Vaccinationen mot
Covid pågår med god vaccinationsvilja hos den gotländska befolkningen samtidigt som
regionen med god marginal har nått målet om att ha vaccinerat 80 procent av personer
över 65 år. Hälso- och sjukvården på Gotland har även kunnat hjälpa och stödja andra
regioner genom att ta hand om IVA-patienter då patienternas hemregioner haft ont om
IVA-platser.
Ekonomiskt resultat för Hälso- och sjukvården för perioden januari tom april är 21 msek
bättre än budget. Det fördelas på +38 msek på intäkter och bidrag medan kostnader har ett
negativt utfall på -17 msek.
Jämfört mot samma period 2020 har de externa kostnaderna under 2021 ökat med ca. 6%
eller ca. 42 msek. Exkluderat kända kostnader kopplat till pandemin är kostnadsökningen
låga 3% eller 6 msek.
Hälso- och sjukvårdens prognos för 2021 är i dagsläget svårbedömd men ligger kvar på
samma nivå som tidigare, dvs i nivå med budget. Intäkter avviker positivt i prognosen med
drygt 100 msek och kostnader på samma nivå. De stora avvikelserna förklaras främst av
ersättningar och kostnader relaterat till pandemin
2 Väsentliga personalförhållanden
2021 började som 2020 slutade, med väldigt högt tryck på vården p g a pandemin. Förutom
att bemanna för covid-vården så startade även arbetet med att vaccinera mot covid.
Straxt innan nyår anlände de första doserna vaccin och ett intensivt arbete med att
annonsera och rekrytera personal samt bemanna för att utföra de första vaccinationerna,
drog igång. Förutsättningarna för logistik och bemanning har ständigt förändrats vilket
ställt stora krav på alla inblandade.
Under januari var det högt tryck på vården och det syns även på uttaget av antal
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
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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. Det har bl.a. inneburit schemaändringar och arbete även på söndagar. För att
klara bemanningen på lasarettet har man distribuerat om personal från andra verksamheter.
Flera verksamheter t.ex. service/diagnostik och internmedicin har flaggat för ett ansträngt
bemanningsläge med både kortidssjukfrånvaro samt svårighet att rekrytera och tillsätta
vakanser.
2.1 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 på grund av behov att täcka
för sjukfrånvaro samt överlappning i samband med introduktion av medarbetare på nya
roller.
Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Period: Mars Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej
vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

1 592

1 534

1 535.27

Tillsvidare

1 388

1 353

1 346.56

205

182

188.72

Tidsbegränsad

Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Vilande: Ej vilande Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Datum: 2020-03-01 - 202103-31
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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 - Mar 2021 Jan - Mar 2020
82 Hälso o sjukvårdsnämnd

1 313.4

1 246.2

820 Förvaltningsledning

53.1

45.4

822 HSF Övergripande

8.2

823 Sjukvård
824 Tandvård
825 Primärvård

1 037.3

1 122.4

79.9

78.3

134.9

Siffrorna visar ett genomsnitt av den faktiskt arbetade tiden under januari - mars,
omvandlat till heltidsarbetare.
Det har skett en del förändringar i organisationen sedan 2020, vilket gör att vissa siffor är
svåra att jämföra. En förändring är att primärvården lyfts ur sjukvården, vilket innebär att i
totalen (för 2020) 1122 heltidsårsbetare inom sjukvården ingår även primärvården.
Antalet heltidsarbetare ökar i förvaltningen 2021 i jämförelse med i fjol. Totalt handlar det
om motsvarande 66 heltidstjänster i faktiskt arbetade timmar. En del av ökningen beror på
tillfälliga förstärkningar p.g.a. av pandemin bl.a. har vi en ökning inom bemanningsenheten.
2.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är högre i år i januari och februari än föregående år men för mars var
sjukfrånvaron betydligt lägre. För 2021 är total sjukfrånvaro 6,20 % jämfört med 6.89 %
2020. Vad som var anledningen till den kraftiga ökningen i mars 2020 är osäkert, men vissa
åtgärder som skapades som en effekt av pandemin kan ha bidragit. För medarbetare som
har möjlighet att arbeta hemifrån så kan även det påverka sjukfrånvaron genom att
medarbetaren kan jobba hemma trots sjukdom, något som kanske inte gjordes i samma
utsträckning 2020..
Mäns sjukfrånvaro är lite högre (0,6%) än 2020 men när det gäller kvinnors sjukfrånvaro
ser vi en tydligare minskning från en nivå på 7,5% 2020 till 6,52% för 2021.
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Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Mar 2021
år
Alla kön

6.20%

6.89%

Kvinna

6.52%

7.50%

Man

4.64%

4.02%

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

3 Ekonomisk uppföljning
3.1 Periodens resultat

Resultat för perioden januari tom april är 21 msek bättre än budget. Hälso- och sjukvården
har både högre kostnader men även högre intäkter och bidrag. Framförallt är det pandemin
som bidrar till stora avvikelser och bidrag och ersättningar relaterat till pandemin som
tillfälligt bidrar till det positiva resultatet.
Externa intäkter och bidrag avviker positivt med 31 msek eller ca 62%. Exklusive
ersättningar relaterat till pandemin har vi intäkter som ligger ca 2 msek under budget.
Intäkter relaterat till såld vård, öppenvård och tandvård avviker negativt för perioden med
ca. 4 msek.
Externa kostnader avviker mest inom arbetskraft med 21 msek fördelat på egen personal
med 7 msek och inhyrd personal med 14 msek. Pandemin bidrar till ett större
personalbehov i allt från vård till vaccination till att viss personal inte kan jobba kliniskt och
måste ersättas. Exklusive kostnader för personal och inhyrd personal relaterad till
pandemin uppgår avvikelsen till 11 msek där inhyrd personal står för 10 msek. Vår
bedömning är dock att den faktiska kostnadsmassan är betydligt större men att alla
kostnader i dagsläget inte blivit bokförda som covid-relaterade kostnader.
Vi har för perioden även större negativa avvikelse på externa kostnader för
sjukvårdsmaterial, ca 5,5 msek eller drygt 30% högre än budget. Analyskostnader avviker
kraftigt med 8 msek eller nästan 70%. Båda dessa kostnadsslag har en koppling till
pandemin.
Mindre negativa avvikelser finns på utomlänsvården som avviker med 1 msek eller 1% mot
budget. Även läkemedel avviker något med knappt 4 msek eller 5%. Positiva avvikelser för
finns för resor och transporter, 5 msek eller 24% bättre än budget.
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Vi har ännu likt föregående rapport en felperiodisering av budget för helikopter som bidrar
positivt till kostnadssidan med ca. 5 msek.

Utfall, avvikelse, avvikelse %. Linje
=referens, budget (fg. år i andra figurer.

Utifrån verksamhetsområden är det specialistvården som avviker mest mot budget. Där
finns ett negativt resultat för perioden med ca. 30 msek eller ca. 7%. Avvikelsen finns till
största del, 23 msek, för arbetskraft, dvs egen personal och inhyrd personal.
Övriga verksamheter har en extern kostnadsmassa som för perioden ligger rätt väl i nivå
med budget. Den positiva avvikelse som finns för förvaltningsledningen beror på att
budget för inhyrd personal finns där men kostnaden faller ut i vården.
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Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Utfall Jan- Apr
2020

-620 491

-599 977

20 515

-598 908

154 432

192 044

37 611

145 896

Taxor och Avgifter

25 546

23 801

-1 745

22 027

Statsbidrag

34 486

78 940

44 453

42 199

Försäljning vara/tjänst

41 347

40 384

-963

36 441

Intern resursfördelning

46 010

43 124

-2 886

42 174

7 043

5 795

-1 248

3 055

KOSTNADER

-774 924

-792 020

-17 096

-744 804

Personal

-358 155

-365 176

-7 021

-338 945

Köp av tjänst

-67 386

-77 144

-9 759

-67 018

Köp huvudverksamhet

-92 554

-93 800

-1 246

-88 411

-107 717

-118 898

-11 181

-116 294

-45 559

-45 065

494

-40 363

Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

-8 126

-8 411

-284

-7 623

Intern resursfördelning

-55 103

-51 145

3 958

-50 273

Övriga kostnader

-40 325

-32 381

7 944

-35 877

Ekonomirapport - Utfall

3.2 Nettokostnadsutveckling

Då första delen av 2020 inte präglades av pandemi i samma utsträckning som 2021 är
perioderna inte helt relevanta att jämföra mot varandra. Jämfört mot januari tom april 2020
så avviker externa kostnader med ca. 42 miljoner eller ca. 6%. Största avvikelsen står
personalkostnader för med ca 26 miljoner eller nästan 8%. Förutom löneökningar så består
kostnadsökningen av mer arbetad tid. Även här kan vi till stor del relatera
kostnadsökningar till pandemin, allt från vaccination till vård.
Kostnader för inhyrd personal ligger på samma nivå som föregående år. Det finns i detta
en mindre minskning av kostnader inom primärvården och en mindre ökning inom
specialistvården. Kostnaden för inhyrd personal är fortsatt hög och kostnaderna behöver
minska.
Kostnader för utomlänsvård har ökat en del jämfört mot samma period 2020. Dock ligger
kostnaden för specialistvården på samma nivå som 2020 men vi kan konstatera
kostnadsökningar för de digitala vårdtjänsterna.
Avvikelser för analyskostnader samt sjukvårdsmaterial är även de kostnader som kan
relateras till pandemin. Det finns dock andra områden som ex. endoskopin som haft höga
kostnader för material.
Sett till intäkter och bidrag avviker även dessa mycket jämfört mot föregående år med en
ökning på 41 msek eller ca. 52%. Den största ökningen är för ersättningar för vaccination
av covid, ersättningar för prover, samt ersättningar för merkostnader som tillhörande
december 2020.
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Störst avvikelse finns mellan HSF Övergripande och Förvaltningsledning. Detta beror på
omflyttning av kostnader mellan dessa båda områden. I övrigt avviker verksamheterna lite
negativt mot fg. år vilket kan förväntas. Större avvikelse inom Specialistvården beror på
ökade personalkostnader.
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Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Apr
2021

Utfall Jan- Apr
2020

Förändring

Förändring %

-599 977

-598 908

-1 069

0%

192 044

145 896

46 147

32%

Taxor och Avgifter

23 801

22 027

1 774

8%

Statsbidrag

78 940

42 199

36 741

87%

Försäljning vara/tjänst

40 384

36 441

3 943

11%

Intern resursfördelning

43 124

42 174

950

2%

5 795

3 055

2 739

90%

KOSTNADER

-792 020

-744 804

-47 216

6%

Personal

-365 176

-338 945

-26 231

8%

Köp av tjänst

-77 144

-67 018

-10 126

15%

Köp huvudverksamhet

-93 800

-88 411

-5 389

6%

-118 898

-116 294

-2 604

2%

-45 065

-40 363

-4 702

12%

-8 411

-7 623

-788

10%

Intern resursfördelning

-51 145

-50 273

-872

2%

Övriga kostnader

-32 381

-35 877

3 496

-10%

Resultat
INTÄKTER

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

Ekonomirapport - Nettokostnad

3.3 Årsprognos

Årsprognosen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen pekar fortsatt mot ett resultat i nivå
med budget. Det kvarstår en stor osäkerhet i prognosen framförallt relaterat till hur
pandemin utvecklar sig. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått och får bidrag och
ersättningar relaterat till pandemin som balanserar de kostnader som uppkommer. Det
finns dock en stor osäkerhet i hur det kommer att utvecklas framåt.
Prognosen pekar mot ett fortsatt stort behov av inhyrd personal inom såväl specialistvård
som primärvård där det inom specialistvården är både läkar- och
sjuksköterskekompetenser, och primärvården har enbart behov av läkare. Övriga kostnader
där prognosen avviker mot budget är analyskostnader och sjukvårdsmaterial. Båda dessa
kan relateras till pandemin. Läkemedel kvarstår i stort som tidigare med en prognos lite
bättre än budget. Samma sak med utomlänsvården.
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Kostnadsslag, storlek och
prognosens avvikelse
mot budget.

Organisation: 82 Hälso o sjukvårdsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-1 821 038

-1 821 038

0

-1 758 727

678 971

786 769

107 798

731 207

76 646

75 581

-1 065

65 779

Statsbidrag

282 047

394 568

112 521

374 628

Försäljning vara/tjänst

161 103

162 750

1 647

148 453

Intern resursfördelning

138 044

133 210

-4 834

130 169

21 131

20 660

-471

12 179

KOSTNADER

-2 500 009

-2 607 807

-107 798

-2 489 935

Personal

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

-1 127 548

-1 130 494

-2 946

-1 064 077

Köp av tjänst

-202 173

-306 254

-104 081

-277 197

Köp huvudverksamhet

-342 988

-344 846

-1 858

-331 438

Förbrukn. mtrl

-377 907

-380 210

-2 303

-382 509

Lokaler

-136 689

-136 288

401

-129 407

-24 369

-24 422

-53

-23 678

Intern resursfördelning

-165 326

-162 699

2 627

-154 575

Övriga kostnader

-123 008

-122 594

414

-127 052

Avskrivn. internränta

Ekonomirapport - Prognos
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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.
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 2021 visar ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor vilket är en
förbättring med 1,1 miljoner kronor i jämförelse med prognosen för delårsrapport 1. I stort
sett samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt
resultat, förutom Wisbygymnasiet och IT-enheten. Nämndens strävan är att samtliga
verksamheter skall uppnå minst ett balanserat resultat.
I årsprognosen ligger nämndens beslut från delårsrapport 1 med uppdraget till
förvaltningen att inkomma med åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivning med syftet att
reducera underskottet hos verksamheterna. Förvaltningen har inkommit med åtgärdsplaner
där Wisbygymnasiet förbättrar sin årsprognos med 800 000 kronor och folkhögskolan med
241 000 kronor.
Periodens resultat minskar från 9 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har försämrats med 3,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden nar för perioden har ökat med 7,1 miljoner kronor och motsvarar 7,4
procent ökningstakten för de egna kostnaderna 1,7 procent och intäkterna minus 4,7
procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,4 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 1,9 miljoner kronor. De interkommunala utbetalningarna
och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på
1,5miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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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.
1 Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har fortsatt påverkan på verksamheterna. Inom
vuxenutbildningen pågår ett arbete för att uppnå ett mer funktionellt arbetstidsavtal för
lärarna, vilket har inneburit och innebär att mycket arbetstid läggs på detta
omställningsarbete, både av skolledning, fackliga företrädare och medarbetare. Syftet är att i
så långt det går hitta ett avtal som möter fördelarna med dagens ferieanställning, samtidigt
som det ger arbetsgivaren möjlighet att förlägga arbetstid över hela året utifrån skollagens
krav på kontinuerlig antagning och utbildning under hela året.
1.1 Personalvolym
Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Period: Mars Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej
vilande

Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

443

439

417.72

Tillsvidare

321

328

310.10

Tidsbegränsad

122

112

107.62

Antalet månadsanställda utifrån gällande anställningsavtal har totalt sett ökat med fyra
personer från föregående period. Andelen tillsvidareanställda har minskat, medan andelen
tidsbegränsat anställda har ökat.
Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Vilande: Ej vilande Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Datum: 2020-03-01 2021-03-31

(Se ovan.)
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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 - Mar 2021 Jan - Mar 2020
46 Gymn o vuxenutbildn nämnd

370.0

331.7

461 GVN

370.0

331.7

Produktionsmåttet faktiskt arbetad tid uppvisar en ökning med motsvarande 38,3
heltidsarbetare per mars 2021 i förhållande till mars 2020. Ökningen är beroende av ett
ökat antal månadsanställda, en minskad sjukfrånvaro samt att antalet anställningar inom
insatsen extratjänster har ökat via avdelningen Arbetsliv och etablering.
1.2 Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Mar 2021
år
Alla kön

4.08%

6.04%

Kvinna

3.64%

6.33%

Man

4.79%

5.59%

(Se nedan.)

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

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde
har sjunkit med -1,96 procentenheter från mars 2020 - då sjukfrånvaron visade en stark
ökning kopplad till pandemin - i förhållande till mars 2021. Det kan finnas en koppling
mellan den ökade möjligheten att arbeta på distans och den minskade sjukfrånvaron mellan
åren. För kvinnorna har sjukfrånvaron sjunkit med -2,69 enheter. För männens del har den
sjunkit -0,8 enheter. Sett per avdelning har sjukfrånvaron minskat för samtliga, vilket gäller
både för kvinnor och män med undantag för Wisbygymnasiet där sjukfrånvaron för
männen har ökat. Det senare är kopplat till att flera män varit långtidssjukskrivna och fler
män har insjuknat i covid 19. Arbetsliv och etablering är den avdelning med högst
sjukfrånvaro, där anställda inom olika sysselsättningsåtgärder står för den största andelen.
Dessa grupper arbetar inom områden med många kontakter, t ex äldreomsorgen, vilket
innebär en trolig koppling mellan högre sjukfrånvaro och pandemin.
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2 Ekonomisk uppföljning
2.1 Periodens resultat
Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Utfall Jan- Apr
2020

-108 515

-102 583

5 932

-95 483

76 681

82 903

6 222

86 956

1

8

8

52

22 830

28 960

6 129

33 924

Försäljning vara/tjänst

8 402

2 644

-5 758

3 615

Intern resursfördelning

44 178

48 666

4 488

47 591

1 270

2 625

1 355

1 774

-185 195

-185 486

-290

-182 440

-76 335

-80 365

-4 031

-73 736

-7 800

-6 560

1 240

-8 111

-20 866

-21 584

-718

-22 448

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

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

-4 694

-2 808

1 886

-2 831

-18 442

-18 370

71

-18 033

-1 579

-1 630

-51

-1 572

-48 517

-46 745

1 772

-46 270

-6 962

-7 422

-460

-9 439

Ekonomirapport - Utfall

Tabellen visar periodens resultat, januari-april, för 2021. I jämförelse mellan åren minskar
periodens resultat från 9 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har försämrats med 3,1 miljoner kronor.
Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Lärlingsvux+sfi, Skolverket

-2 639

Yrkesvux, Skolverket

-4 814

YH-utbildning, Skolverket

-600

Lärcentrum, Skolverket

-227

Jobblänken, Länstyrelsen

-66

Yrkesförare, Skolverket

-1 550

Förutbetalda intäkter

-9 896

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 9,9 miljoner flyttas bort (lyfts av) då de inte tillhör
perioden.
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Periodens resultat per avdelning, tkr
Enhet
Ordförande

2021

2020

Bokslut 20

32

55

241

-1 038

-3 668

-411

-918

9 378

-367

Folkhögskolan

2 844

1 585

-1 849

Ungdomsverksamhet

1 069

715

1 360

Arbetsliv och etablering

1 692

2 122

3 183

Wisbygymnasiet, rektor

2 627

2 000

1 069

Antagning, interkom. ers.

-204

-1 292

-735

Inack- och reseersättning

-98

-219

227

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

361

76

453

-294

-1 700

-4 426

-IT

-89

-39

-1 418

-Försörjning

-52

-18

40

5 932

8 995

-2 633

Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga

Nämndens resultat

Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett minskat resultat med 3,1
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 ett
förbättrat resultat för perioden detta beror på att år 2020 låg projektet hållbara Gotland på
med kostnader motsvarande 2,3 miljoner kronor, projektet har avslutats under 2020.
Vuxenutbildningen har en kraftig resultatförsämring för perioden vilket beror på att
periodiseringar har gjorts för inkomna statsbidrag som inte tillhör perioden, se avsnittet
periodiseringar. I förra året gjordes det inte liknande periodiseringar utan alla inkomna
statsbidrag låg då på för perioden. Folkhögskolan har ett bättre resultat för perioden detta
beror på lägre personalkostnader 700 000 kronor samt ”Övriga köpta tjänster” avser
föreläsare och internatkostnader m.fl. Att ungdomsverksamheten ligger bättre till för
perioden beror på ett periodiserat statsbidrag på 402 000 kronor för projektet ”Främja
mellannmänskliga möten”. Arbetsliv och etablering har en försämrad prognos och
Wisbygymnasiet har en förbättrad prognos för perioden, beroende på mer elevintäkter.
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2.2 Nettokostnadsutveckling
Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Apr
2021

Utfall Jan- Apr
2020

Förändring

Förändring %

-102 583

-95 483

-7 099

7%

82 903

86 956

-4 053

-5%

8

52

-44

-84%

28 960

33 924

-4 965

-15%

Försäljning vara/tjänst

2 644

3 615

-971

-27%

Intern resursfördelning

48 666

47 591

1 075

2%

2 625

1 774

851

48%

-185 486

-182 440

-3 046

2%

-80 365

-73 736

-6 629

9%

-6 560

-8 111

1 551

-19%

-21 584

-22 448

864

-4%

-2 808

-2 831

23

-1%

-18 370

-18 033

-338

2%

-1 630

-1 572

-58

4%

-46 745

-46 270

-476

1%

-7 422

-9 439

2 017

-21%

Resultat
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 nar för perioden har ökat med 7,1 miljoner kronor och motsvarar 7,4
procent ökningstakten för de egna kostnaderna 1,7 procent och intäkterna minus 4,7
procent.
Intäkter

Intäkterna är 4,1 miljoner kronor lägre för perioden år 2021 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror framförallt på de
periodiseringar som vuxenutbildningen gjort för perioden, vilket inte gjordes på samma sätt
år 2020. Minskningen på kontot försäljning vara/tjänst avser internatverksamhet på
folkhögskolan samt periodiserade bidrag i januari månad 2020 som borde vara registrerade
på kontot för statsbidrag, vilket de är i år. Att den interna resursfördelningen visar på ett
högre utfall beror på högre ersättning per elev på gymnasiet samt fler antal elever.
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, undervisning-personalkostnader, och
lärverktyg.
Kostnader

Kostnaderna är totalt tre miljoner kronor högre för 2021 i jämförelse med 2020, ökningen
motsvarar 1,7 procent. Personalkostnaderna har ökat med 6,6 miljoner kronor
motsvarande 9 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 2,3 miljoner
kronor avser löneökningar för 2020. Den största personalkostnadsökningen återfinns vid
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enheten Arbetsliv och etablering, motsvarande 5,6 miljoner kronor varav ”Extra tjänster”
står för 3,6 miljoner kronor. Kostnaden för köp av tjänst har minskat största minskningen
kan ses hos folkhögskolan avseende kontot för föreläsare samt den rörliga delen för
måltider i gymnasieskolan. Kostnaden för köp av huvudverksamhet har minskat och det är
framförallt utbetalningar för färre elever i kommunal skola i annan kommun, detta
motsvarar 864 000 kronor. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer vid alla huvudmän
för april månad. En ökning kan ses av elever i den kommunala skolan i den egna
kommunen och en minskning vid andra huvudmän.
Resursfördelningen
Wisbygymnasiet

2021

2020

Differens

1 546

1 518

28

Summa

1 546

1 518

28

Antagningsenhet, interkommunal-

2021

2020

Differens

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

228

232

-4

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

59

69

-10

Fristående gymn, annan kommun

36

39

-3

Elever från annan kommun
Summa

0
323

340

-17

1 869

1 858

11

Elever från annan kommun 6 fler i april (tot 18)

Totalt

Övriga kostnader har minskat med två miljoner kronor här står Wisbygymnasiet för den
största minskningen med 1,3 miljoner kronor och folkhögskolan samt avslut av projektet
”Hållbara Gotland
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2.3 Årsprognos
Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur
Resultat
INTÄKTER

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-328 738

-326 490

2 249

-319 033

230 065

228 283

-1 782

235 345

2

2

0

77

68 498

68 672

174

78 420

Taxor och Avgifter
Statsbidrag
Försäljning vara/tjänst

25 209

25 927

718

10 375

Intern resursfördelning

132 547

129 872

-2 675

143 927

3 810

3 810

0

2 545

KOSTNADER

-558 803

-554 773

4 031

-554 378

Personal

-232 193

-235 412

-3 219

-237 231

Köp av tjänst

-23 402

-23 126

276

-22 368

Köp huvudverksamhet

-62 604

-62 325

279

-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

-142 211

3 355

-139 563

-20 888

-20 434

454

-19 810

Övriga intäkter

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader
Ekonomirapport - Prognos

Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor vilket är en
förbättring med 1,1 miljoner kronor i jämförelse med prognosen för delårsrapport 1.
Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

132 447

129 092

3 355

1 531

1 551

132 447

129 092

3 355

1 531

1 551

Differens
volym
-20
-20

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever, inklusive buffert 892 tkr

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa
Not

Utfall,
tkr

Not

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

28 817

28 084

733

225

230

-5

7 781

7 846

-65

61

60

1

43

45

-2

5 754

5 496

258

-1 556

-2 140

584

40 796

39 286

1 510

329

335

-6

168 378

4 865

1 860

1 886

-26

Antal elever från annan kom. budgeterat 12 är 17 elever

Totalt

173 243
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I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 3,4 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 6 elever färre, nettoförändring i minskningen av 6 elever medför ett positivt resultat på
1,5 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
3 355
-360
-28
-326

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-1 161

Summa

1 911

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

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

Resultat,
tkr
1 510
1 510

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 1,9 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på 1,5
miljoner kronor.
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arbetsutskott

Protokollsutdrag
GVN AU § 30

Sammanträdesdatum 2021-05-19

GVN AU § 30

Månadsrapport april

GVN 2021/5

Arbetsutskottets beslut

Informationen tas emot
 Förvaltningen ges i uppdrag att förtydliga att begreppet extratjänster är likställt
med personal i kommande rapporter.


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.
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor vilket är
en förbättring med 1,1 miljoner kronor i jämförelse med prognosen för delårsrapport
1. I stort sett samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat
eller positivt resultat, förutom Wisbygymnasiet och IT-enheten. Nämndens strävan
är att samtliga verksamheter skall uppnå minst ett balanserat resultat
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Ärendet är inskickat till regionstyrelsen och arbetsutskottet fick ta del av
handlingarna innan de expedierades till regionstyrelsen. Arbetsutskottet ställer sig
bakom ordförandes beslut att godkänna rapporten för april.
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att informationen tas emot samt att
förvaltningen ges i uppdrag att förtydliga att begreppet extratjänster är likställt med
personal i kommande rapporter.
.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Månadsrapport april
MUP GVN prognos april 2021

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 115

TN § 115

TKF månadsrapport april 2021

TN 2021/934
TNAU § 102

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden godkänner månadsrapport april 2021.
2. Tekniska nämnden uppdrar till teknikförvaltningen att på junimötet redovisa
förslag på utgiftsminskningar för att komma i balans avseende alla icke
pandemirelaterade underskott. Förslagen ska omfatta alla verksamheter och
avdelningar, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
3. Tekniska nämnden uppdrar till teknikförvaltningen att till uppdraget bifogas en
konsekvensbeskrivning av förslagna åtgärder, enligt Katarina Krusells (MP)
yrkande.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Teknikförvaltningen har upprättat månadsrapport april. Aprilrapporten omfattar
ekonomiskt utfall för perioden 1 januari till 30 april 2021 samt helårsprognos för
drift. Månadsrapporten har upprättats i enlighet med regionens anvisningar.
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 –månadsrapporten redovisar förvaltningens
ekonomiska läge och förväntade utfall för 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva
Svangren via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att tekniska nämnden uppdrar till
teknikförvaltningen att på junimötet redovisa förslag på utgiftsminskningar för att
komma i balans avseende alla icke pandemirelaterade underskott. Förslagen ska
omfatta alla verksamheter och avdelningar.
1 (2)
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Katarina Krusell (MP) yrkar på att till uppdraget bifogas en konsekvensbeskrivning
av förslagna åtgärder.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och
finner att det vinner bifall.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på Katarina Krusells (MP)
tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2021
Tjänsteskrivelse 2021-04-23
Presentation på sammanträde.
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
Teknikförvaltningens verksamhet fungerar fortsatt väl trots de påfrestningar som pandemin
medför. Covid-relaterade störningar är ovanliga och sjukfrånvaron är inte högre än den
vanligtvis är. Ekonomin påverkas mer och delar av det prognostiserade årsutfallet kan
förklaras av pandemin. Lägre intäkter inom kollektivtrafiken, för markupplåtelse och för
parkering är direkta effekter av pandemin. VA-verksamheten brottas med att rymma de allt
högre kapitalkostnaderna för en stor investeringsverksamhet inom ramen för en godtagbar
nivå för VA-taxan. Jämfört med delårsprognosen prognostiserar avfallsverksamheten ett
större budgetöverskridande med hänvisning till lägre intäkter än budgeterat.
Fastighetsförvaltningen har justerat sin prognos till följd av högre kostnader. Resultatet för
årets första fyra månader är negativt om -26 616 tkr och helårsprognosen pekar mot ett
minusresultat mot budget om -52 789 tkr.

2 Väsentliga personalförhållanden1
Teknikförvaltningen (TKF) utökades fr.o.m. 2021-01-01 med försörjningsavdelningen och
antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade därmed från ca 300 till ca 470. Förändringen
innebar att teknikförvaltningen 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 på grund av pandemin och hemarbete har dock
uppstått.

1

Tillgängliga siffror inom personalområdet avser till och med mars månad.
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2.1 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
mars 2020, varav Försörjningsavdelningen står för 187 av dessa. Den marginella skillnaden
(9 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" och känner till att försörjningsavdelningen har ett antal deltidsanställda
medarbetare, så hänför vi den ökade differensen till försörjningsavdelningen.
Jämförelsesiffror från föregående år saknas för försörjningsavdelningen och en analys kan
därför inte göras utifrån detta.
Den faktiskt arbetade tiden för januari till mars 2021 visar små variationer på
avdelningsnivå jämfört med 2020. Där det finns differenser kan det i viss utsträckning bero
på minskad sjukfrånvaro under årets första månader jämfört med 2020.
Tabell 1: Antal anställda 30 april 2021 per anställningsform.
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

520

324

512.42

Tillsvidare

481

304

474.52

39

20

37.90

Tidsbegränsad
Tabell 2: Antal anställda 30 april 2021, antal kvinnor/män.

Antal anställda

Antal anställda
Antal
fg år årsarbetare enl.
anst.avtal

Alla anställningsformer

520

324

512,42

Varav: Kvinnor

218

73

211,67

Män

302

251

300,75

Diagram 1: Antal anställda per månad under perioden mars 2020 till mars 2021.
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Tabell 3: Antal heltidsarbetare januari-mars 2021.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Mar 2021 Jan - Mar 2020
22 Teknisk nämnd

465.2

292.1

8.7

9.3

22002 Projektavdelning

18.1

15.0

22003 Gata/parkavdelning

46.2

42.4

22004 VA-avdelning

76.5

72.5

22005 Fastighetsavdelning

74.9

76.8

22006 Hamnavdelning

11.5

12.0

22007 Mark o trafikavdelningen

32.8

32.0

22008 Avfallsavdelning

31.1

32.0

22001 Förvaltningsledning

22009 Försörjningsavdelning

165.5

2.2 Sjukfrånvaro

I mars var sjuktalet 5,49 procent (uppgift 210505), d.v.s. ca 1 procent högre än i januari,
men dryga 1,6 procent lägre än mars 2020. Sjuktalet har alltså ökat sen januari, vilket
troligtvis kan hänföras till att antalet pandemismittade under våren har ökat som helhet på
Gotland. På avdelningsnivå kan stora skillnader mätas, t.ex. har gata-och parkavdelningen
även i mars sänkt sin sjukfrånvaro jämfört med 2020, VA-avdelningens sjuktal har minskat
från 5,77 procent (2020) till 1,19 procent i mars 2021. Flera av TKFs avdelningar har ett
sänkt 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 sticker
ut, där har en markant ökning skett.
3 Ekonomisk uppföljning2
3.1 Periodens resultat

Utfallet efter årets fyra första månader är negativt jämfört med budget och uppgår till
-26 616 tkr. Den största differensen återfinns inom kollektivtrafiken, -8 097 tkr. Intäkterna
är 4 808 tkr lägre än budget och kostnaderna är 3 288 tkr högre än budget. Det är den
allmänna kollektivtrafiken som står för merparten av budgetöverskridandet, -7 925 tkr,
vilket förklaras av lägre intäkter till följd av minskat resande samt högre kostnader i avtalet
med Bergkvarabuss där indexuppräkning och fler "tomkilometrar" genererar differensen.
Utfallet för enheten för mark och statsmiljö visar ett budgetöverskridande om -6 598 efter
april månad. Differensen förklaras av minskade intäkter för offentlig platsmark, Almedalsveckan och parkeringsavgifter.
Utfallet för fastighetsförvaltningen uppgår till -5 237 tkr och förklaras av högre elkostnader
i år samt efterdebitering av elkostnad för 2020. Kostnader för snö- och halkbekämpning
innebär ett budgetöverskridande för gata- och parkverksamheten om -1 643 tkr. Utfallet för
avfallsverksamheten är så här långt -3 232 tkr. Det verkliga utfallet borde inneburit ett lägre
underskott mot budget då budgeten inte har periodiserats så att budgetposterna möter
2

Flytten av försörjningavdelningen 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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utfallet i rätt period. Dock är intäkterna för slamverksamheten och skrotförsäljningen lägre
än budgeterat oaktat periodiseringen. Även VA-verksamheten redovisar ett negativt utfall
om -2 616 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 1 335 tkr.
Tabell 4: Utfall per intäkts- och kostnadsslag 2021 januari-april jämfört med budget (tkr).
Kontostruktur

Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Utfall Jan- Apr
2020

Resultat

-76 295

-102 911

-26 616

-84 616

INTÄKTER

401 908

398 493

-3 415

324 819

Taxor och Avgifter

106 386

83 382

-23 003

85 125

5 628

7 672

2 043

5 500

Försäljning vara/tjänst

95 629

109 804

14 175

56 484

Intern resursfördelning

6 988

9 988

3 000

7 959

187 277

187 647

370

169 752

KOSTNADER

-478 203

-501 404

-23 201

-409 436

Personal

-100 008

-93 553

6 454

-63 357

Köp av tjänst

-28 204

-28 291

-87

-24 073

Köp huvudverksamhet

-63 701

-63 340

361

-46 536

Förbrukn. mtrl

-32 129

-42 853

-10 723

-19 963

Lokaler

-97 348

-95 437

1 911

-94 884

Avskrivn. internränta

-89 018

-90 033

-1 015

-85 684

-9 576

-9 799

-223

-8 891

-58 219

-78 098

-19 879

-66 048

Statsbidrag

Övriga intäkter

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Intäkterna i tabellen ovan är totalt 3 415 tkr lägre än budget. Underindelningen visar att
intäkterna från taxor och avgifter är 23 003 tkr lägre än budget samtidigt som
försäljningsintäkter varor/tjänster är 14 175 tkr högre än budget. De lägre intäkterna
kopplat till taxor och avgifter beror främst på digital Almedalsvecka och avgiftsfri
markupplåtelse för uteserveringar, biljettintäkter kollektivtrafiken, slamverksamheten och
VA. De högre intäkterna för försäljning av varor och tjänster återfinns främst inom
fastighetsförvaltningen samt inom försörjningsverksamheten.
Kostnaderna har överstigit budget med 23 201 tkr för första tertialet. Det är inköp av
förbrukningsmaterial hos försörjningsverksamheten och fastighetsförvaltningen som utgör
de största differenserna. Budget har överskridits för övriga kostnader med -19 879 tkr. Här
utgörs de största posterna av el- och uppvärmningskostnader samt VA-kostnader hos
framför allt fastighetsförvaltningen
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Tabell 5: Utfall 2021 januari-april jämfört med budget per avdelning (tkr).
Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Utfall Jan- Apr
2020

-76 295

-102 911

-26 616

-84 616

22000 Tekniska nämnden

-638

-573

65

-514

22001 Förvaltningsledning

-267

437

703

84

-2 149

-811

1 338

1 887

22003 Gata/parkavdelning

-14 993

-16 636

-1 644

-15 557

22004 VA-avdelning

-11 891

-14 514

-2 623

-16 634

22005 Fastighetsavdelning

-1 579

-6 246

-4 667

-7 717

22006 Hamnavdelning

-1 891

-5 644

-3 754

-4 664

-37 400

-51 654

-14 253

-31 169

-5 948

-9 179

-3 232

-10 332

459

1 909

1 450

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning

3.2 Nettokostnadsutveckling

För att få den verkliga nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen måste försörjningsavdelningens utfall adderas till 2020 års siffror i tabellen nedan. Om så görs är nettokostnadsutvecklingen för årets första fyra månader 24 procent. Utvecklingen förklaras av
budgetunderskott inom kollektivtrafiken, högre kostnader inom fastighetsförvaltningen
samt lägre intäkter inom mark och statsmiljö.
De totala intäkterna är 2 procent högre än motsvarande period förra året. Det kan härledas
till högre försäljningsintäkter främst inom försörjningsverksamheten men också
förvaltnings- och regioninterna intäkter hos fastighetsförvaltningen och gata/parkverksamheten. Kostnaderna har ökat med 6 procent vilket motsvarar 27 800 tkr. Störst
kostnadsökning återfinns inom kollektivtrafiken samt hos gata/parkverksamheten.
Prognosen visar att nettokostnadsutvecklingen kommer att visa 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 främst hos kollektivtrafiken, VAverksamheten till följd av högre kapitalkostnader, högre kostnader för underhåll av enskilda
vägar med statsbidrag samt snö- och halkbekämpning driver också på nettokostnadsutvecklingen.
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Tabell 6: Utfall 2021 per intäkts- och kostnadsslag januari-april jämfört med utfall 2020 januari-april (tkr).
Kontostruktur

Utfall Jan - Apr
2021

Utfall Jan- Apr
2020

Förändring

Förändring %

-102 911

-84 616

-18 295

22%

398 493

324 819

73 674

23%

83 382

85 125

-1 743

-2%

7 672

5 500

2 172

40%

Försäljning vara/tjänst

109 804

56 484

53 320

94%

Intern resursfördelning

9 988

7 959

2 029

25%

187 647

169 752

17 895

11%

-501 404

-409 436

-91 969

22%

Personal

-93 553

-63 357

-30 197

48%

Köp av tjänst

-28 291

-24 073

-4 218

18%

Köp huvudverksamhet

-63 340

-46 536

-16 804

36%

Förbrukn. mtrl

-42 853

-19 963

-22 889

115%

Lokaler

-95 437

-94 884

-553

1%

Avskrivn. internränta

-90 033

-85 684

-4 349

5%

-9 799

-8 891

-908

10%

-78 098

-66 048

-12 051

18%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

3.3 Årsprognos

Förvaltningens prognos för helåret 2021 innebär en avvikelse mot budget om -52 789 tkr
att jämföra med föregående prognos om -46 987 tkr. Av den totala prognosen utgörs
-30 196 tkr av skattefinansierade verksamheter, -21 368 tkr av avgiftsfinansierade
verksamheter samt -2 513 tkr av fastighetsförvaltningen. Det befarade underskottet kan till
del förklaras av effekter av pandemin men det finns även andra poster som förklarar
prognosbeloppet.
3.3.1 Skattefinansierade verksamheter

För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras 6 770 tkr i lägre intäkter vilket förklaras
av minskat resande till följd av pandemin. Kostnaderna beräknas bli 10 034 tkr högre då
ersättning till trafikoperatör indexuppräknats, ökat antal producerade kilometrar är högre
än budgeterat samt att kostnader för utveckling av reseapp och webb tillkommit.
Prognosens totala avvikelse avseende den allmänna kollektivtrafiken uppgår till -16 804 tkr.
Även ekonomin för den särskilda kollektivtrafiken med färdtjänst och 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.
De 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 väsentligt lägre
under 2021 till följd av pandemin.
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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.
3.3.2 Avgiftsfinansierade verksamheter

För VA-verksamheten prognostiseras ett underskott om -16 566 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 hög 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 god säsong för besöksnäringen med en ekonomi i balans för linjehamnen. För
den del av kryssningskajsverksamheten som avser kapitalkostnader som debiteras enligt
avtal till CMP prognostiseras ett negativt utfall för året om -1 807 tkr vilket är enligt den
plan som finns för återbetalning av investeringskostnaderna.
Avfallsverksamheten prognostiserar ett negativt resultat om -4 629 tkr. Förändringen
förklaras av lägre intäkter för skrotförsäljning och slamtömning. 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 bårhusverksamheten är högre än budgeterat. Totalt så prognostiseras ett
positivt resultat för försörjningsverksamheten om 1 500 tkr.
3.3.3 Fastighetsförvaltning

För fastighetsförvaltningen prognostiseras ett budgetöverskridande om -2 508 tkr. Det
befarade överskridandet beror på en efterdebitering av elkostnad för 2020 till följd av
underutnyttjande av upphandlad volympott. Den totala kostnaden om 4 600 tkr har
fördelats på förvaltningens verksamheter som förbrukar el men den största andelen,
54 procent, har belastat fastighetsförvaltningen. 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.
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Avtal om försäljning av fastighet i Klintehamn är under förhandling. Försäljningssumman
som föreslås understiger det bokförda värdet med ca 4 000 tkr. Realisationsförlusten har
inte räknats in i prognosen.
Tabell 7: Budget och prognos per intäkts- och kostnadsslag 2021 (tkr).
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-180 707

-233 496

-52 789

-197 225

1 265 471

1 241 509

-23 962

1 088 022

378 815

350 918

-27 897

330 917

16 887

18 515

1 628

25 036

Försäljning vara/tjänst

286 916

297 087

10 171

202 717

Intern resursfördelning

20 965

18 545

-2 420

26 675

561 888

556 444

-5 444

502 676

-1 446 178

-1 475 005

-28 827

-1 285 247

-304 053

-303 993

60

-195 803

-84 620

-86 860

-2 240

-83 502

-191 121

-201 199

-10 078

-180 009

-96 398

-99 653

-3 255

-57 190

Lokaler

-292 074

-300 064

-7 990

-316 901

Avskrivn. internränta

-274 509

-276 721

-2 212

-260 019

-28 731

-29 772

-1 041

-26 838

-174 673

-176 743

-2 070

-164 985

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-180 707

-233 496

-52 789

-197 225

22000 Tekniska nämnden

-1 913

-1 913

0

-1 346

22001 Förvaltningsledning

-900

-1 111

-211

-155

-7 000

-5 500

1 500

480

-45 891

-48 391

-2 500

-42 556

0

-16 566

-16 566

-11 411

22005 Fastighetsavdelning

-6 030

-8 538

-2 508

-2 192

22006 Hamnavdelning

-6 262

-7 944

-1 682

-6 831

-112 471

-140 164

-27 693

-128 533

-240

-4 869

-4 629

-4 681

0

1 500

1 500

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 8: Budget och prognos per avdelning 2021 (tkr).

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning
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UPPFÖLJNING 2021

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen, BUN

Verksamheternas prognos

Delår 1
-13 920

April
-9 628

Resursfördelning, interna

1 824

1 132

14 565

Resursfördelning, externa

-859

-917

-16 751

-9 413

11 987

Prognos
Delår 1
2021

April
2021

Bokslut
2020

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2021 BUN, mkr

2 408

Prognos, totalt -12 955

Prognos
Delår 1
2021

April
2021

Bokslut
2020

FÖRVALTNINGSSTAB
POLITISK LEDNING (S Nypelius)

Bokslut
14 173

April
2021

Bokslut
2020

2 892

2 763

7 567

-237

-237

-517

267

1 574

1 779

-10 450

-1 165

158

GRUNDSKOLA
CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)

-12 759

147

-100

-400

400

UTBILDNINGSDIREKTÖR

1 150

1 993

3 404

MODERSMÅLSUNDERVISNING

-851

-517

490

FÅRÖSUND/LÄRBRO/SLITE FO

326

354

597

UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)
EKONOMICHEF (J Söderström) Not

-2 194

-2 194

-1 253

FÅRÖSUND/LÄRBRO SO

-1 676

-1 676

120

FOLE STENKYRKA FO

163

143

380

300

343

128

1 501

2 418

956

1 714

1 639

3 664

FÖRSKOLA
CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)

Prognos
Delår 1
2021

147

HR CHEF (E Edin)

SLITE SO

-1 000

-1 000

1 020

ROMA/ DALHEM/ ENDRE FO

FOLE STENKYRKA SO

-1 745

-1 280

-1 116

TJELVAR FO, ingår Norrb/S:t Hans FO

505

500

184

HUMLEGÅRDEN FO

268

220

3

-

-

-684

HUMLEGÅRDEN FO Heden/Myggan spec.a

142

281

677

-99

129

130

37

-1 030

-566

-1 783

STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)

-2

-2

-828

LÖVSTA RESURSSKOLA

-1 137

-500

-889

NORRBACKA/S:t HANS FO

312

190

-457

FENOMENALEN (L Berg)

0

0

169

SOLBERGA SO

0

0

296

NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskola

116

189

108

IKT (M Carlsson)

-510

-510

1 061

SOLBERGA SO Språkskolan 4-9

0

0

-1

VÄSKINDE FO

31

77

308

KVALITET (B Eriksson)

-499

0

2 495

TJELVAR SO

-875

-875

-1 191

SKJUTSAR (E Löfgren)

0

-35

-1 012

TJELVAR SO Språkskolan F-3

-50

-80

-19

-19

-3 306

HUMLEGÅRDEN SO

-

-

INFORMATÖR (B Engström)
STÖD- O UTVECKLING

KOORDINATOR, Lokal, måltid (K Strehlenert)
FÖRSÖRJNING (R ANDERSSON)
SÄRSKOLAN (P Oliv)

-4 320

KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)

0

-3 515
0

ROMA /VÄNGE SO
DALHEM/ENDRE/KRÄKLINGBO SO

BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)

0

Externa förskola

0

-337

-332

-8 984

-4 950
-339

-4 891
-339

39
970

Externa grundskola

-733

-855

-9 313

Externa övrigt, buffert förskola/ till fritidsv.

5 500

5 500

537

Prognos, totalt

-859

-917

-16 751

Externa fritidshem
Externa förskoleklass

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

52

-467

LYCKÅKER FO

314

272

692

VÄSTERHEJDE FO

557

535

1 255

GRÅBO FO

144

55

2 708

TERRA NOVA FO

143

222

150

622

-1 972

-2 124

VÄSKINDE SO

0

0

-73

SÖDERVÄRN SO

0

0

1 536

2 957

2 571

56

150

NORRBACKA/S:t HANS SO

464

Väskinde FO Myllan, öppen fsk

-3 040

-362

0

0

604

0

609

GRÅBO SO

-1 200

-1 600

-646

Rörliga flöden, förskola

TERRA NOVA SO

-1 500

-1 200

-821

Fasta flöden, förskola

KLINTE /SANDA SO

0

0

1 486

Resursfördelning, förskola

KLINTE/SANDA SO Hamnen

0

0

-153

SUDRETS SO

0

0

-367

Rörliga flöden, grundskola

-585

87

10 049

Fasta flöden, grundskola

0
-585

0
87

13 326

Resursfördelning, grundskola

3 277

SUDRETS FO

97

67
144

KLINTE/SANDA FO, ingår Roma FO

-240

LYCKÅKER SO
VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO

Not

2021-05-19

257

67

1 476

2 409

1 045

1 961

0

0

-722

2 409

1 045

1 239

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

BUN § 32

BUN § 32

Delårsrapport 2021:1

BUN 2021/5
BUN AU § 25

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delårsrapport 2021:1 inklusive bilagor godkänns.
 Förvaltningen får i uppdrag att till månadsuppföljning april inkomma med
åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat resultat.
 Nämnden delegerar till arbetsutskottet att inge månadsrapport april till
regionstyrelsen.


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.
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.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
BUN § 32

Forts. BUN §32
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.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att delårsrapport 2021:1 inklusive bilagor
godkänns, att förvaltningen får i uppdrag att till månadsuppföljning april inkomma
med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat
resultat samt att nämnden delegerar till arbetsutskottet att inge månadsrapport april
till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2021:1 BUN
Bilaga Sammanställning per verksamhet Delår 1 2021
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08
Skickas till
Regionstyrelsen
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Strategisk plan och budget 2022-2024

RS 2021/7
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Driftsbudget 2022 fastställs.
 Investeringsbudget 2022-2023 och investeringsplan 2024-2026 fastställs.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 20 augusti med förslag till







fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
underlag gällande 25 miljoner som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att kommentera sina investeringar till budgetavstämningen 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan.
Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med komplettering
gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola.

Regionstyrelsens beslut
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen

29 september 2021 med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation
till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2022-2024, med fokus på budgeten 2022. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 87 miljoner kr. Totalt prognostiseras
ett resultat för 2021 på 96 miljoner kr. 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 kraftigt till följd av ändrade livslängdsåtagande. Det medför en ökning
av pensionsskulden i balansräkningen med 68 miljoner kr och att resultatet påverkas
lika mycket.
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Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt 71 miljoner kr. Fyra av sju
nämnder, regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt barnoch utbildningsnämnden bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Det
största underskottet har tekniska nämnden, -47 miljoner kr. 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 miljoner kr. 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 miljoner kr. 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.
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.
Driftsbudget
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153 miljoner kr 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.
Investeringsbudget
I nämndernas strategiska planer föreslås att investeringsbudgeten för 2022 utökas
med sammanlagt 198 miljoner kr till 686 miljoner kr varav investeringsutgifter i
avgiftsfinansierad verksamhet 145 miljoner kr. Nämnderna äskar om totala
investeringar för perioden 2022-2026 på 2 960 miljoner kr, varav investeringsutgifter
i avgiftsfinansierad verksamhet 916 miljoner kr.
Investeringsbudget för 2021 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 866 miljoner
kr 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.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör och Mikael Wollbo, finans och
redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Driftsbudget 2022
Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Stefan Nypelius (C) på C-M-L-KD
(arbetsutskottets förslag) till driftsbudget.
C-M-L-KD föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr,
externa avtal och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 58 miljoner kr samt
effektiviseringar på 43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då
101,5 miljoner kr. Bilaga 1
Meit Fohlin (S) yrkar på egen driftsbudget för S.
S föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 95,5 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och
interna priser 44,2 miljoner kr, ramtillskott på 59,4 miljoner kr samt effektiviseringar på
40,0 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 91,0 miljoner kr. Bilaga 2
Saga Carlgren (V) yrkar på egen driftsbudget för (V)
V föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken, samt låglönesatsning kommunal på 100 miljoner
kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt
85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på
91,2 miljoner kr samt effektiviseringar på 15,0 miljoner kr. Det justerade resultatet för
2022 blir då 20,0 miljoner kr. Bilaga 3
Lisbeth Bokelund yrkar på egen driftsbudget för MP.
MP föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och
interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 84,2 miljoner kr samt inga effektiviseringar. Det justerade resultatet för 2022 blir då 22,0 miljoner kr. Bilaga 4
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Lars Engelbrektsson (SD) egen driftsbudget för SD.
SD föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 76,6 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och
interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 82,9 miljoner kr samt effektiviseringar på
43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 80,0 miljoner kr. Bilaga 5
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande, Saga Carlgrens yrkande,
Lisbeth Bokelunds yrkande, Lars Engelbrektssons yrkande och arbetsutskottets
förslag till driftsbudget och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. Ordförande utser arbetsutskottets förslag som huvudförslag. För att
utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition på Meit Fohlins
yrkande, Saga Carlgrens yrkande, Lisbeth Bokelunds yrkande och Lars Engelbrektssons
yrkande och finner att Meit Fohlins yrkande utses som motförslag.
I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Meit Fohlins
yrkande om driftsbudget.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Claes Nysell (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), 5 nej-röster: Meit Fohlin (S),
Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell
(S) samt 2 som avstår, Saga Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP).
Regionstyrelsen beslutar om driftsbudget enligt arbetsutskottets förslag.
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Driftsbudget 2022
Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
C-M-L-KD

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation

68,6

Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

11,4

Summa personalkostnadskompensation

80,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtar

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,7

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5
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D. Ramtillskott
RS: Office 365

4,0

RS: Fakturahantering och e-handelssystem inkl. support

2,8

RS: E-arkiv

2,0

RS: Övergång till e-arkiv

0,5

RS: Belastningsattacker

0,8

RS: Generellt ramtillskott

4,1

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

TN: Generellt ramtillskott

1,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Generellt ramtillskott

5,0

GVN: Generellt ramtillskott

1,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskott

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7
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RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

1,0

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott

58,0

E. Effektivisering
Regionstyrelsen

-3,1

Tekniska nämnden

-4,4

Miljö- och byggnämnden

0

Barn- och utbildningsnämnden

-7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-1,9

Socialnämnden

-10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-16,5

Summa effektiviseringar

-43,3

Övriga förändringar
Reavinst

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

214,0

Budgeterat resultat

101,5
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Investeringsbudget 2022-2023
Eva Nypelius (C) yrkar på arbetsutskottets förslag på investeringsbudget.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
att 10 miljoner för klimatinvesteringar ska läggas till.
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar att ett nytt badhus tillförs investeringsplanen.
Investeringsbudget 2022-2023 – arbetsutskottets förslag
(mnkr)
2022

2023

5,0

5,0

Regionstyrelsen (regionstyrelseförvaltningen)
-

Investeringspott

-

Lokalinvesteringar kök

10,0

10,0

-

IT-investeringar i gemensam infrastruktur

17,0

17,0

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Windows server 2016 inkl cal

4,0

-

Utbyte Flexite

1,0

-

Programsystem Almedalen

1,0

Räddningstjänsten
-

Investeringspott

6,0

6,0
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Tekniska nämnden (teknikförvaltningen)
(skattefinansierad)
-

Investeringspott

6,56

6,56

-

Mark-och stadsmiljö, gator och vägar

30,0

30,0

-

Biljettsystem kollektivtrafik

-

Obligatorisk ventilationskontroll

15,0

15,0

-

Investeringar för fastighetsägaransvar

60,0

60,0

-

Hamnverksamhet

3,5

3,5

125,75

125,44

5,0

(avgiftsfinansierad)
-

VA verksamhet

-

Avfallshantering

7,5

7,5

-

Hamnverksamhet

7,5

4,0

-

Anpassning fl 7, landgång, bilramp

30,0

Miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)
-

Investeringspott

0,5

0,5

Barn- och utbildningsnämnden
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
-

Investeringspott

13,0

6,0

-

Alléskolan

54,0

47,0

-

Lokalinvesteringar förskola

33,5

20,0

-

Lokalinvesteringar grundskola, särskola

8,0

25,0
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
-

Investeringspott

5,5

-

Lokalinvesteringar gymnasieskola

5,0

-

Lokalinvesteringar vuxenutbildning

5,5

4,0

Socialnämnden (socialförvaltningen)
-

Investeringspott

8,0

8,0

-

Tingsbrogården

24,0

18,0

-

Äldreboende Klintehamn

-

Lokalinvesteringar LSS

70,0
22,5

Hälso- sjukvårdsnämnden (hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
-

Investeringspott

32,0

32,0

-

Angiografiutrustning

-

PCI – Percutan Coronal Intervention

-

Anestesiarbetsstationer/Narkosapparater

5,0

-

Patientkallelsesystem

2,0

2,0

-

Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård

10,0

9,0

Investeringsbudget totalt

554,8

562,5

varav avgiftsfinansierat

170,7

136,9

varav skattefinansierat

384,1

425,6

7,0
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Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och arbetsutskottets förslag
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Claes Nysell (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till investeringsbudget.
Eva Nypelius (C) yrkar på arbetsutskottets förslag på uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag till budgetavstämningen 2021 att analysera
skatteintäkterna utifrån befolkningsutvecklingen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
underlag gällande 25 miljoner som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att kommentera sina investeringar till budgetavstämningen 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan.
Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med komplettering
gällande fördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
(MP) på följande uppdrag:
Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att
tillsammans ta fram förslag på hur beroende- och missbruksvården kan utvecklas i
syfte att förstärka arbetet och stärka samverkansstrukturer mellan de verksamheter
som bidrar till att människor kan bryta sitt beroende. Uppdraget ska särskilt redovisa
hur insatserna tar hänsyn till den inte sällan bakomliggande komplexiteten och
därmed behov av samordnade insatser.
forts
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Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för Region Gotland att inrätta en s.k. familjecentral och därigenom
förstärka det preventiva arbetet med barn och unga.
Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på hur
arbetet med den unga vuxna i centrum kan förstärkas genom ökad samordning och
anpassade insatser.
Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera Gotlands negativa utveckling av relativ
bruttoregionalprodukt och föreslå åtgärder för att stärka denna och öka
konkurrenskraften gentemot övriga riket.
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) och Lisbeth Bokelund
(MP) på följande uppdrag:
Kostnaderna för att genomföra samhällsnyttiga byggprojekt har de senaste åren ökat
kraftigt. I det senaste fallet med den planerade ombyggnationen av akuten på
lasarettet riskerade kostnaderna att bli i nivå med det skandalomsusade nya
Karolinska. Exemplet visar att situationen är ohållbar. Ett offentligägt byggbolag
med uppdrag att bygga både samhällsviktiga byggnader och hyresrätter med rimliga
hyror skulle kunna vara en väg framåt för att få ned prisnivåerna för nybyggnation.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett
offentligägt byggbolag inom Region Gotland.
Kompetensförsörjningen är en allt större utmaning för Region Gotland. För att fler
ska vilja arbeta i viktiga och samhällsbärande yrken inom välfärden på Gotland
behöver personalpolitiken än mer fokusera på att skapa bra förutsättningar för
medbestämmande på arbetsplatsen och goda arbetsvillkor. Förstärkt grundbemanning eller s.k. ”överanställningar” är ett bra sätt att skapa kontinuitet i
verksamheterna, minska sjukskrivningar och kostnader för hyrpersonal och vikarier.
Ett arbete i denna riktning är påbörjat men behöver få betydligt mer genomslag och
yrkar därför:
-

att förstärka grundbemanningen särskilt i de verksamheter som idag har höga
sjuktal eller är beroende av hyrpersonal.
att förstärka personalens medbestämmande genom att utveckla förbättrade
former för personalstyrd verksamhetsutveckling och dialog.
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Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på följande uppdrag:
-

att utreda vilka tjänster som behövs för att Gotland ska ha möjlighet att nå målen
enligt parisavtalet.
att återkomma till budet avstämningen i höst med en kalkyl och plan på hur detta
bör organiseras.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag på uppdrag och finner att
de bifalls.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins förslag på uppdrag och finner att de
avslås.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens förslag på uppdrag och finner att
de avslås.
Ordförande ställer proposition på Lisbeth Bokelunds förslag på uppdrag och finner
att de avslås.
Beslutsunderlag

Beredningsunderlag
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19

27 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

%LODJD
Eva Nypelius (C) yrkar på följande driftsbudget för C-M-L-KD.
'ULIWVEXGJHW

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
C-M-L-KD

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

68,6
11,4

Summa personalkostnadskompensation

80,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,7

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5

D. Ramtillskott
RS: Office 365

4,0

RS: Fakturahantering och e-handelssystem inkl. support

2,8

RS: E-arkiv

2,0

RS: Övergång till e-arkiv

0,5

RS: Belastningsattacker

0,8

RS: Generellt ramtillskott

4,1

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

TN: Generellt ramtillskott

1,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Generellt ramtillskott

5,0

GVN: Generellt ramtillskott

1,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskott

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7

RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

1,0

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott

58,0

E. Effektivisering
Regionstyrelsen

-3,1

Tekniska nämnden

-4,4

Miljö- och byggnämnden

0

Barn- och utbildningsnämnden

-7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-1,9

Socialnämnden

-10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-16,5

Summa effektiviseringar

-43,3

Övriga förändringar
Reavinst

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

214,0

Budgeterat resultat

101,5

C-M-L-KD föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för
BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5
miljoner kr, ramtillskott på 58 miljoner kr, reavinster på 10 miljoner kr samt effektiviseringar på
43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 101,5 miljoner kr.

%LODJD
Meit Fohlin (S) yrkar på följande driftsbudget för S.
'ULIWVEXGJHW

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
Socialdemokraterna

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

75,5
20,0

Summa personalkostnadskompensation

95,5

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,4

Interna priser teknikförvaltningen

2,2

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

44,2

D. Ramtillskott
RS: Ramförstärkning

10,0

RS: Förstärkning arbete klimat/miljö/energi

2,0

RS: Stöd för professionella kulturskapare

1,0

RS: Fritidsbanker

1,0

RS: Uppräkning verksamhetsstöd kulturorg.

0,5

TN: Allmän kollektivtrafik, inkl strateg

6,0

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Ramförstärkning

4,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Ramförstärkning

13,0

GVN: Ramförstärkning

1,0

SON: Våld i nära relation

2,6

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7

RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

RS, TN, MBN: FramSam

2,0

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Strategiskt ansvar arbetsmarknad

1,8

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott

59,4

E. Effektivisering
Lokaler, digitalisering, inköp,

-40,0

minskade kostnader för hyrpersonal, sänkta sjuktal
Summa effektiviseringar

-40,0

Övriga förändringar
Rea- och exploateringsvinster

-20,0

Summa förändringar

-20,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

224,0

Budgeterat resultat

91,0

S föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 95,5 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller
för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 44,2
miljoner kr, ramtillskott på 59,4 miljoner kr, rea- och exploateringsvinster på 20 miljoner kr samt
effektiviseringar på 40,0 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 91,0 miljoner kr.

%LODJD
Saga Carlgren (V) yrkar på följande driftsbudget för V.
'ULIWVEXGJHW

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
Vänsterpartiet

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken
Låglönesatsning kommunal
Summa personalkostnadskompensation

68,6
24,5
6,9
100,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,7

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5

D. Ramtillskott
RS: Digitalisering

4,0

RS: Stöd till kvinnojourer

0,5

RS: Stöd för professionella kulturskapare

1,0

RS: Uppräkning verksamhetsstöd kulturorg.

0,5

RS: Kultursatsning barn och unga, bibliotek

2,0

RS: Budget och skuldrådgivning

0,7

RS: Förstärkt klimatarbete – utbildning, nätverk

5,0

RS: Etablering Blått centrum

0,5

RS: Strategiskt ansvar kollektivtrafik

0,8

RS: Strategiskt ansvar arbetsmarknad

1,8

RS: Val 2022

1,7

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik – återinförande av busskort

1,5

TN: Ökade driftskostnader – Honnörsparken,
trädskötsel m.m.

3,0

TN: Kapitalkostnad till följd av exploatering

3,5

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

4,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Mentorsanställningar

0,5

BUN: Teamarbete mot problematisk frånvaro

3,0

BUN: Ramtillskott – Stärka resursskolor, stöd till elever
med särskilda behov m.m.

7,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Mindre barngrupper i förskolan

5,0

GVN: Kompetensförsörjning

0,4

GVN: Mentorsanställningar

0,2

GVN: Ökade hyreskostnader

0,7

GVN: Pedagogiskt stöd och socialt stöd gymnasiet

1,0

GVN: Fritidsbank och kostnadsfria aktiviteter
barn och unga

2,0

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

4,0

GVN: Folkhögskolan – utbildningsplatser

5,0

SON: LSS Ramtillskott

5,0

SON: Våld i nära relation

2,6

SON: Förebyggande arbete äldres hälsa samt motverka
ensamhet

2,0

HSN: Förstärkt primärvård – god och nära vård

7,0

HSN: 1177 Vårdguide

3,3

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

ÖFN: Förstärkning av kansli

0,7

Summa ramtillskott

91,2

E. Effektivisering
Effektivt lokalutnyttjande – kontorslokaler i
tätorterna
Överanställning och minskade kostnader för
hyrpersonal och vikarier
Summa effektiviseringar

-7,5
-7,5

-15,0

Övriga förändringar
Reavinster

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

295,0

Budgeterat resultat

20,0

V föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken, samt låglönesatsning kommunal på 100 miljoner kr, tillskott
via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa
avtal och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 91,2 miljoner kr, reavinster på 10,0
miljoner kr samt effektiviseringar på 15,0 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då
20,0 miljoner kr.

%LODJD
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på följande driftsbudget för MP.
'ULIWVEXGJHW

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
Miljöpartiet

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

68,6
11,4

Summa personalkostnadskompensation

80,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,7

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5

D. Ramtillskott
RS: Generellt ramtillskott

4,0

RS: Klimat och miljöarbete

5,0

RS: Stöd för professionella kulturskapare

1,0

RS: Uppräkning verksamhetsstöd kulturorg.

0,5

RS: Budget- och skuldrådgivning

0,7

RS: Kommunikation

2,0

RS: Lokalsamordning RSF

0,7

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Generellt ramtillskott

5,0

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

4,5

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Mentorsanställningar

0,5

BUN: Ramtillskott

10,0

BUN: Resursskolan

3,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

GVN: Kompetensförsörjning

0,4

GVN: Mentorsanställningar

0,2

GVN: Ökade hyreskostnader

0,7

SON: LSS Ramtillskott

5,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskott

2,0

HSN: 1177 Vårdguide

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7

RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,0

RS, TN, MBN: FramSam

2,8

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Strategiskt ansvar arbetsmarknad

1,8

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

0,5

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott
E. Effektivisering

84,2
0,0

Summa effektiviseringar
Summa justeringar (A+B+C+D+E)
Budgeterat resultat

0,0
293,0
22,0

MP föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för
BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5
miljoner kr, ramtillskott på 84,2 miljoner kr samt inga effektiviseringar. Det justerade resultatet
för 2022 blir då 22,0 miljoner kr.

%LODJD
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på följande driftsbudget för SD.
'ULIWVEXGJHW

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
Sverigedemokraterna

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

68,6
8,0

Summa personalkostnadskompensation

76,6

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,2

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5

D. Ramtillskott
RS: Office 365

4,0

RS: Fakturahantering och e-handelssystem inkl. support

2,8

RS: E-arkiv

2,0

RS: Övergång till e-arkiv

0,5

RS: Belastningsattacker

0,8

RS: Generellt ramtillskott

4,1

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

TN: Generellt ramtillskott

1,0

MBN: Öronmärkt, Plan, bygglov och tillstånd m.m.

5,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Lärarsekreterare

5,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Generellt ramtillskott

5,0

GVN: Generellt ramtillskott

1,0

SON: Fixartjänster för äldre

2,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskott

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7

HSN: Utbildning av sjuksköterskor

10,0

RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

1,0

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

HSN: Samtalskontakt för äldre

2,0

Summa ramtillskott

82,9

E. Effektivisering
Regionstyrelsen

-3,1

Tekniska nämnden

-4,4

Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

-7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-1,9

Socialnämnden

-10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-16,5

Summa effektiviseringar

-43,3

Övriga förändringar
Reavinst

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

235,0

Budgeterat resultat

80,0

SD föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 76,6 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller
för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5
miljoner kr, ramtillskott på 82,9 miljoner kr, reavinster 10,0 miljoner kr samt effektiviseringar på
43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 80,0 miljoner kr.

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/7
19 maj 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2022-2024
Förslag till beslut

•
•
•

Driftbudget 2022 fastställs
Investeringsbudget 2022 och 2023 med plan 2024 – 2026 fastställs
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 20 augusti med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 29
september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

Sammanfattning

Partierna i Alliansen, C-M-L-KD har upprättat ett budgetförslag där det budgeterade
resultatet för 2022 uppgår till 101 mnkr. I det upprättade budgetförslaget finns
effektiviseringskrav på nämndverksamheten på sammanlagt 43 mnkr 2022.
I plankalkylen beräknas det budgeterade resultatet 2023 till 60 mnkr och för 2024 till
33 mnkr. I planen har effektiviseringskrav på totalt 150 mnkr beslutats för åren 20222024. Fördelning per verksamhet är inte beslutad för år 2023-2024.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från 29 april 2021 och hänsyn har tagits
till kända förändringar i finansförvaltningen. Utdelning från GEAB är upptagen med
10 mnkr.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning för generell
personalkostnadskompensation uppgår 2022 till 68 mnkr och för särskild satsning på
jämställda löner och bristyrken är 12 mnkr avsatt. För åren 2023 och 2024 är
avsättningen totalt 100 mnkr per år. Avsättning för interna prisökningar och externa
avtal har gjorts med 33 mnkr 2023 och 2024. Inga andra avsättningar för framtida
kostnadsökningar finns upptagna.
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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 2021/7

Reavinster beräknas till 20 mnkr år 2022 och därefter 10 mnkr 2023 och 2024.
Vinster från exploateringsverksamhet beräknas till 10 mnkr per år.
Investeringsbudgeten uppgår 2022 till totalt 554,8 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet till 384,1 mnkr. 2023 uppgår investeringsbudgeten till
totalt till 562,5 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 425,6
mnkr.
Ärendebeskrivning

Till regionstyrelsens behandling av ärendet om strategisk plan och budget finns
bifogat


Plankalkyl 2022-2024 utifrån Alliansens budgetförslag



Investeringsbudget för 2022 och 2023 samt investeringsplan för åren 20242026.



Finansförvaltningsbudget 2022

Till regionfullmäktiges behandling kommer ärendet kompletteras med följande
handlingar. Dessa kommer då att utgå från regionstyrelsens budgetbeslut.


Resultatplan för åren 2022-2024



Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar redovisas



Finansplan för åren 2022-2024



Balansplan för åren 2022-2024

Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 29 september 2021.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Bedömning

Ett av regionfullmäktiges finansiella mål är att det budgeterade resultatet ska uppgå
till 2 procent av verksamhetens nettokostnad. I det budgetförslag som nu ligger når
resultatet 2022 inte upp till 2 procent utan landar på 1,7 procent.
För den ekonomiska planeringen ger nivån på skatteintäkter och generella bidrag i
huvudsak ramen för hur mycket kostnaderna kan öka. Den totala ökningen av
nämndernas budgetramar för 2022 blir 4,0 procent enligt Alliansens budgetförslag.
Enligt SKR:s prognos från den 29 april 2021 förväntas ökningen av skatteintäkter
och bidrag bli 3,0 procent. För att klara god ekonomisk hushållning och bibehålla en
god resultatnivå krävs att kostnaderna över tid inte ökar mer än skatteintäkter och
bidrag. Hur svensk ekonomi utvecklas framåt är dock fortfarande osäkert på grund
av pandemin. Det finns också en betydande osäkerhet om regeringens agerande
gällande bidrag och andra ersättningar till kommuner och regioner. Viktigt är att se
till vi inte har kostnadsökningar som blir svåra att hantera när pandemin är över. Det
krävs en god långsiktig planering och framförallt besked om långsiktig finansiering
genom statliga bidrag. Bidrag som finansierar en utökad verksamhet ett eller två år är
mycket svåra att hantera.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/7

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Balansplan 2022-2024, mnkr löpande priser
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

Anläggningstillgångar

4 711

4 916

5 226

5 543

5 827

Omsättningstillgångar

1 154

1 150

1 150

1 150

1 150

5 865

6 066

6 376

6 693

6 977

2 458

2 554

2 655

2 715

2 748

155

96

101

60

33

1 087

1 217

1 286

1 342

1 427

88

88

93

98

103

1 175

1 305

1 379

1 440

1 530

Långfristiga skulder

1 138

1 073

1 088

1 203

1 368

Kortfristiga skulder

1 094

1 134

1 254

1 335

1 331

Summa skulder

2 232

2 207

2 342

2 538

2 699

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 865

6 066

6 376

6 693

6 977

41,9

42,1

41,6

40,6

39,4

3,5

5,3

8,1

9,8

10,9

Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder

Soliditet, %**
Soliditet, %***

* Enligt Delårsrapport 1-2021 (januari- mars)
** Exklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998
*** Inklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 250 mnkr 2020,
2 230 mnkr 2021, 2 141 mnkr 2022, 2 061 mnkr 2023, 1 986 mnkr 2024).

Finansplan 2022-2024,

mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

Den löpande verksamheten
Resultat

155

96

101

60

33

Avskrivningar

282

295

245

245

245

Avsättningar

130

130

69

56

85

Realisationsvinster

-54

-15

-10

-10

-10

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537

506

405

351

353

Realisationsförluster
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten

20

0

100

0

0

557

506

505

351

353

-388

-500

-555

-562

-529

0

0

0

0

0

68

20

20

20

20
0

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

-18

0

0

0

0

-338

-480

-535

-542

-509

Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
* Enligt Delårsrapport 1-2021 (januari- mars)
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0

0

0

0

19

0

0

100

150

-12

-85

-5

-5

-5

22

20

20

20

20

36

-65

15

115

165

255

-39

-15

-76

9

Ramberäkning 2022 per nämnd
Beslutad av regionstyrelsen 2021-05-26

Justerad
budget Justering
Resursfördel2021 enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning
netto*

Effektivisering

Ramtillskott

3 100

-16 300

Övriga
förändringar

Personalkostnads
kompensation

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Regionstyrelse

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst
Teknisk nämnd
Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-30 979

100

0

-400 210

7 150

-1 100

-55 484
-180 707

-2 418

-33 297

1 700

1 700

-2 904

-410 264

2 950

3 450

31

-55 485

-12 100

420

-197 937

-1 800

57

-31 777

-32
-7 000

-2 950

-30 034

4 400

0

2 000

-1 249 793

-3 559

-3 800

7 200

-10 100

738

-1 259 314

-2 515

-2 721

-328 738

-6 293

-800

1 900

-3 000

190

-336 741

-3 605

-6 778

Socialnämnd

-1 468 460

-29 913

-9 000

10 200

-2 600

684

-1 499 089

-28 833

-59 739

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 821 038

3 000

-45 500

-9 500

16 500

-9 700

784

-1 865 454

-48 000

-97 500

3 250

-85 265

-27 182

43 300

-58 018

0

-5 689 358

-78 303

-159 588

-78 303

-159 588

Summa nämnder

-5 565 443

Regionstyrelse/ RSF

0

-4 200

Teknisk nämnd/TKF

0

-12 292

Gemensamt/finansförvaltningen

0

Summa inklusive gemensamt

-5 565 443

3 250

-85 265

-43 674

0

-4 200
-12 292
43 300

-58 018

0

* Kompensation sker uppräkning av för externa avtal, interna priser och internhyra. 2022 höjs internhyran med 2,5 procent motsvarande 10,4 mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.

-80 000

-80 000

-80 000

-5 785 850

Bilaga till ramberäkning 2022
Justeringar av budget 2021

Indexuppräkning

Integrerad
budget 2021

Justerad
Justering

budget 2021

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst
TN

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Interna priser
teknik
förvaltning

Summa indexuppräkning

Externa avtal

RS
-30 979

-30 979

-400 210

-400 210

-55 484

-55 484

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
Räddningstjänst

0
-1 100

-32

-32

-180 707

-180 707

-2 950

-2 950

MBN

-30 034

-30 034

MBN

0

0

BUN

-1 249 793

-1 249 793

-3 800

-3 800

GVN

-328 738

-328 738

BUN
GVN

-800

-800

SON

-1 468 460

-1 468 460

SON

-9 000

-9 000

HSN

-1 821 038

-1 821 038

HSN

-9 500

-9 500

-27 182

-27 182

Summa

-5 565 443

0

-5 565 443

TN

0
-1 100

Summa

Regionstyrelse/RSF

0

0

Regionstyrelse/RSF

Teknisk nämnd/TKF

0

0

Teknisk nämnd/TKF

0

Gemensamt

Gemensamt
Totalt

0
-5 565 443

0

-5 565 443

Totalt

0

0
-4 200

-10 400

-4 200
-1 892

-12 292
0

-10 400

-4 200

-1 892

-27 182

-43 674

Ramberäkning 2022
Beslutad av regionstyrelsen 2021-05-26
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2021

-5 565 443

JUSTERINGAR BUDGET 2021

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2021

-5 565 443

JUSTERING ENLIGT PLAN 2022-2023
RS: Revidering av översiktsplan för Gotland

500

RS: genomförande av effektivitetsprogram

6 000

RS: subvention trygghetsboende

650

TN: evakueringslokaler för Södervärnsskolan/Alléskolan (RF 2021-04-26 § 64)

-7 000

HSN: fastighetsutvecklingsplan

3 000

Pol org: Engångsanslag dubbel revision 2021

100

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- färre barn i förskola

1 904

- färre barn på fritidshem

6 848

- fler barn i förskolesklass

-209

- fler elever i grundskola

-12 102
Summa

-3 559

Summa

-6 293
-6 293

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-29 913

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

-45 500

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-85 265

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-1 100

Externa avtal RT

-32

Externa avtal TN

-2 950

Externa avtal BUN

-3 800

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-9 000

Externa avtal HSN

-9 500
Summa

-27 182

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-1 100

Höjd hyra generellt 2,5 %

-375

Indexuppräkning livsmedel och transport

-825

PC som tjänst

-1 900

Interna priser - teknikförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-1 700

Höjd hyra generellt 2,5 %

-105

Fordon, drivmedel, material

-87
Summa

-6 092

Summa

-10 400

Interna priser - hyror
Höjd internhyra 2,5%

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-10 400

-43 674

EFFEKTIVISERING
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen räddningstjänst
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

SUMMA EFFEKTIVISERING

3 100
0
4 400
0
7 200
1 900
10 200
16 500

43 300

RAMTILLSKOTT
RS: Generellt ramtillskott

-4 100

RS: Office 365

-4 000

RS: Fakturahantering- och e-handelssystem inkl. support

-2 800

RS: E-arkiv

-2 000

RS: Övergång till e-arkiv

-500

RS: Belastningsattacker

-800

RS: Subvention trygghetsboende (engångsanslag)

-600

RS: Etablering Blått Centrum

-500

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024

-1 000

Pol org: VAL 2022 (engångsanslag)

-1 718

TN: Generellt ramtillskott

-1 000

TN: Allmän kollektivtrafik

-5 600

TN: Särskild kollektivtrafik
TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram
TN: Kapitalkostnader gatubelysning

-500
-1 300
-200

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

-3 500

MBN: Planberedskap

-1 000

MBN: Världsarvssamordnare

-800

BUN: Generellt ramtillskott

-5 000

BUN: Barn- och elevhälsa

-2 000

BUN: Kompetensförsörjning

-1 000

BUN: Ökade hyreskostnader

-2 100

GVN: Generellt ramtillskott

-1 000

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

-2 000

SON: Våld i nära relation

-2 600

HSN: Generellt ramtillskott

-5 000

HSN: Första linjen mottagning

-4 700

ÖFN: Förstärkning kansli

SUMMA RAMTILLSKOTT

-700

-58 018

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
RS: Ombudgetering beslutsstöd
RS/RSF: Ombudgetering beslutsstöd
RS/RT: Ombudgetering beslutsstöd
TN: Ombudgetering beslutsstöd

-2 530
554
21
387

MBN: Ombudgetering beslutsstöd

52

BUN: Ombudgetering beslutsstöd

512

GVN: Ombudgetering beslutsstöd

131

SON: Ombudgetering beslutsstöd

418

HSN: Ombudgetering beslutsstöd
RS: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

455
-1 000

RS/RSF: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

72

RS/RT: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

10

TN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

33

MBN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

5

BUN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

226

GVN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

59

SON: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

266

HSN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

329

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

0

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar
Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

RAMBUDGET 2022

-68 600
-11 400

-80 000

-5 785 850

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2023-2024 (jmf med budget 2022)
2023

2024

BUN, resursfördelningsmodell*

-2 515

-2 721

GVN, resursfördelningsmodell

-3 605

-6 778

HSN, resursfördelningsmodell

-48 000

-97 500

Resursfördelningsmodeller

SON, resursfördelningsmodell
Summa

-28 833

-59 739

-82 953

-166 738

0
1 700
600
1 100
1 250

2 000
1 700
600
1 100
1 750

4 650

7 150

-78 303

-159 588

5 278

4 947

Övrigt
TN: Evakueringslokaler för Södervärn och Alléskolan
Pol org: VAL 2022
RS: trygghetsboende
RS: fakturahantering och e-handelssystem
RS: e-arkiv
RS: landsbygdsutveckling fokus skola 2022-2024
Summa övrigt

SUMMA RAMJUSTERING 2023-2024
* Består av:
- förskola
- fritidshem

67

67

- förskoleklass

-1 298

1 378

- grundskola

-6 562

-9 113

Resultatplan 2022-2024, mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

-5 187

-5 461

-5 623

-5 776

-5 956

-282

-295

-245

-245

-245

-5 469

-5 756

-5 868

-6 021

-6 201

3 Skatteintäkter

3 952

4 131

4 269

4 413

4 548

4 Bidragsinkomster

1 692

1 715

1 721

1 699

1 723

30

31

15

15

15

-50

-25

-36

-46

-52

155

96

101

60

33

-5 945

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

5 Finansiella intäkter
5 Finansiella kostnader
6 Årets resultat

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader är justerade
för interna poster. Posten effektivisering avser nämndernas verksamhet men är ännu inte beslutad per nämnd.
Posten finansförvaltningen omfattar intäkter och kostnader i finansförvaltningsbudgeten under rubrikerna
Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, och Internränta.
nämnderna

-5 384

-5 636

-5 786

-5 864

0

0

0

55

107

kapitalkostnader

282

295

245

245

245

finansförvaltningen

-85

-120

-82

-79

-97

0

0

0

-33

-66

effektivisering

prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
summa

0

0

0

-100

-200

-5 187

-5 461

-5 623

-5 776

-5 956

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för regionens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 1-2021 (januari- mars)

Finansförvaltningsbudget 2022, mnkr
enligt regionfullmäktige 2020-11-16 samt skatteprognos 2021-04-29, pensioner o räntor ny progn maj
(löpande priser)
Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

16,8
53,7
1,5

20,0
10,0
0,0

20,0
10,0
0,0

10,0
10,0
0,0

10,0
10,0
0,0

72,0

30,0

30,0

20,0

20,0

-1,7
-0,8
-0,3
-1,0
-0,5
0,0
842,3
-803,3
199,4
0,0
-27,1
-101,8
-23,5
-39,7
-13,1
-5,2
-0,8
-33,5
0,0
-23,0
-105,3
0,0
-0,8
0,0
0,0
-0,7

0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-5,0
865,1
-845,0
201,0
-128,0
-31,0
0,0
0,0
-32,0
-11,0
-5,0
0,0
-32,0
0,0
0,0
-127,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-5,0
888,0
-863,0
210,0
-134,0
-32,5
0,0
0,0
-33,5
-13,5
-5,0
0,0
-34,0
0,0
0,0
-133,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-5,0
914,0
-889,3
216,0
-137,0
-33,5
0,0
0,0
-35,0
-11,0
-5,0
0,0
-19,0
0,0
0,0
-138,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-5,0
970,0
-942,0
223,0
-140,0
-34,0
0,0
0,0
-35,0
-17,0
-5,0
0,0
-35,0
0,0
0,0
-140,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

-73,6
0,0
-3,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-217,2

-152,9

-158,5

-145,8

-163,0

Verksamhetens intäkter

3721
382

Försäljningspris Exploateringfastigheter
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Övrigt

Summa
Verksamhetens kostnader

4421
4531
4532
4799
4799
5151
56121
56122
56131
56132
56133
5751
5752
5633
5635
5712
5714
5721
5722
5731
5732
5733
5739
7351
7381
782
7871
5051

Bokfört värde Exlpoateringsfastigheter
Bidrag föreningar
Bidrag koncernföretag
Ekologiska livsmedel
Övriga interna bidrag
Förändring semesterlöneskuld
Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering Pensionsavgift
Utbetalning pensionsavgift
Löneskatt pensionsavgift
Pensionsavgift KAP-KL
Pensionsavgift AKAP-KL
Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Premier OPF-KL TryggPol.pension
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98
Pensionsutbetalningar (ÖKSAP)
Förvaltningsavgift KPA
Kundförluster
Förlust kortfristiga fordringar
Realisationsförlust, utrangering
anläggningstillgångar
Förändring avsättning deponier
Personalkostnadsreserv
Övrigt

Summa

Internränta

796

Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem

-0,3

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

849
849

Intern ränta kostnad investeringsbidrag
Intern ränta intäkt

-5,8
65,9

-6,0
61,0

-6,0
53,0

-6,0
53,0

-6,0
53,0

59,8

54,5

46,5

46,5

46,5

-85,4

-68,4

-82,0

-79,3

-96,5

Summa

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

4 039,4
-65,5
-21,6

4 015,0
0,0
0,0

4 269,0
0,0
0,0

4 413,0
0,0
0,0

4 548,0
0,0
0,0

3 952,3

4 015,0

4 269,0

4 413,0

4 548,0

1 141,4
163,5
16,2
46,8
141,2
4,6
159,7
182,4
0,0
-164,3
0,0

1 167,0
165,0
0,0
220,0
146,0
4,0
177,0
0,0
0,0
-155,0
0,0

1 238,0
165,0
0,0
166,0
141,0
2,0
169,0
0,0
0,0
-160,0
0,0

1 277,0
166,0
0,0
102,0
144,0
2,0
169,0
0,0
0,0
-161,0
0,0

1 316,0
167,0
0,0
81,0
150,0
2,0
169,0
0,0
0,0
-162,0
0,0

1 691,5

1 724,0

1 721,0

1 699,0

1 723,0

10,0
1,1
0,1
0,0
0,1
0,8
0,9
0,0
0,4
12,5
3,9
0,5

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
0,0
4,0
0,0

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
0,0
4,0
0,0

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
0,0
4,0
0,0

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
0,0
4,0
0,0

30,3

15,2

15,2

15,2

15,2

0,0
0,0
0,0
-0,2
-7,4
-20,5
-21,2
-0,7
-0,2

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-15,0
-15,0
0,0
-0,8
-0,2

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-10,0
-21,5
0,0
-0,8
-0,7

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-15,0
-26,5
0,0
-0,8
-0,2

0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-15,0
-33,5
0,0
-0,8
-0,2

Summa

-50,2

-34,0

-36,0

-45,5

-52,5

SUMMA

5 538,5

5 651,8

5 887,2

6 002,4

6 137,2

-5 384,0
0,0
0,0
0,0

-5 565,3
0,0
0,0
0,0

-5 785,8
0,0
0,0
0,0

-5 864,1
55,0
-33,0
-100,0

-5 945,4
107,0
-66,0
-200,0

154,5

86,5

101,4

60,3

32,8

Konto
Skatter

801
8051
8052

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Summa

Generella statsbidrag

821
822
823
824
825
826
828
829
834
835
836

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Övriga bidrag från staten
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Avgift LSS-utjämning

Summa
Finansiella intäkter

8411
8414
8421
8422
8423
8425
8426
8431
845
846
8495

Utdelning på aktier och andelar
Utdelning ek.förening
Ränta utlämnade lån
Ränta avräkningskonto
Ränta likvida medel
Ränta pensionsmedelsförvaltning
Ränta insatsmedel
Vinst Finansiella anläggningstillgångar
Ränta på kundfordringar
Vinst Pensionsmedelsplaceringar
Avgift borgensåtagande
Övrigt

Summa
Finansiella kostnader

8521
8522
8523
8524
8525
8531
856
857

Ränta långfristiga lån
Ränta beräknad upplåning
Ränta kortfristiga lån
Ränta avräkningskonto
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande
Ränta årets pensionsavsättningar
Förlust pensionsmedelsplaceringar
Avgifter banktjänster
Övrigt

Nämnderna
Effektivseringskrav
Prisökningsreserv
Personalkostnadsreserv
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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
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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.
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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.
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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.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

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)
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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
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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.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

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

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

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.
7,0%

6,3%

6,2%

5,6%
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4,3%

3,7%

3,6%
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3,0%
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3,0%

2,1%

2,8%
2,5%
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1,7%

2,0%

1,1%
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1,0%
0,0%
2015

2016

2017

2018

Nettokostnad inkl finansnetto

2019

2020

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Skatte- och bidragsintäkter

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.
180
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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
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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.
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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)
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Jämförelse med kommungruppen

I tabellen redovisas en sammanställning av en beräknad merkostnad respektive lägre kostnad
för olika verksamheter inom Region Gotland i jämförelse med kommungruppen. Siffrorna
avser verksamhetsåret 2019. För hälso- och sjukvård och tandvård jämförs med ett vägt
medelvärde för samtliga regioner. Tabellen avser både kommunal verksamhet och enskild
verksamhet. I tabellen visas genomsnittlig kostnad per brukare/elev respektive invånare.

Verksamhet

Förskola kr/inskrivet barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/inskrivet barn
Gymnasium kr/elev
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.
IFO kr/inv.
Summa
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
Övrig hälso- och sjukvård
Läkemedel
Totalt

Gotland

159
121
41
130
55
6

283
241
655
634
219
201

Kommungrupp
151
114
38
129
63
8

592
724
963
214
204
447

Avvikelse
kr
7
6
2
1
-7
-2

Avvikelse
Merkostnad
% Gotland 2019,
mnkr

691
517
692
420
985
246

5%
6%
7%
1%
-13%
-27%

20
38
7
3
-122
-134

4 957

4 270

687

16%

41
-147

18 430
4 256
2 630
670
3 217
3 301

15 047
4 687
2 328
681
2 261
2 611

3 383
-431
302
-11
956
690

22%
-9%
13%
-2%
49 %
24 %

202
-26
18
-1
57
41
145

Tabell 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.
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I den här tabellen jämförs hälso- och sjukvården med ett vägt medelvärde för samtliga regioner
eftersom begreppet kommungrupp inte existerar bland regioner. Som tidigare konstaterats så
läggs mer resurser på den somatiska vården och mindre på primärvård. Det är också så att
avvikelsen ökar. Övrig hälso- och sjukvård innehåller bland annat sjukresor,
hjälpmedelsverksamhet samt ambulans och sjuktransporter. På många ställen finns det även
kommunala hjälpmedelscentraler men hos oss så finns det ju bara en, varför jämförelsen blir lite
missvisande.
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Jämförelse med liknande kommuner och landsting

Det finns ett verktyg i KOLADA där det går att söka ut liknande kommuner och regioner.
Variablerna är befolkningsstruktur (30 %) och referenskostnad (70 %). Referenskostnad är ett
begrepp som används inom kostnadsutjämningssystemet och indikerar vad respektive
verksamhet borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver den verksamheten med
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
Det innebär att det inte är samma jämförelsekommuner för alla områden utan beroende på
verksamhet är det olika kommuner som jämförs. Vi jämför oss alltså med de kommuner som
liknar oss mest just för den verksamheten. Trots att vi kan söka ut de kommuner/landsting som
liknar oss mest är det ändå inte helt säkert att det blir en adekvat jämförelse då ö-läget ju inte
finns som en faktor hos andra. Följande avvikelser och merkostnader kan ses som indikationer.
Verksamhet

Förskola kr/inskrivet barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/inskrivet barn
Gymnasium kr/elev
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.
IFO kr/inv.
Summa
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
Övrig hälso- och sjukvård
Läkemedel
Totalt

Gotland

159
121
41
130
55
6

Kostnad strukturellt
liknande kommuner

283
241
655
634
219
201

149
113
40
116
64
7

580
388
602
327
661
578

Avvikelse

9
7
1
14
-9
-1

Avvikelse

Merkostnad
Gotland
2019, mnkr

703
853
053
307
442
377

6%
7%
3%
12%
-15%
-18%

24
43
3
27
-142
-82

4 957

4 449

508

11%

30
-96

18 430
4 256
2 630
670
3 217
3 301

16 450*
4 835*
2 297*
824*
2 162*
2 663*

1 427
-642
183
-250
1 055
638

8%
-13%
7%
-27%
49%
24%

84
-38
11
-15
62
38
46

Tabell 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.
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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.

Ärendenr RS 2021/7 Datum 2021-04-28

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

45 (84)

Region Gotland

Beredningsunderlag

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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Beredningsunderlag

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
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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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Beredningsunderlag

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
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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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Beredningsunderlag

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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Beredningsunderlag

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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Beredningsunderlag

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.

60 (84)

Region Gotland

Löneökningar 2,5 procent

Beredningsunderlag

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.
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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.
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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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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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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

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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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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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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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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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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Bilaga 3: Specificering av statsbidrag regioner

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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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 143

Internränta 2022

RS 2021/645
AU § 138

Regionstyrelsens förslag till 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.

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.
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.
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.
forts

28 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 143 forts
RS 2021/645
AU § 138

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 144

Exploateringsbudget och plan 2022

RS 2021/661
AU § 139

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Exploateringsbudget och exploateringsplan för 2022-2026 godkänns.
 Prioritering av exploateringsprojekt godkänns.

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Exploateringsbudget 2022-2026
Exploateringsplan 2022-2026
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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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 2021/661

Beslutsunderlag

Exploateringsbudget 2022-2026
Exploateringsplan 2022-2026

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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PLAN

Exploateringsplan 2022-2026
2022-2026
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
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Version [1.0]
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Region Gotland
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Exploaterings-plan 2022-2026

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
2 (7)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Exploaterings-plan 2022-2026

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.

Ärendenr RS 2021/661 Datum 2021-04-22

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:


Ärendenr RS 2021/661 Datum 2021-04-22








Visby hamn stadsutveckling
Vändburgs hamn
Syren 1 & Cypressen 3
Genomförandeplan Program Klintehamn
Hemse Mullvalds 1:9
Östercentrum
Torslunden

5 (7)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Exploaterings-plan 2022-2026

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

Ärendenr RS 2021/661 Datum 2021-04-22

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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 167

Anslag för genomförande av Allmänna val
2022

RS 2021/621
AU § 135

Regionstyrelsens 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.

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Valnämnden 2021-03-23
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-12
Skickas till
Valnämnden Arne Josefsson och Jenny Melin

89 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 152

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar

RS 2021/358
AU § 120

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Informationen godkänns.
 Nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade

aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.

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. 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. 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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 152 forts
RS 2021/358
AU § 120

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.
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 hälsooch 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.
forts
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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 hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 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.
forts
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Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 152 forts
RS 2021/358
AU § 120
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S), Lisbeth Bokelund (MP),
Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) att nämnderna får i uppdrag att beskriva
hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Saga Carlgrens
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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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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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

2 (11)

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:
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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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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.
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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.
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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
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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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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 163

Uppdrag. Lägesrapport fördjupad förstudie
Alléskolan

RS 2019/954
AU § 131

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Rapporten godkänns.

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2021-04-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

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
1 (2)
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Tjänsteskrivelse
BUN 2021/11

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

2 (2)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 164

Uppdrag. Lägesrapport Korttidsenhet Korpen

RS 2019/556
AU § 132

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Rapporten godkänns.

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.
Bedömningen är att byggplanen följs och att investeringen ryms inom tilldelad
investeringsbudget.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Regionstyrelsens registrator
Regionstyrelseförvaltningen - ekonomi och styrning
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 154

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

RS 2019/968
AU § 122

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram flyttas till region-

styrelsen.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för samlad organisation av den allmänna och
särskilda kollektivtrafiken till budgetberedningen 2022.

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
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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 154 forts
RS 2019/968
AU § 122

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.
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 trafikförsörjningsforts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 154 forts
RS 2019/968
AU § 122

program. 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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Maja-Malin Ekelöf, strateg, Anna Wejde,
enhetschef och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslog att ärendets budgetäskande ska strykas i beslutspunkten och
ska behandlas i samband med strategisk plan och budget, AU § 137.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 23
Socialnämnden 2021-02-11, § 27
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 20
Tekniska nämnden 2021-01-28, § 18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-01-18
Regionfullmäktige 2020-11-16, § 199
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
Regionstyrelsen 2020-05-27, § 167
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-06
Kollektivtrafiken på Gotland 2020-04-09
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 317
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-23
Regionstyrelsen 2019-05-29, § 164
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-12
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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.
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4. Förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation

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




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

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

12
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skolskjuts. Men gemensamt för regionerna är att IT, avtalsfrågor, marknads och
kommunikation ligger på separata enheter. 13
Ett exempel är Skånetrafiken, där man har valt att dela upp ansvar för nya och
kommande upphandlingar på en enhet och att driva trafiken inom befintliga avtal
på en annan enhet. Skånetrafiken har 5 strateger/trafikutvecklare som uteslutande
arbetar med utveckling. 14
Gotlands organisation är förmodligen för liten för att göra en uppdelning mellan
olika enheter på samma sätt som i Skåne, men det går att skapa en tydlig arbetsfördelning mellan olika personer. Genom inrättande av stödfunktioner bedöms
de som arbetar med trafikutveckling och trafikplanering kunna arbeta mer samlat
med sina frågor. Stödfunktionerna kan då i sin tur få renodlade uppgifter inom
bland annat kommunikation, marknad eller IT. Detta utvecklas mer i förslaget
till organisation i kommande kapitel.

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

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

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

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

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

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

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




18

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

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

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

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

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

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

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




22
23

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

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
Intervju med Rolf Andersson, 2020-03-11
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5. Förslag till ny organisation

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







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

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

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

Regionstyrelseförvaltningen
Transportstrateg

Tekniska nämnden
Trafiknämnd
Direktiv / beställare

Barn- och utbildningsnämnden
Direktiv / beställare

Teknikförvaltningen

Avdelningen för
kollektivtrafik
Avdelningschef
Stab

Färdtjänsthandläggare

Koordinator
skolskjuts

Kollektivtrafikutvecklare och
trafikplanerare

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

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








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

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




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

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

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

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

•

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

•

Se över formerna för biljettsystem.

•

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

•

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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 147

Etablering av Blått Centrum

RS 2021/459
AU § 115

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Informationen godkänns.
 Region Gotlands medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från

och med 1 januari 2022 godkänns.

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.
forts

36 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 147 forts
RS 2021/459
AU § 115

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.
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.
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.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 147 forts
RS 2021/459
AU § 115

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
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.
forts
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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 vattenbrist 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.
forts
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 147 forts
RS 2021/459
AU § 115

Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet för närvarande äskar medel
för en fortsättning av Blått centrum i samma omfattning som under försöksperioden;
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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Anna Wejde, enhetschef och Jonas Nilsson,
eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets budgetäskande stryks i beslutspunkten och behandlas i samband med
strategisk plan och budget, § 137.
Beslutspunkterna ändras till:
-

Informationen godkänns.
Region Gotlands medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från
och med 1 januari 2022 godkänns.

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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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.
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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

1

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

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 175

Målbild God och Nära vård

RS 2021/567
AU § 147

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Målbilden för en God och nära vård på Gotland fastställs.

Regionstyrelsens beslut
 Regionstyrelsen står bakom framtagen målbild och att verka för en omställning i

linje med målbilden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att Region Gotland även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av
god kvalitet behövs en omställning. Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin
hälsa genom att ha goda vanor i vardagen. För det krävs kunskap och olika sorters
stöd. Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas.
Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i
samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För
att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig
över flera mandatperioder. Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera
nivåer: både politiskt och tjänstemannanivå. Arbetet med omställningen pågår
nationellt såväl som lokalt.
För att stödja arbetet har en nationell målbild och färdplan tagits fram. I december
2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att i nära
samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en ”färdplan för omställning till en
god och nära vård”. Genomförda dialoger och workshopar har fastlagt behov av en
lokal målbild som visar riktningen för Gotland och att de steg som behöver tas
konkretiseras i färdplanen.
En sådan målbild har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. I målbilden ingår en visualisering som är tänkt att användas i det
fortsatta samtalet om innebörden av målbilden. För att säkerställa att visualiseringen
fyller funktionen som samtalsunderlag har bilden under framtagandet presenterats
såväl i interna forum som externt i tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och en
högstadieklass och också justerats efter inkomna inspel.
forts

104 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 175 forts
RS 2021/567
AU § 147

Målbilden har presenterats för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionstyrelsen. För att möjliggöra gemensamma diskussioner har styrgruppen för
programstrukturen vid två tillfällen bjudit in berörda presidier till dialogmöte.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att stå bakom framtagen målbild och verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde, samt att föreslå regionfullmäktige
att fastställa målbilden för en God och nära vård på Gotland. Även regionstyrelsen
har vid tidigare möte ställt sig bakom att verka för en omställning i linje med
målbilden inom sin förvaltnings verksamhetsområde.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin roll som sammanhållande för omställningen
till en god och nära vård samlat in de synpunkter som kommit kring målbilden och
vid hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-05-06 beslutat att ställa sig bakom framtagen
målbild och verka för en omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden beslutade också att föreslå fullmäktige att fastställa målbilden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en gemensam målbild är
nödvändig för att visa riktningen för arbetet i omställningen till en god och nära vård.
Målbildens omsättning till konkreta aktiviteter som behöver göras i enskilda verksamheter och av olika aktörer behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa. Att
medborgaren involveras som en självklar aktör är avgörande. De steg som behöver
tas inom Region Gotland konkretiseras i Färdplan för omställning till god och nära
vård på Gotland.
Att den gemensamma målbilden möjliggör också att andra utvecklingsarbeten
utanför färdplanen kan driva i samma riktning och ge mer kraft åt arbetet är en
bedömning som också delas av förvaltningen. Särskilt kan nämnas utvecklingsarbeten
kring organisationskultur, kvalitet- och processorientering, stärkt arbete kring social
hållbarhet och ett flertal insatser inom HR-området som strategisk hållbar
bemanning, ledar- och medarbetarskap.
Regionstyrelseförvaltningen gör samlat bedömningen att målbilden för omställningen
till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland är framtagen i god dialog
mellan samtliga mest berörda förvaltningar. Därmed anses målbilden ge samtliga
nämnder och förvaltningar den kraft i det fortsatta omställningsarbetet som krävs
och också ge underlag för utformning av den mer konkreta färdplanen.
forts

105 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 175 forts
RS 2021/567
AU § 147

Ärendet föredrogs i arbetsutskottet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen och Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-05-06, § 71
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-15, § 40
Socialnämnden 2021-04-15, § 90
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/567
6 maj 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god och nära
vård på Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


stå bakom framtagen målbild och att verka för en omställning i linje med
målbilden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att


fastställa målbilden för en God och nära vård på Gotland.

Sammanfattning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att Region Gotland även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av
god kvalitet behövs en omställning. Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin
hälsa genom att ha goda vanor i vardagen. För det krävs kunskap och olika sorters
stöd. Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas.
Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i
samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För
att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig
över flera mandatperioder. Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera
nivåer: både politiskt och tjänstemannanivå. Arbetet med omställningen pågår
nationellt såväl som lokalt.
För att stödja arbetet har en nationell målbild och färdplan tagits fram. I december
2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att i nära
samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en ”färdplan för omställning till en
god och nära vård”. Genomförda dialoger och workshopar har fastlagt behov av en
lokal målbild som visar riktningen för Gotland och att de steg som behöver tas
konkretiseras i färdplanen.
En sådan målbild har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionsstyrelseförvaltningen. I målbilden ingår en visualisering som är tänkt att
användas i det fortsatta samtalet om innebörden av målbilden. För att säkerställa att
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visualiseringen fyller funktionen som samtalsunderlag har bilden under framtagandet
presenterats såväl i interna forum som externt i tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet
och en högstadieklass och också justerats efter inkomna inspel.
Målbilden har presenterats för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionstyrelsen. För att möjliggöra gemensamma diskussioner har styrgruppen för
programstrukturen vid två tillfällen bjudit in berörda presidier till dialogmöte.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att stå bakom framtagen målbild och verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde, samt att föreslå Regionfullmäktige
att fastställa målbilden för en God och nära vård på Gotland. Även regionstyrelsen
har vid tidigare möte ställt sig bakom att verka för en omställning i linje med
målbilden inom sin förvaltnings verksamhetsområde.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin roll som sammanhållande för omställningen
till en god och nära vård samlat in de synpunkter som kommit kring målbilden och
vid hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-05-06 beslutat att ställa sig bakom framtagen
målbild och verka för en omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden beslutade också att föreslå fullmäktige att fastställa målbilden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en gemensam målbild är
nödvändig för att visa riktningen för arbetet i omställningen till en god och nära vård.
Målbildens omsättning till konkreta aktiviteter som behöver göras i enskilda
verksamheter och av olika aktörer behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa.
Att medborgaren involveras som en självklar aktör är avgörande. De steg som
behöver tas inom Region Gotland konkretiseras i Färdplan för omställning till god
och nära vård på Gotland.
Att den gemensamma målbilden möjliggör också att andra utvecklingsarbeten
utanför färdplanen kan driva i samma riktning och ge mer kraft åt arbetet är en
bedömning som också delas av förvaltningen. Särskilt kan nämnas utvecklingsarbeten
kring organisationskultur, kvalitet- och processorientering, stärkt arbete kring social
hållbarhet och ett flertal insatser inom HR-området som strategisk hållbar
bemanning, ledar- och medarbetarskap.
Regionstyrelseförvaltningen gör samlat bedömningen att målbilden för omställningen
till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland är framtagen i god dialog
mellan samtliga mest berörda förvaltningar. Därmed anses målbilden ge samtliga
nämnder och förvaltningar den kraft i det fortsatta omställningsarbetet som krävs
och också ge underlag för utformning av den mer konkreta färdplanen.
Beslutsunderlag

Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sammanfattande bakgrund
För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att
vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet behövs en omställning.
Cancerfonden konstaterar i sin rapport för 2020 att kostvanor och tobak utgör de största
riskerna för sjukdomsbörda. Övervikt eller fetma innebär enbart inom cancerområdet ökad
risk för minst 13 diagnoser. På Gotland har varannan kvinna övervikt eller fetma, bland
männen är det ännu vanligare. Dessutom röker en av tio personer. Bland elever i årskurs 9
röker var tionde (dagligen eller ibland), i gymnasiet är motsvarande siffra var tredje flicka
respektive var femte pojke. Bland gotländska fyraåringar hade 2020 drygt var tionde övervikt eller fetma. Barn som har övervikt eller fetma i början av skolåldern löper stor risk att
ha fortsatt övervikt eller fetma som vuxna. Cancerfonden uppskattar att om ökningen av
övervikt och fetma fortsätter öka i samma takt som de senaste åren så kommer det ackumulerade antalet cancerfall i Sverige att vara ca 11 000 fler år 2045. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av alla hjärtsjukdomar
och stroke, liksom 30 procent av all cancer. För att medborgare i Sverige ska må så bra som
möjligt så länge som möjligt behövs en förändring av levnadsvanor.
Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos befolkningen
sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om att samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av
god kvalitet.
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Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas. När hälso- och
sjukvårdsstrukturerna formades, såsom vi huvudsakligen känner dem idag, var läget annorlunda. De flesta utmaningarna i sjukvården var av akut karaktär, såsom olycksfall och infektioner. Andelen äldre i befolkningen var betydligt lägre, livslängden kortare, andelen patienter med konstaterade kroniska sjukdomar färre och de medicinska kunskaperna goda men
ändå begränsade i förhållande till idag. Svensk hälso- och sjukvård kom till i en annan tid
med andra utmaningar än vad systemet ska kunna hantera i dag. Samtidigt innebär den tekniska och digitala utvecklingen nya möjligheter än tidigare. Den demografiska utvecklingen
på Gotland innebär att en omställning här är särskilt angelägen.
Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin hälsa genom att ha goda vanor i vardagen.
Den digitala utvecklingen innebär möjligheter exempelvis bättre stöd för att fler ska kunna
hantera enklare åkommor med egenvård, så att vårdens och omsorgens resurser kan frigöras till dem med störst behov. Egenvård kan också ske i samverkan med vården genom
digitala verktyg exempelvis genom att den som har en kronisk sjukdom övervakar sin sjukdom och delar sina värden med vården. Om behovet inte kan tillgodoses genom egenvård
ska vård och behandling i första hand erbjudas i den primära vården. Om vårdbehovet inte
kan tillgodoses där så finns den specialiserade vården, i första hand som öppenvård. Integrationen mellan egenvård, primärvård, och specialistvård vård behöver på olika sätt både
förstärkas och utvecklas. Oavsett vårdnivå behöver vården utformas nära medborgaren.
Att vården upplevs som nära ökar förtroendet och känslan av trygghet, vilket i sin tur
stärker individens förutsättningar.
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Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. I den nationella utredningens
slutbetänkande, som lämnades i april 2020, understryker utredaren att omställningen till en
god och nära vård innebär en samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning. Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer behöver arbeta
samtidigt i samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade.
För att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig
över flera mandatperioder. Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer:
både politiskt och tjänstemannanivå.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att i
nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en målbild och en färdplan för omställning till en god och nära vård. Genomförda dialoger och workshopar har fastlagt behov av
att även ta fram en lokal målbild som visar riktningen för oss på Gotland och där vilka steg
som behöver tas konkretiseras i färdplanen. En sådan målbild har tagits fram i samarbetet
mellan ovan nämnda förvaltningar och presenterats för nämnderna.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum 2021-05-06

Sveriges kommuner och regioner (SKR) stöttar arbetet på olika sätt bland annat genom att
sprida goda exempel och tillhandahålla kunskapsbas inom olika områden. Bland annat kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa system. Forskning visar att i dessa sammanhang handlar förändringsledning om att fokusera på att tydliggöra målbild för att visa
riktning, delaktighet, förståelse och insikt av berörda för att de ska kunna agera i riktning
mot målet. Som stöd för att säkerställa att förändringen går i önskad riktning behövs uppföljning och feedback som möjliggör justering. Mer om metodiken för arbetet finns att
läsa i färdplanen.
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Målbild som ger riktning

För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram. Målbilden har sedan utvecklats av
regeringen. I november 2020 slog riksdagen fast denna riktning:
Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar
med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får en god,
nära och samordnad vård som stärker hälsan.
Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser
och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

Arbetet med omställningen ska leda till att den nationella målbilden uppnås. Målbilden är
vägledande men ger inga detaljerade svar. Det är tydligt uttalat att lösningar ofta behöver se
olika ut i landet eftersom förutsättningarna varierar. Med ovanstående formulering som bas
har en del regioner, kommuner och organisationer tagit fram egna målformuleringar och visualiseringar för att förtydliga vad omställningen handlar om i deras kontext.
Identifierade lokala behov som målbilden behöver tillgodose

Genomförda dialoger och workshopar har fastlagt behov av en lokal målbild som visar riktningen för oss på Gotland. Dialogerna har också givit insikter som varit vägledande för hur
målbilden utformats:
-

-
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-

En språklig balans är viktig för bred delaktighet. Ord som ”patient” och ”vård” uppfattas
utifrån nuvarande system vilket riskerar att exkludera. Att jämföra med ”med
borgare” och ”hälsa” som istället ger en bredare ingång, vilket är viktigt för en bred
dialog om hur ett hälsosystem där hälso- och sjukvården och i synnerhet den
primära vården utgör motorn bör utformas. Verksamheter med primärvårdsuppdrag, medborgare och andra aktörer med förutsättningar att påverka hälsa behöver
inkluderas.
Individens egen roll behöver synliggöras. Det är centralt att målbilden inte utformas på ett
sätt som uppfattas alltför löftesrikt. Samhället ska på en mängd olika sätt, utifrån individens behov, stötta och skapa förutsättningar för hälsa men individens egen roll
och ansvar för att må så bra som möjligt så länge som möjligt behöver synas tydligt.
En visualisering av målbilden behövs som underlag för fortsatt brett samtal om dess innebörd.

Målbilden, dess innebörd och behov av påföljande aktiviteter ska definieras utifrån medborgaren. Syftet med målbilden är att visa riktningen, vad den i sin tur i praktiken innebär i
form av vilka aktiviteter som behöver göras i enskilda verksamheter och av olika aktörer
behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa. Att medborgaren involveras som en självklar aktör är avgörande. Vilka steg som behöver tas inom Region Gotland konkretiseras i
färdplanen.
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Lokal målbild

För att säkerställa att visualiseringen som tas fram fyller funktionen som underlag för det
fortsatta samtalet har bilden under framtagandet presenterats såväl externt som internt och
justerats efter inkomna inspel. Efter att ovanstående politiska forum behandlat ärendet och
uttryckt stöd för framtagen målbild har visualiseringen lämnats för layoutmässig bearbetning, nedanstående bild är att se som en arbetsversion.

Det omställningen syftar till är att jag som medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt, så länge som möjligt – ”hälsa genom hela livet”.
Goda vanor i vardagen
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Jag som medborgare är mån om min hälsa och strävar efter att skapa och bibehålla goda
vanor i min vardag, genom hela livet. Framförallt avseende mat, rörelse, sömn, stress, återhållsam konsumtion av alkohol samt avhållsamhet från tobak och droger. Mina goda vanor
grundläggs tidigt i livet.
Stöd att främja hälsa

När jag behöver stöd erbjuds jag det utifrån de behov jag har och utifrån intentionen att
stärka min hälsa. Aktörer med förutsättningar att stärka min hälsa erbjuder sociala sammanhang (ofta i samspel med andra), kunskap, tjänster och produkter (såväl fysiska som digitala), som gör det lättare för mig att skapa och behålla goda vanor i min vardag utifrån mina
behov och min livssituation.
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Egen kraft och förmåga

Alla individer har egen kraft i form av egna förmågor och resurser t ex nätverk. Omfattningen av min egen kraft och förmåga varierar såväl mellan individer som genom livet. Att
jag känner trygghet är av grundläggande betydelse för att stärka min egen kraft. Omsorg
samt vård och behandling, på alla vårdnivåer, ska utformas så att min egen kraft och förmåga stärks.
Samordnade insatser nära mig

När jag som medborgare på Gotland har behov av vård och omsorg är den evidensbaserad
och utgår från mig, mina behov och mina förutsättningar. Vården och omsorgen hänger
ihop och vården utformas så att jag upplever att den finns nära mig. Vad nära innebär skiljer sig åt såväl mellan individer som vilket sammanhang det handlar om. Det kan handla
om såväl tillgänglighet i olika former: kontaktmöjligheter, öppettider, fysiska besök och digitala möten som relationer och möjlighet till kontinuitet.
Mitt Liv

Syftet är att jag som medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt, så länge som möjligt ”hälsa genom hela livet”. Det handlar om Mig, att jag som medborgare månar om Min
hälsa och får förutsättningar att göra det utifrån Min livssituation. Att jag i mötet med vården och omsorgen får frågan ”vad är viktigt för Dig?”. Sociala sammanhang och goda relationer, utifrån Min livssituation, stärker Mig och skapar förutsättningar för god hälsa.
Hur kan hälsosystemet för att uppnå målbilden se ut?
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Nedanstående text syftar till att beskriva hur ett hälsosystem som når målbilden skulle
kunna se ut. Hur det faktiskt ska se ut, vilka aktörer som har vilka uppdrag/roller och hur
gränssnitt ser ut kommer att behöva adresseras under omställningen. Syftet med beskrivningen är att förstärka målbilden genom att exemplifiera hur ett system skulle kunna se ut
definierat utifrån medborgaren.
Stärkta förutsättningar för god hälsa genom livet
Goda vanor grundläggs tidigt i livet. Som barn och ungdom på Gotland får jag återkommande kunskap i hur goda levnadsvanor ser ut och vad de innebär anpassat till min ålder
för att jag tidigt ska skapa förståelse och insikt. Jag får också lära mig, och träna på, var jag
kan själv kan söka information, råd och stöd kring levnadsvanor och hälsofrågor. För att
sänka trösklar, särskilt till syfte att öka rörelse, får jag möjlighet att testa olika sorters aktiviteter för att se vad som passar mig. Det är enkelt för mig och min vårdnadshavare att hitta
mer information om sociala sammanhang där aktiviteter utförs, som kopplar till de goda
levnadsvanorna, och det finns ett rikt utbud av sådana sammanhang. Där jag är i min vardag finns hälsoperspektivet alltid integrerat i de verksamheter som möter mig exempelvis i
form av hur mina dagar planeras av andra såväl som fysiska miljöer så att jag får faktiska
förutsättningar att leva och agera efter min kunskap om goda vanor.
Som vuxen på Gotland har jag ett stort eget ansvar för att måna om min hälsa. Det finns
många olika sammanhang där jag dels kan utöva aktiviteter och dels få stöd för att etablera
och bibehålla mina goda vanor. Det är också lätt att hitta information om dessa sammanhang. Är jag anställd så tar min arbetsgivare ett ansvar för att skapa förutsättningar.
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Stärkt hälsa vid symptom och vid sjukdom
Vid enklare vårdbehov får jag hjälp med egenvårdsråd, anpassade till mig och min livssituation, vilket stärker min egen kraft. Det finns en tydlig ingång till vården som gör det lätt för
mig att veta var jag ska vända mig, oavsett var i Sverige jag bor. Genom digitala stöd kan
jag klara att göra mycket själv, jag har också möjlighet att få stödet vid den tidpunkt som
passar mig. Beroende på vilka behov, och vilken livssituation, jag som medborgare har kan
egenvård även ske i samverkan med vården exempelvis om jag har en kronisk sjukdom.
Detta gäller alla vårdnivåer.
Behöver jag stöd, vård och behandling får jag det på rätt vårdnivå, ofta är det inom den primära vården. Den specialiserade vård och primära vården samarbetar nära för att mitt behov ska kunna tillgodoses på lägsta effektiva vårdnivå. I de fall mitt behov inte kan tillgodoses inom primärvården finns den specialiserade vården. Vården sker då företrädelsevis i
öppenvård och ofta utanför sjukhuset.
God tillgänglighet och möjlighet att få kontakt på det sätt som passar mig ökar även mitt
förtroende för hälso- och sjukvården. Vården är alltid baserad på evidensbaserad kunskap,
personcentrerad och utgår från mina behov och min livssituation. Jag upplever att vården
finns nära mig, vilket ger mig trygghet. Nära definieras utifrån mig och betyder olika för
olika individer. Någon upplever att nära handlar om god tillgänglighet när jag behöver det
(fysiskt och/eller digitalt). För någon annan handlar det om var vården geografiskt utförs.
Nära kan också handla om kontinuitet, samordning och kompetens. Ingen lösning passar
alla, vården ska kunna erbjuda olika lösningar för samma behov så att jag kan välja det som
passar mig bäst.
Har jag mer komplicerade behov finns ofta en etablerad kontakt med vården och mina
kontaktvägar kan därför anpassas utifrån mina behov. Vill jag ha en fast vårdkontakt som
hjälper mig med samordning av vården erbjuds jag detta. Min egen kraft stärks genom en
tydlig planering där allt hänger ihop och utgår från vad som är viktigt för mig. Planeringen
tydliggör vad jag kan göra, själv eller med hjälp av mina nätverk, för att stärka min hälsa
samt vad vården kan göra för mig. Planeringen tydliggör också vad mitt nästa steg är vilket
skapar trygghet. Jag är självfallet delaktig i framtagandet och kan också påverka hur mina
kontakter med vården sker och mina tider för vårdbesök. Planeringen ger mig till överblick
och finns tillgänglig på 1177.se så att jag kan nå den om och när jag vill.
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Vilka vill vi som möter medborgaren vara?
Som medarbetare är jag engagerad i mitt arbete, trivs på min arbetsplats och känner att jag
gör ett bra jobb. Mina förmågor och kompetenser tas tillvara på ett bra sätt. Jag har en god
balans mellan arbete och familj/fritid.
Som medarbetare inhämtar jag aktivt erfarenheter från de medborgare jag möter. De samlade erfarenheterna utgör en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Utgångspunkten i
mötet är frågan ”vad är viktigt för dig?”. Det präglar också hur jag som medarbetare möts
av min närmaste chef. När utmaningar och hinder dyker upp löser jag dem i dialog med
kollegor i min egen eller andras verksamheter.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-06

HSN § 71

HSN § 71

Målbild God och nära vård

HSN 2020/252
HSN § 57
HSN-AU § 55

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden står bakom framtagen målbild och avser att verka
för en omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa målbilden för
en God och nära vård på Gotland.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att det även fortsättningsvis ska kunna erbjudas vård och omsorg av god kvalitet
behövs en omställning. Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin hälsa genom
att ha goda vanor i vardagen. För det krävs kunskap och olika sorters stöd. Det
behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas.
Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i
samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För
att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig
över flera mandatperioder. Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera
nivåer: både politiskt och tjänstemannanivå. Arbetet med omställningen pågår
nationellt såväl som lokalt.
För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram. Genomförda dialoger och
workshopar har fastlagt behov av en lokal målbild som visar riktningen för Gotland.
Målbilden har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionsstyrelseförvaltningen.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har beslutat att stå bakom framtagen målbild och verka
för en omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde, samt att
föreslå regionfullmäktige att fastställa målbilden för en God och nära vård på
Gotland.
Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet, och lämnade det öppet inför
regionstyrelsens sammanträde utifrån önskemål om utveckling av färdplanen. I
diskussionen har muntligt stöd för målbilden uttryckts. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har en sammanhållande roll i arbetet för en God och nära vård
och valde att inte besluta om målbilden vid ordinarie sammanträde utan tillsatte ett
extra sammanträde för att möjliggöra beaktande av eventuella inspel från andra
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-06

HSN § 71

nämnder och styrelsen.
Bedömning

En gemensam målbild visar riktningen för arbetet. Vad den i sin tur i praktiken
innebär i form av vilka aktiviteter som behöver göras i enskilda verksamheter och av
olika aktörer behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa. Att medborgaren
involveras som en självklar aktör är avgörande. Vilka steg som behöver tas inom
Region Gotland konkretiseras i färdplanen. En gemensam målbild möjliggör också
att andra utvecklingsarbeten utanför färdplanen kan driva i samma riktning och ge
mer kraft åt arbetet.
Andra utvecklingsarbeten inom Region Gotland driver åt samma håll som
omställningen till god och nära vård. Särskilt kan nämnas organisationskulturarbetet
och arbetet inom kvalitetsorientering. Även inom HR-området finns flera pågående
utvecklingsinsatser som skapar förutsättningar och driver förflyttningen i linje med
målbilden exempelvis insatser för att attrahera och behålla medarbetare, bredda
rekrytering, sänka sjuktal och heltidsresan.
Ärendets behandling under mötet

Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, närvarar och svarar på frågor.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar instämmande av Filip Reinhag (S) bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN § 57
Ärendet utgår.
Lyfts på hälso- och sjukvårdsnämndens extra sammanträde den 6 maj.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 april 2021
Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

BUN § 40

BUN § 40

God och nära vård Gotland. Målbild och
färdplan

BUN 2021/221
BUN AU § 32

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Målbild

Nämnden står bakom framtagen målbild och avser att verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa målbilden för en God och nära
vård på Gotland.


Färdplan

Nämnden står bakom färdplanen och avser att genomföra de aktiviteter som ligger
inom sitt ansvarsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa färdplanen för en god och nära
vård på Gotland.


I december 2020 fattade Regionfullmäktige beslut att hälso- och sjukvårdsnämnden
skulle ta fram en färdplan och målbild. Detta skulle göras i nära samverkan med
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt regionstyrelsen.
Underlagen från samverkan är de som ligger som underlag för beslut i detta ärende.
Under ärendets gång har dialog varit med presidierna. I styrgruppen för projekt finns
berörda förvaltningschefer.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming samt Förvaltningsstrateg Lena
Nordström.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:
 Nämnden står bakom framtagen målbild och avser att verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa målbilden för en God och nära
vård på Gotland.
 Nämnden står bakom färdplanen och avser att genomföra de aktiviteter som ligger
inom sitt ansvarsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa färdplanen för en god och nära
vård på Gotland.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
BUN § 40

Forts. BUN §40
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
UAF tjänsteskrivelse 2021-03-16
HSF tjänsteskrivelse Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland,
2021- 03-12
HSF tjänsteskrivelse Färdplan för omställning till god och nära vård på Gotland, 2021-03-02
Färdplan
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

SON § 89

SON § 90

Målbild god och nära vård

SON 2021/122
SON/AU § 51

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden står bakom framtagen målbild och avser att verka för en
omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
 Socialnämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa målbilden för en God och
nära vård på Gotland.

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet
behövs en omställning. Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin hälsa genom
att ha goda vanor i vardagen. För det krävs kunskap och olika sorters stöd. Det
behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas.
Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i
samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För
att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig
över flera mandatperioder. Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera
nivåer: både politiskt och tjänstemannanivå. Arbetet med omställningen pågår
nationellt såväl som lokalt.
För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram. Genomförda dialoger och
workshopar har fastlagt behov av en lokal målbild som visar riktningen för Gotland.
Målbilden har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag presenteras för dessa fem nämnder
parallellt under april 2021.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-12- Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god
och nära vård på Gotland
Skickas till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 176

Färdplan God och Nära vård

RS 2021/566
AU § 148

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Färdplanen för en god och nära vård på Gotland och förslaget att stå bakom ett

arbetssätt där planen fortsätter att utvecklas och uppdateras i dialog fastställs.
Regionstyrelsens beslut
 Regionstyrelsen ställer sig bakom den av hälso- och sjukvårdsnämnden framtagna

färdplanen för omställning till god och nära vård på Gotland.
 De aktiviteter i färdplanen för omställning till god och nära vård på Gotland som
ligger inom styrelsens eget ansvarsområde genomförs.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fortsätta att utveckla färdplanen med nära koppling till
verksamhetsplan.

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav Regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en färdplan för
omställning till en god och nära vård. Färdplanen har tagits fram i samarbete mellan
nämndernas tillhörande förvaltningar. Framtaget förslag har presenterats för dessa
fem nämnder under april.
Synpunkter och reflektioner stärker tidigare bedömning att färdplanen behöver
fortsätta att uppdateras och utvecklas. Färdplanen behöver dessutom följas upp för
att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och
uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den färdplan som nu fastställts av
hälso- och sjukvårdsnämnden ligger väl i linje med de dialoger och samtal som förts
mellan förvaltningar och nämnder kring behov av aktiviteter för att nå målbilden.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 176 forts
RS 2021/566
AU § 148

Förvaltningen delar också bedömningen att planen behöver fortsätta att uppdateras
och utvecklas löpande över tid allt eftersom kunskaper och insikter växer fram i
arbetet. Det är tydligt att resan bara är påbörjad och att framtaget förslag till färdplan
bör ses som en bild av var i processen arbetet är just nu. Speciellt tydligt är att roller
och ansvar behöver klarläggas och finansieringsformer beskrivas.
Regionstyrelsen har tidigare i beredningsprocessen pekat på att färdplanen kan ha ett
bredare regionalt perspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 6 maj att
instämma i denna bedömning och också att be regionstyrelsen att komplettera
färdplanen med aktiviteter utifrån sitt ansvar för kultur och fritidsverksamheten i
Region Gotland. Regionsstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme och
goda möjligheter att inkludera dessa aspekter i den planerade processen för fortsatt
utveckling av färdplanen.
Förvaltningen gör bedömningen att arbetet framåt särskilt bör dra nytta av de unika
möjligheter och förutsättningar som finns just på Gotland. En omställning till god
och nära vård kommer att kräva ett brett angreppssätt över tid. För att vård och
omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behöver inflödet till
sjukvården minska. Här behöver alla verksamheter finnas med och bidra utifrån sina
egna perspektiv. Denna breddning bedöms vara viktig men för att initialt hitta till
konkretisering och handling bedöms den färdplan som nu föreligger vara tillräckligt
omfattande som första steg.
För att stärka genomförandekraften bedöms det vara av stor vikt att det framåt finns
en nära koppling mellan färdplanen och nämndernas strategiska planering och
verksamhetsplaner.
Under framtagandeprocessen har det också blivit allt tydligare att ambitionen att
majoriteten av aktiviteterna till stor del ska genomföras under perioden 2021-2022
kommer att vara mycket utmanande utifrån hur pågående pandemi utvecklas. En
avstämning avseende rimligheten i tidsplanen bör göras i samband med uppföljning
av planen.
Sammanfattningsvis gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att färdplanen
utgör en god grund för den fortsatta omställningen och att regionstyrelsen bör ställa
sig bakom färdplanen samt att den ges till regionfullmäktige för fastställande.
Samtidigt föreslås regionfullmäktige ställa sig bakom ett arbetssätt där färdplanen kan
fortsätta att utvecklas och uppdateras i dialog mellan berörda förvaltningar.
Ärendet föredrogs i arbetsutskottet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen och Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 176 forts
RS 2021/566
AU § 148
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/566
6 maj 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Färdplan för omställning till god och nära vård
på Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:


ställa sig bakom den av hälso- och sjukvårdsnämnden framtagna färdplanen
för omställning till god och nära vård på Gotland.



genomföra de aktiviteter i färdplanen för omställning till god och nära vård
på Gotland som ligger inom styrelsens eget ansvarsområde.



ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fortsätta att utveckla färdplanen med nära koppling
till verksamhetsplan.
Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att:


fastställa färdplanen för en god och nära vård på Gotland och stå bakom ett
arbetssätt där planen fortsätter att utvecklas och uppdateras i dialog.

Sammanfattning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav Regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en färdplan för
omställning till en god och nära vård. Färdplanen har tagits fram i samarbete mellan
nämndernas tillhörande förvaltningar. Framtaget förslag har presenterats för dessa
fem nämnder under april.
Synpunkter och reflektioner stärker tidigare bedömning att färdplanen behöver
fortsätta att uppdateras och utvecklas. Färdplanen behöver dessutom följas upp för
att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och
uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
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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
Ärende RS 20xx/xxxx

Ärendebeskrivning
Bakgrund

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning.
Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos
befolkningen sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet
av goda levnadsvanor handlar därför även om att samhällets förmåga att fortsätta
erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Den demografiska utvecklingen på Gotland
innebär att en omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav Regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en färdplan för
omställning till en god och nära vård. I uppdraget angavs att relationen till den
regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram särskilt skulle beaktas.
Omställningsarbetet på nationell nivå

Omställningsarbetet pågår såväl nationellt som lokalt. I den nationella utredningens
slutbetänkande understryker utredaren att omställningen till en god och nära vård är
en betydande utmaning. Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer
behöver arbeta samtidigt i samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet
från alla inblandade. För att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att
beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder.
För att stödja arbetet och för att alla regioner och kommuner ska arbeta åt samma
håll har en nationell målbild tagits fram och fastslagits i riksdagen. Vad målbilden i
sin tur i praktiken innebär i form av vilka aktiviteter som behöver göras i enskilda
verksamheter och av olika aktörer behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa.
Det är tydligt uttalat att lösningar ofta behöver se olika ut i landet eftersom
förutsättningarna varierar.
En nationell färdplan har tagits fram av den nationella utredaren Anna Nergårdh
(SOU 2018:39). Den nationella färdplanen tydliggör att omställningen behöver göras
på flera nivåer samtidigt: på individuell nivå, medarbetarnivå, såväl som på regional/
kommunal och statlig nivå. I färdplanen finns också angivet ett antal milstolpar. Både
Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys har i uppdrag att följa
upp hur omställningen till en mer nära vård i regionerna och kommunerna utvecklas.
Lokal process i Region Gotland

En programstruktur med programledning och styrgrupp med ansvar för att
omställningen genomförs har tillsatts. I programstrukturen deltar hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och regionsstyrelseförvaltningen. Färdplanen har tagits fram i samarbete mellan dessa
förvaltningar och har presenterats för respektive arbetsutskott och tillhörande nämnd
under april. Utöver beredning i ordinarie struktur har styrgruppen för programmet
även vid två tillfällen bjudit in berörda presidier för att möjliggöra gemensamma
diskussioner kring färdplanen. Utifrån framförda synpunkter och reflektioner har
färdplanen kompletterats med resonemang om möjligheten att arbeta fram eventuella
gotlandslösningar och vilken påverkan det kan få, former för fortsatt politisk
involvering, beskrivning av innehåll i överenskommelsen God och nära vård 2021
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

samt kompletterats med en bilaga med exempel på utvecklingsarbeten/projekt och
aktiviteter i linje med målbilden.
Vid ett av presidiemötena har även en första riskidentifiering genomförts gemensamt,
vars efterföljande hantering styrgruppen ansvarar för. Styrgruppen avser att även
fortsättningsvis kontinuerligt bjuda in till dessa gemensamma dialogforum. Ordinarie
strukturer är fortsatt utgångspunkten, forumet för gemensam dialog ska ses som ett
komplement. För att skapa förutsättningar för långsiktigt ägandeskap kommer framöver även representanter från de partier som finns representerade i
Regionfullmäktige men som inte idag är en del i presidierna bjudas in.
Det har framkommit flera avvägningar som behöver göras och vars ställningstaganden kan komma att variera över tid. Som exempel kan nämnas:
 Att fokusera på att komma i görande/genomföra kontra utveckling av
bredd/involvering av fler aktörer
 Takta med det nationella omställningsarbetet kontra att prioritera unika
”gotlandslösningar”
Balans
hälso- och sjukvårdsperspektiv kontra folkhälsoperspektiv

Kort om färdplanens form och innehåll

Färdplanen fokuserar på de övergripande och större förflyttningarna och
konkretiserar de olika steg som behöver tas för att nå målbilden. Färdplanen som
dokument vänder sig till verksamheter inom organisationen Region Gotland och
verksamheter som arbetar på direkta uppdrag av Region Gotland.
Färdplanens tidsperspektiv för omställningen är 2027, vilket är detsamma som den
nationella bedömningen. I färdplanen pekas ut inom vilka temaområden förflyttning
bedöms behövas och övergripande aktiviteter inom dessa områden, med en tydligare
planering om ca två år. Färdplanen kommer att uppdateras och utvecklas successivt.
I dagsläget utgår färdplanen i hög grad från den statliga överenskommelsen för god
och nära vård.
Färdplanen beskriver även framgångsfaktorer som bedöms särskilt centrala och
strategier för att hantera dessa. Omställningen till god och nära vård är i sin helhet
komplex och kräver ett angreppssätt där insikter och lärdomar tillåts påverka
utformningen, vilket även färdplanen behöver spegla.
Arbetet hittills visar tydligt på behovet av ödmjukhet inför att nya insikter medför
behov av löpande revidering. Färdplanen kommer därför att successivt uppdateras
och utvecklas i samarbete mellan berörda förvaltningar och nämnder. Färdplanen ska
dessutom följas upp kontinuerligt för att säkerställa att arbetet fortgår i önskad
riktning. Arbete utifrån färdplanen och uppföljning ska integreras i ordinarie styrning
och ledningsprocesser.
Omställningen till god och nära vård är inte formulerat som ett besparingsuppdrag.
Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och
digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet. Vilka finansiella
konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver successivt belysas.
Parallellt med framtagande av denna färdplan har också en målbild för Gotland tagits
fram.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den färdplan som nu fastställts av
hälso- och sjukvårdsnämnden ligger väl i linje med de dialoger och samtal som förts
mellan förvaltningar och nämnder kring behov av aktiviteter för att nå målbilden.
Förvaltningen delar också bedömningen att planen behöver fortsätta att uppdateras
och utvecklas löpande över tid allt eftersom kunskaper och insikter växer fram i
arbetet. Det är tydligt att resan bara är påbörjad och att framtaget förslag till färdplan
bör ses som en bild av var i processen arbetet är just nu. Speciellt tydligt är att roller
och ansvar behöver klarläggas och finansieringsformer beskrivas.
Regionstyrelsen har tidigare i beredningsprocessen pekat på att färdplanen kan ha ett
bredare regionalt perspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 6 maj att
instämma i denna bedömning och också att be regionstyrelsen att komplettera
färdplanen med aktiviteter utifrån sitt ansvar för kultur och fritidsverksamheten i
Region Gotland. Regionsstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme och
goda möjligheter att inkludera dessa aspekter i den planerade processen för fortsatt
utveckling av färdplanen.
Förvaltningen gör bedömningen att arbetet framåt särskilt bör dra nytta av de unika
möjligheter och förutsättningar som finns just på Gotland. En omställning till god
och nära vård kommer att kräva ett brett angreppssätt över tid. För att vård och
omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behöver inflödet till
sjukvården minska. Här behöver alla verksamheter finnas med och bidra utifrån sina
egna perspektiv. Denna breddning bedöms vara viktig men för att initialt hitta till
konkretisering och handling bedöms den färdplan som nu föreligger vara tillräckligt
omfattande som första steg.
För att stärka genomförandekraften bedöms det vara av stor vikt att det framåt finns
en nära koppling mellan färdplanen och nämndernas strategiska planering och
verksamhetsplaner.
Under framtagandeprocessen har det också blivit allt tydligare att ambitionen att
majoriteten av aktiviteterna till stor del ska genomföras under perioden 2021-2022
kommer att vara mycket utmanande utifrån hur pågående pandemi utvecklas. En
avstämning avseende rimligheten i tidsplanen bör göras i samband med uppföljning
av planen.
Sammanfattningsvis gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att färdplanen
utgör en god grund för den fortsatta omställningen och att regionstyrelsen bör ställa
sig bakom färdplanen samt att den ges till regionfullmäktige för fastställande.
Samtidigt föreslås regionfullmäktige ställa sig bakom ett arbetssätt där färdplanen kan
fortsätta att utvecklas och uppdateras i dialog mellan berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag

Färdplan - Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Inledning och bakgrund
För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att
vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behövs en omställning.
Cancerfonden konstaterar i sin rapport för 2020 att kostvanor och tobak utgör de största
riskerna för sjukdomsbörda. Övervikt eller fetma innebär enbart inom cancerområdet ökad
risk för minst 13 diagnoser. På Gotland har varannan kvinna övervikt eller fetma, bland
männen är det ännu vanligare. Dessutom röker en av tio personer. Bland elever i årskurs 9
röker var tionde (dagligen eller ibland), i gymnasiet är motsvarande siffra var tredje flicka
respektive var femte pojke. Bland gotländska fyraåringar hade 2020 drygt var tionde övervikt eller fetma. Barn som har övervikt eller fetma i början av skolåldern löper stor risk att
ha fortsatt övervikt eller fetma som vuxna. Cancerfonden uppskattar att om ökningen av
övervikt och fetma fortsätter öka i samma takt som de senaste åren så kommer det ackumulerade antalet cancerfall i Sverige att vara ca 11 000 fler år 2045. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av alla hjärtsjukdomar
och stroke, liksom 30 procent av all cancer. För att medborgare i Sverige ska må så bra som
möjligt så länge som möjligt behövs en förändring av levnadsvanor.
Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos befolkningen
sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om att samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av
god kvalitet. Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas. När
hälso- och sjukvårdsstrukturerna formades, såsom vi huvudsakligen känner dem idag, var
läget annorlunda. De flesta utmaningarna i sjukvården var av akut karaktär, såsom olycksfall och infektioner. Andelen äldre i befolkningen var betydligt lägre, livslängden kortare,
andelen patienter med konstaterade kroniska sjukdomar färre och de medicinska kunskaperna goda men ändå begränsade i förhållande till idag. Svensk hälso- och sjukvård kom till
i en annan tid med andra utmaningar än vad systemet ska kunna hantera i dag. Samtidigt innebär den tekniska och digitala utvecklingen nya möjligheter än tidigare. Den demografiska
utvecklingen på Gotland innebär att en omställning här är särskilt angelägen. Ö-läget i form
av tydlig geografisk avgränsning i kombination med att ha region och kommun i samma organisation innebär olika förutsättningar exempelvis möjlighet till helhetsperspektiv och integrerade lösningar. Det är tydligt att detta är en unik fördel att vara rädda om och göra det
mesta möjliga av till förmån för de som bor på Gotland. Förutsättningarna innebär också
utmaningar exempelvis i form av vissa begränsningar gällande samarbete med andra men
framförallt den stora utmaningen att ha förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt. Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att
verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar.
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Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet.
Denna färdplan har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen.
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Färdplanen tydliggör vägen
Omställningen till god och nära vård är i sin helhet komplex. Parallellt med framtagande av
denna färdplan har en målbild för Gotland tagits fram, syftet med målbilden är att visa riktningen. Målbilden möjliggör också att andra utvecklingsarbeten utanför färdplanen kan
driva i samma riktning och ge mer kraft åt arbetet, se även bilaga – Utvecklingsarbeten/projekt/aktiviteter i linje med målbilden. Färdplanen är det dokument där de olika stegen som behöver tas konkretiseras. Färdplanen är inte tänkt att ge en komplett bild utan
fokuserar på de övergripande och större förflyttningarna. Färdplanen som dokument vänder sig till verksamheter inom organisationen Region Gotland och verksamheter som arbetar på direkta uppdrag av Region Gotland. Poängteras bör samtidigt att omställningen i sin
helhet naturligtvis är större än så. Dialog behövs även med andra aktörer, se även bilagd
beskrivning av relationen till genomförandeprogram social välfärd, likaså behövs dialog
med externa aktörer på verksamhetsnivå i genomförandet av aktiviteterna. Kraften från
ideella intresseorganisationer behöver tas tillvara.
Gotlands förutsättningar med region och kommun i samma organisation ger oss unika
möjligheter att integrera flera perspektiv i omställningsarbetet. Det är tydligt att detta är en
fördel att vara rädd om och göra det mesta möjliga av till förmån för de som bor på Gotland. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en omställning här är särskilt
angelägen. Omställningen behöver adressera både insatser för att de som är sjuka ska må så
bra som möjligt och insatser för att den som är frisk fortsätter att vara det för att minska
inflödet till sjukvården. Hur bred färdplanen ska vara och vilka aktiviteter den bör innehålla
behöver utvecklas i dialog över tid. Gotlands speciella förutsättningar att tidigt ta med flera
perspektiv bör tas tillvara dels i genomförandet av aktiviteterna i färdplanen men också i
det fortsatta utvecklingsarbetet av planen inklusive i valet av vilka aktiviteter planen ska innehålla. Det bör påpekas att tillvaratagande av denna möjlighet också kan innebära att Gotland avviker från hur det nationella arbetet bedrivs vilket inte behöver vara problematiskt
men kan innebära dels behov av att särskilt tydliggöra förväntningar och dels utreda finansieringsformer.
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Omställningen är komplex och kräver ett angreppssätt där insikter och lärdomar tillåts påverka utformningen, vilket även färdplanen behöver spegla Arbetet hittills visar tydligt på
behovet av ödmjukhet inför att nya insikter medför behov av löpande revidering. Färdplanen kommer därför att successivt uppdateras och utvecklas i samarbete mellan berörda förvaltningar och nämnder. Färdplanen ska dessutom följas upp kontinuerligt för att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
Alla aktiviteter ska långsiktigt gå i linje med målbilden. Tanken med färdplanen är att den
ska ha en tydligare planering för närmast kommande två år. Ambitionen är att majoriteten
av aktiviteterna till stor del ska genomföras under denna period. I flera fall behöver aktiviteterna genomföras i samverkan, i vissa fall kan de drivas av en förvaltnings/nämnds egen
kraft. Programstrukturen håller ihop arbetet utifrån planen och tydliggör aktiviteterna exempelvis genom att formulera uppdrag eller projektdirektiv. För detta används Region
Gotlands uppdragsmodell respektive projektmodell. För att tydliggöra utförandeansvaret
anges även vilka förvaltningar som är berörda av respektive aktivitet. För de aktiviteter som
är planerade att utföras inom programstrukturen anges detta särskilt.
Coronapandemin har haft stor påverkan på val av aktiviteter, både i form av att vissa aktiviteter fått en ordentlig skjuts då de understött arbetssätt som är viktiga under pågående pan-
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demi exempelvis inom digitalisering, men också i form av att vissa aktiviteter behövts prioriteras ned exempelvis utifrån behov av att fokusera på att hantera pandemin.
Temaområden där omställning bedöms behövas och övergripande aktiviteter

Involvering av
medborgare

Fokus på hälsa
och förebyggande insatser

Stärka egen
kraft och förmåga
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Samordnade
insatser nära
individen

•
•
•
•

Genom att under 2021-2022:
Föra samtal med medborgare utifrån målbilden
Tillämpa tjänstedesign i verksamhetsutveckling
Aktivt inhämta medborgares erfarenheter och
åsikter

• Genom att under 2021-2022:
• Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan
• Tydliggöra uppdrag för verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar för förebyggande insatser
• Beskriva vad medborgare ska kunna förvänta sig
• Testa småskaliga projekt för att stärka hälsa
• Tydliggöra hur rehabiliterande insatser ska erbjudas

• Genom att under 2021-2022:
• Implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård

• Genom att under 2021-2022:
• Stärka tillgänglighet till primärvården
• I samskapande med patienter implementera patientkontrakt
• Öka antalet patienter med fast läkarkontakt
• Utveckla förutsättningarna att styra och leda för
koninuitet
• Använda möjligheter för informationsdelning genom vårdprocessen
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Temaområde: Involvering av medborgare

Omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård handlar om att i högre grad utgå
från individen, dennes förutsättningar och livssituation. Att i mötet ställa frågan ”Vad är
viktigt för Dig?”. Dialog med medborgaren ska därför föras i olika sammanhang och på
olika nivåer. Dialogen behöver prioriteras utifrån en visshet att det leder till ett bättre
resultat och att det därför är välinvesterad tid.
Det ska vara enkelt för medborgare att dela sina erfarenheter och det behöver finnas
strukturella förutsättningar erfarenheterna ska tas tillvara. Ungefär 10 % av befolkningen
är anställd inom Region Gotland varför det dessutom bör finnas strukturer för att fånga
medarbetares erfarenheter, antingen som direkt mottagare av Region Gotlands tjänster
eller som anhörig till någon som är mottagare.
Det behöver också finnas förutsättningar för verksamheter att enkelt involvera medborgare i utvecklingsarbete som ska göras. Verksamhetsutveckling behöver innefatta involvering av och dialog med medborgare.
Aktiviteter 2021-2022
Samtal med medborgare utifrån målbilden i
både befintliga och nya forum
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Systematiskt involvera medborgare i verksamhetsutveckling
Aktivt inhämta medborgares erfarenheter
och åsikter

Målsättning med aktiviteterna
Sprida kunskap om vad omställningen handlar om
Möjliggöra lärande om vilka förändringar som behöver göras
Medborgarnas erfarenheter och åsikter ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling
Medborgarnas erfarenheter och åsikter ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling

Utförare
Program

HSF, SOF,
RSF, UAF
HSF, SOF,
RSF, UAF
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Temaområde: Fokus på hälsa och förebyggande insatser

Det framtida hälsosystemet behöver utformas så att insatser i högre grad syftar till hälsa än
behandling av sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor bedöms
kunna förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Om man
betänker att nästan varannan vuxen svensk har en kronisk sjukdom så blir det tydligt att ett
annat fokus har potential till mycket stor effekt för såväl den enskilde som för samhället.
För att ändra beteende och vanor behöver medborgare både kunskap och olika sorters
stöd. Även för den som har insjuknat behövs ett större fokus på hur hälsa kan stärkas. För att förebyggande arbete ska få verklig effekt behöver det integreras och bli en naturlig del i basverksamheten Även det förebyggande arbetet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Goda vanor grundläggs tidigt i livet, skolan har därför en central roll i
att stärka hälsan. Goda relationer, sociala sammanhang och aktiv fritid är viktiga byggstenar
för god hälsa.
I den nationella målbilden för god och nära vård beskrivs att primärvården ska vara navet i
hälso- och sjukvårdssystemet som samspelar med andra. Primärvård bedrivs av såväl regioner som kommuner, i både offentlig och privat regi. Den nationella utredningen har också
pekat ut att primärvården är den primära arenan för hälso- och sjukvårdens förebyggande
arbete. Primärvården bedöms vara den aktör som har bäst förutsättningar att finnas nära
människor över tid, vilket också är viktigt för att fånga individer som tenderar att inte tillgodogöra sig förebyggande insatser i samma omfattning. En stärkt primärvård bidrar till
jämlik vård. Riksdagen har fattat beslut om ett nationellt grunduppdrag för primärvården
som träder ikraft 1 juli 2021. Grunduppdraget består av fem delar bland annat förebyggande insatser på individuell nivå och befolkningsnivå samt samordningsansvar där det är
mest ändamålsenligt. Uppdraget åläggs regioner och kommuner.
Idag finns inte en lokal samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket
är en feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. Flera verksamheter vittnar om att hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta prioriteras ned till förmån
för mer akuta frågor. Det behövs en gemensam strategisk planering för den primära
vården. Förväntningar på verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar måste tydligt
framgå i respektive uppdragsbeskrivning. Region Gotland har, både utifrån särställningen
som region/kommun samt litenheten, en särskild möjlighet att ta fram integrerade lösningar utifrån befolkningens behov. Kanske särskilt intressant på områden som tenderar att
vara ”allas eller ingens” verksamhets naturliga ansvarsområde. Att använda denna möjlighet
på bästa sätt bör ingå i den strategiska planeringen.
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För att åstadkomma förändring i mötet med medborgaren behövs också ändrat förhållningssätt och andra arbetssätt inom vården (oavsett vårdnivå) och omsorgen exempelvis
ska hälsofrämjande och rehabiliterande perspektiv ingå i patientkontrakt (se även temaområde samordnad vård och omsorg nära mig).
Som en del i förändringen till mer fokus på hälsa och förebyggande insatser ska övervägas
namnbyte för nuvarande vårdcentraler till hälsocentraler. Det är dock viktigt att ett sådant
sker samtidigt med att medborgaren kan förvänta sig något annat i mötet med vården.
Namnbytet blir då ett sätt att tydliggöra förändringen.
I januari 2020 lämnade regeringens utredare Anna Nergårdh sitt sista betänkande. Betänkandet besvarar den sist tillkomna delen i uppdraget, om hur personer med psykisk ohälsa
bättre kan få sina behov tillgodosedda i primärvården. Hur de förslag och bedömningar
som utredningen lyfter fram bör omhändertas på Gotland behöver analyseras och konkreti7 (21)

seras. Eventuella aktiviteter behöver samordnas med planerad revidering av Region Gotlands handlingsplan för psykisk hälsa.
Fokus på hälsa och förebyggande insatser:
Aktiviteter 2021-2022

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan

Gemensam långsiktig strategisk planering
för det gemensamma åtagandet primärvård

Program

Revidering av uppdraget för vårdcentralerna formulerat i Krav- och kvalitetsboken, bland
annat särskilt slå fast att vården ska utgå från en
personcentrerad ansats och ha ett större fokus på
att stärka hälsa
Revidering av uppdrag för hemsjukvården,
formulerat i uppdrag och kvalitetskrav för hemsjukvård, bland annat särskilt slå fast vikten av förebyggande insatser
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Beskrivning till medborgare om vad de kan förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet och vad de kan förvänta sig under omställningsresan
Testa hälsoprojekt i samverkan på primärvårdsnivå och i samskapande med individer projekten
riktas till
Beskriva hur rehabiliteringsinsatser ska erbjudas
till patienter med rehabiliteringsbehov
Tydliggöra elevhälsans roll och förutsättningar för
att stärka en god hälsa hos medborgarna på Gotland

Stärka Primärvården
Vårdcentralerna pekas nationellt ut att ha
en särställning i den primära vården. I deras uppdragsbeskrivning behöver tydliggöras vad denna förväntan innebär
Stärka Primärvården
Tydliggöra förväntningar på hemsjukvården avseende deras roll gällande fokus på
hälsa och förebyggande insatser
Stärka Primärvården
Skapa engagemang hos medborgare om
vad omställningen ska resultera i

I småskalighet testa nya arbetssätt för att
främja hälsa
Erbjuda samordnad och personcentrerad
rehabilitering
Integrera hälsoperspektivet tidigt i människors liv för att förbereda blivande vuxna
med ett bra perspektiv på hur man kan påverka sin hälsa

HSF

SOF

Program

Definieras
för varje
projekt
HSF, SOF
UAF
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Temaområde: Stärka egen kraft och förmåga

Individens egen kraft ska tas tillvara på ett bättre sätt. Alla, oavsett situation, har egna förmågor. Den egna kraften kan stärkas på en mängd olika sätt. För en individ utan vård- eller
omsorgsbehov kan det handla om lättillgängliga råd om goda levnadsvanor. Lättare
åkommor kan individen hantera själv med egenvård. Egenvård har en stor plats även vid
kroniska sjukdomar, då ofta i samverkan med vården eller omsorgen. Genom samverkan mellan aktörer som har förutsättningar att stärka hälsa kan den egna kraften stärkas
ännu mer. För den med komplexa behov kan det handla om att utforma en överenskommelse mellan individen samt vården och omsorgen där det är tydligt vad individen, med
hjälp av sina nätverk, gör för att stärka sin egen hälsa samt vad vården och omsorgen gör.
Utgångspunkten är individens behov, livssituation och förutsättningar.
Med hjälp av digitala verktyg kan invånaren göras mer delaktig i sin vård. Digitala kontaktvägar ökar tillgängligheten, underliggande standardiserade och evidensbaserade bedömningsunderlag bidrar till en mer jämlik vård. Digitala verktyg passar inte alltid alla, men genom att följa devisen ”digitalt först fysiskt när det behövs” så frigörs resurser. Större volymer kan hanteras med självservice, vilket frigör kapacitet för dem som behöver något annat. Att, i samarbete med Inera, skapa första linjens digitala vård är en del av omställningen till god och nära vård. Första linjens digitala vård består av flera olika delar: 1177 via
webben och genom app, invånartjänster/e-tjänster samt 1177 telefoni. Till första linjens digitala
hälso- och sjukvård ska medborgare kunna vända sig för att sedan lotsas till egenvårdsråd,
digitala vårdbesök eller till tidsbokning inom primärvården. En förstärkning av 1177 vårdguiden är ett viktigt steg för en ökad närhet till vården i hela landet.
Stärka egen kraft och förmåga:
Aktiviteter 2021-2022

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård genom:

Stärkta förutsättningar för hälsa och egen
omsorg

HSF, SOF,
RSF, UAF

Öka användandet av tjänster som ingår i 1177-konceptet, och övriga tjänster i Ineras portfölj (gäller
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)

Ökad delaktighet för medborgare och patienter

Öka kunskapen hos medarbetare om vilka tjänster
och system som finns samt vilka möjligheter dessa erbjuder
Ta fram en plan för vilka 1177-tjänster som ska prioriteras (utgå från den plan som Inera har tagit fram tillsammans med regionerna)

Förbättrad tillgänglighet till första linjens
hälso- och sjukvård
Fler patienter kommer till rätt vårdnivå
direkt
Standardiserade och evidensbaserade råd
– jämlik vård
Effektivare resursanvändning
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Översyn av organisationen för implementering och
förvaltning av 1177-tjänster
Tydliggörande i vilken information som ska publiceras
på 1177.se respektive på gotland.se.
Tydliggöra 1177 telefoni som en del i konceptet första
linjens digitala hälso- och sjukvård
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Temaområde: Samordnad vård och omsorg, nära individen

Vården och omsorgen måste hänga ihop och vara begriplig för individen. Det innebär att
vården och omsorgen inom flera områden behöver samverka i än högre grad än idag på
såväl strategisk som operativ nivå. Samordning innebär också att en del av den komplexitet som många patienter vittnar om, som ibland uttrycks som att ”man måste vara
frisk för att orka vara sjuk” behöver flyttas från den enskilde till att hanteras av vården
och omsorgen. Digitala verktyg ska stödja samordningen så den kan ske effektivt.
En annan del av samordning avser ett förhållningssätt där det är naturligt att aktivt bidra för att stärka andra delar av processen än där min verksamhet/mina arbetsuppgifter finns.
Nära behöver utgå från individen. För någon innebär nära att snabbt kunna få råd och
stöd, för någon annan kan det vara att ha en fast vårdkontakt som känner mig och min historia. Nära kan innebära tillgänglighet i olika former: fysiska och digitala möten, kontaktmöjligheter eller öppettider. Vården ska kunna erbjuda flera tjänster för samma behov som
patienten själv kan anpassa efter situation och behov. Hur stort ansvar var och en kan och
vill ta varierar över tid och situation då egen kraft är en färskvara. Nära handlar för dem
mer med komplexa behov ofta om relationer och möjlighet till kontinuitet, trygghet,
samordning och rätt kompetens. För att kunna bygga relationer är en god kontinuitet en
förutsättning. Kontinuitet gynnar personligt ansvarstagande, är relationsskapande och leder
till ökad trygghet i befolkningen. Kontinuitet i vården kan utgå från en fast läkarkontakt, en
fast vårdkontakt eller ett helt vårdteam med flera olika professioner. Nära kan också handla
om den fysiska platsen där vården i högre grad behöver kunna anpassa var vården utförs
med utgångspunkt från vad som blir bäst för patienten.
Patientkontrakt är ett strukturerat sätt att öka samskapandet mellan patient och hälso- och
sjukvården. Kärnan är en överenskommelse mellan patienten och vården som säkerställer att
allt hänger ihop och utgår från vad som är viktigt för patienten. Där det är tydligt vad patienten gör, själv eller med hjälp av sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården
gör. Patienten vet alltid sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård, tider bokas i samråd. Patienten känner trygghet i en sammanhållen planering och får vid behov stöd av fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten hjälper till med samordning av vården. I patientkontrakt ingår även hälsofrämjande och förebyggande insatser. Den fasta vårdkontakten ska utses utifrån individens behov och kan vara olika yrkeskategorier t ex distriktsköterska, fysioterapeut eller
administrativ funktion.
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.
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I omställningen till en god och nära vård betonas återkommande vikten av att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digitala stöd ska även stödja nya effektiva arbetssätt exempelvis
genom att medarbetare har tillgång till rätt information för att göra bra bedömningar och
ge adekvata insatser.
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Samordnad vård och omsorg, nära individen: Aktiviteter 2021-2022
Stärka den digitala och fysiska tillgängligheten
till den primära vården

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Utveckla och förbättra tillgänglighet till primärvården

HSF, SOF

Erbjuda olika kontaktvägar till primärvården
Ökat förtroende för vårdcentralen
I samskapande med patienter implementera
patientkontrakt

Personer med omfattande och komplexa
vårdbehov ska erbjudas patientkontrakt

Öka antalet individer som har fast vårdkontakt i
den primära vården (hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen)

Ökad patientupplevd trygghet och delaktighet

Integrera arbetet med implementering av patientkontrakt i arbetet med implementering av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

HSF, SOF

Ökat fokus på att stärka hälsa
Ökad kunskap om patientkontrakt såväl internt som externt

Tydliggöra och sprida information om innebörden
av patientkontrakt
Öka antalet individer som erbjuds fast läkarkontakt med särskilt fokus på personer som bor i särskilt boende
Utveckla rutiner för systematisk uppföljning av
kontinuitet
Utveckla samordnad sjukvård i ordinärt boende
Säkerställa fullt användande av möjligheter inom
befintlig lagstiftning för informationsdelning
Öka kunskapen hos medarbetare om den juridik
som möjliggör informationsutbyte

Ökad patientupplevd kontinuitet med fokus
på särskilt sårbara
Behov av färre akuta sjukhusinläggningar
Säkerställa möjlighet till styrning och aggregerad uppföljning utifrån kontinuitet
Erbjuda samordnad vård hemma till dem
som behöver det
Informationen följer patienten genom vårdflödet – förbättrad kontinuitet och ökad patientsäkerhet

HSF

HSF, SOF

HSF, SOF
HSF, SOF,
RSF, UAF

Enklare för medarbetare att göra rätt –
ökad trygghet
Stärkta förutsättningar för verksamhetsutveckling

Former och förutsättningar för omställningsarbetet på Gotland

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Tillsättning av programstruktur

En programstruktur med programledning och styrgrupp har tillsatts under hösten 2020
med ansvar för att omställningen genomförs. I styrgruppen finns hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen representerade. För att få ytterligare kraft i omställningsarbetet har en programledningsgrupp tillsatts. Även här är de fyra ovan nämnda förvaltningarna representerade. Deltagarna är utsedda utifrån att de i ordinarie funktioner har roller som förändringsledare, ingår i ordinarie ledningsgrupper och har mandat att fatta beslut. Programledare och
biträdande programledare är båda anställda i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, deras uppdrag i programmet är att ha ett regionalt helhetsperspektiv.
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Programmet formulerar uppdrag till befintlig verksamhet och följer upp genomförande. I
vissa fall sker även genomförande inom programstrukturen. Befintliga regionala samverkansstrukturer särskilt kring barn/unga, vuxna/äldre , e-hälsa och social hållbarhet har centrala roller i att bidra i det konkreta genomförandet av färdplanen. Former för hur arbete
för ökad psykisk hälsa ska se ut håller på att utvecklas och kommer också att ha en central
roll i att bidra till genomförande.
Andra viktiga utvecklingsinsatser som driver på förflyttningen och skapar förutsättningar i
linje med målbilden är pågående arbete med organisationskultur, utifrån Region Gotlands
ledarstrategi och arbete för att stärka kvalitetsarbetet. Region Gotlands satsning på utbildning av chefer i förändringledning bidrar i samma riktning.
En löpande dialog sker med arbetsutskott och nämnder. För att möjliggöra gemensamma
diskussioner har styrgruppen under framtagandet av färdplanen dessutom bjudit in berörda
presidier till två dialogmöten. Dialogmötena har varit värdefulla ytor för gemensam diskussion och styrgruppen avser att även fortsättningsvis kontinuerligt bjuda in till dessa dialogforum. För att skapa förutsättningar för långsiktigt ägandeskap kommer framöver även representanter från de partier som finns representerade i Regionfullmäktige men som inte
idag är en del i presidierna bjudas in.
Hur ska omställningen gå till

Att aktivt lära av egna och andras erfarenheter och goda exempel är centralt. SKR stöttar
regionernas och kommunernas arbete på olika sätt bland annat genom att sprida goda exempel och tillhandahålla kunskapsbas inom olika områden. I det regionala arbetet används
särskilt kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa system.
Arbetet utgår från ett systemperspektiv och genomförs i en öppen process med mycket
dialog. Det är eftersträvandevärt att dialogerna sker med deltagande över organisatoriska
gränser och inkluderar medborgare. Programmet strävar även efter att fånga, synliggöra
och bygga på de goda idéerna och de goda exemplen. Små förändringar i rätt riktning på
alla nivåer och i många delar av berörda verksamheter ger stor kraft och förflyttning.
Identifiera och träna förmågor som krävs för att nå målet

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Omställningen till god och nära vård handlar om en systemomställning som även brukar
benämnas paradigmskifte. Att göra en systemomställning innebär per definition att systemet behöver ändras, gränser prövas och flyttas. Det är rimligt att anta att en sådan omställning kommer att innebära att kräva nya förmågor av Region Gotland som organisation.
Genom att utgå från frågan ”vilka förmågor behöver vi för att nå målbilden?” är syftet
dessutom att skapa långsiktig hållbarhet.
SKR stödjer regionernas och kommunernas omställning på olika sätt bland annat genom
att tillhandahålla kunskapsbas för förändringsarbete i komplexa system. För att identifiera
och träna förmågor som bedöms viktiga för att klara omställningen och nå målbilden i god
och nära vård bör programledningen systematiskt utgå från detta förhållningssätt, med särskild
tyngdpunkt i den kunskapsbas som SKR tillhandahåller kring komplexa förändringar. Därigenom är det sannolikt att det kommer att uppdagas systemproblem som behöver adresseras för att omställningen ska lyckas.
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Framgångsfaktorer som är särskilt viktiga och strategier för att adressera dem

I ett så pass stort och omfattande förändringsarbete finns framgångsfaktorer som är särskilt
viktiga och som behöver adresseras. I flera fall finns ovan aktiviteter för att adressera dessa.
Framgångsfaktorerna kommer sannolikt att till del variera över tid beroende på vad som är
aktuellt att genomföra. Framgångsfaktorer som bedöms särskilt centrala:
Framgångsfaktorer

Strategier

ingen "quick-fix", långsiktigt lokalt ägarskap behövs på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå.

Bygga på ordinarie strukturer och integrera omställningsarbetet i ordinarie verksamhet, inte
skapa parallella spår. Aktivt involvera. God förståelse och insikt i behovet av förändring och målbilden är avgörande.

Uthållighet över tid och på flera nivåer - det finns

Personcentrering och involvering av medborgare
– avgörande för resultatet är att de som det

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

handlar om involveras, gäller såväl individuell som
strukturell nivå. I detta sammanhang viktigt att
poängtera skillnaden på att få information om något och att ges möjlighet att vara delaktig och påverka innehållet i en process. Viss förståelse och
insikt i behovet av förändring och målbilden är
avgörande.

Bred dialog och mycket lyssnande, aktivt involvera, se specifikt temaområde. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Involvering av medarbetare – på motsvarande
sätt som det är avgörande att medborgare involveras är det avgörande att involvera medarbetare. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare värdet skapas. Det blir ingen hälso- och
sjukvård eller omsorg utan medarbetarna. Medarbetare måste ges goda förutsättningar. Viss förståelse och insikt i behovet av förändring och
målbilden är avgörande.

Fortsatt bred dialog på olika nivåer och mycket
lyssnande, aktivt involvera. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Orka kraftsamla och kunna ta tydliga steg

Prioritera tydliga aktiviteter och säkerställa genomförande. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Finansiering - en förutsättning både på kort som
lång sikt. På kort sikt för att kunna göra och för
hållbarhet över tid måste omställningen synas i
budgetarbetet.

På kort sikt verka för att medel som tillskjuts i
form av överenskommelser kopplat till omställning
till god och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån
färdplanen. På lång sikt behöver finansieringsfrågor lyftas i ordinarie budgetprocess. Se även särskilt avsnitt.

Samverkan, samarbete och lärande - på såväl organisatorisk nivå, genom tydliga strukturer för
samverkan, som på verksamhetsnivå arbeta tillsammans. Lära av egna och andras goda exempel.

Verka för ökad samverkan. Aktivt omvärldsbevaka,
såväl internt som externt, och dela goda exempel
exempelvis genom SKR nätverk.

Ett hälsosystem som hänger ihop och är tydligt
för medborgaren – som fokuserar på hälsa och

Beskriva vad man som medborgare ska kunna förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet och vad man kan få hjälp med vart. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

förebyggande insatser och utgår från individens
behov och situation.
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Som nämnts ovan är det flera andra utvecklingsarbeten inom Region Gotland som dessutom skapar förutsättningar i linje med målbilden särskilt avseende gemensam organisationskultur och helhetssyn, förändringsförmåga och ledarskap samt kvalitetsorientering.
Dessa pågår parallellt varför det inom ramen för färdplanen inte finns någon särskild strategi för att adressera dessa.
Riskbedömning

Några identifierade risker som kan göra att målbilden eller förflyttningen inom temaområdena inte förverkligas:
 Strategin införlivas inte i strategiska planer och verksamhetsplaner och blir ett arbete vid sidan om det dagliga arbetet i verksamheterna.
 Chefer upplever otillräckligt stöd för att leda omställningsarbetet.
 Utvecklingsarbetet kommer i skymundan av den dagliga produktionen.
 Kultur och starka traditioner som vill bevara gamla strukturer.
 Oförmåga att involvera och skapa engagemang hos medborgare och medarbetare.
 Otillräcklig samverkan internt mellan verksamheter såväl som med andra vårdgivare
och olika aktörer.
 Oförmåga att behålla angelägenhetsgrad och motivation till omställning över tid.
Politisk delaktighet och förankring

Ett politiskt ägandeskap i berörda politiska forum är avgörande. God förståelse och insikt i
behovet av förändring och vad målbilden handlar om är därför centralt. För att omställningen ska lyckas behövs också en långsiktighet som står sig över enskilda mandatperioder,
bred dialog och förankring är därför centralt. Omställningen kommer att utmana nuvarande strukturer och innebära behov av prioriteringar. En samsyn om den långsiktiga inriktningen, målbilden, är en förutsättning.
Förtroendevalda har dessutom en särskilt viktig roll i att bära målbilden i dialogen med
medborgare.
Under våren 2021 tillhandahåller Sveriges kommuner och regioner ett ledarskapsprogram.
Upplägget är två parallella spår: ett riktat till förtroendevalda och ett riktat till tjänstemän
där deltagarna har vissa tillfällen gemensamt. Förtroendevalda i berörda presidier har bjudits in att delta.
Program God och nära rekommenderar att berörda nämnder i sina forum har omställningen till god och nära vård som en återkommande punkt på sina agendor.
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Medarbetarperspektivet

Utgångspunkten i omställningen är medborgaren. Det blir dock ingen hälso- och sjukvård
eller omsorg utan medarbetarna. Det innebär att stärkta förutsättningar för medarbetarna
ingår i omställningsarbetet. Den nationella utredningen (SOU 2018:39) har i sitt arbete uttryckt det som att de i alla sina förslag också ska tänka att förslagen skall bidra till hållbar
arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. På Gotland är drygt 10 procent av befolkningen dessutom anställda inom Region Gotland. Det innebär dubbla skäl varför medarbetarperspektivet är viktigt att beakta i omställningsarbetet. Inom området finns flera pågående utvecklingsinsatser som skapar förutsättningar och driver förflyttningen i linje med målbilden exempelvis insatser för att attrahera och behålla medarbetare, bredda rekrytering, sänka sjuktal och heltidsresan.
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Finansiering och finansiell påverkan

Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar, vilket medför stor utmaning att ha
förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt.
Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet. Vilka finansiella konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver successivt belysas.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med 2018 års produktion som bas beräknat att förväntad befolkningsförändring till 2027 innebär behov av motsvarande en ytterligare slutenvårdsavdelning. Behovet av förändrade levnadsvanor för att förhindra insjuknande och därmed minska behov av kostsamma insatser är uppenbart. Pågående pandemi har tydligt illustrerat att människors beteende har stor påverkan på om man dels som individ löper stor
risk att insjukna och dels hur det sammantaget gör vilken belastning som vården och omsorgen har att hantera.
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Den nationella utredaren Anna Nergårdh har tydligt slagit fast att omställningen innebär
puckelkostnader och pekat på behovet av att staten tillskjuter medel för att möjliggöra omställning. Detta görs i form av överenskommelser mellan staten och SKR. Överenskommelser finns på flera områden och innehåller olika grad av detaljstyrning avseende vilka insatser som ska göras för att medel ska erhållas. Utredaren har rekommenderat att villkoren
för stimulansmedlen bör utformas så de även innehåller en mer generell del, där ett område
pekas ut och lokala förutsättningar avgör vilka insatser som görs på området. En av överenskommelserna benämns ”God och nära vård”, denna överenskommelse är utformad i
enlighet med utredarens rekommendation, för mer information om 2021 års villkor se nedan. Programstrukturen god och nära vård vill framhålla vikten av att medel som tillskjuts i
form av överenskommelsen specifikt benämnd god och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån färdplanen. Stimulansmedlen är dock att betrakta som tillfälliga. Programmet har därför ett särskilt ansvar att beakta att aktiviteter inte leder till långsiktigt ofinansierad verksamhet. Även aktiviteter och insatser utifrån andra stimulansmedel, såväl som egenfinansierade utvecklingsarbeten, bör då det är relevant utformas så de går i linje med målbilden
även om de inte är en del av färdplanen för att få bästa möjliga kraft i omställningsarbetet.
Många insatser i linje med målbilden för god och nära vård har genomförts, pågår eller planeras inom respektive förvaltning. I bilaga finns exempel på utvecklingsarbeten/projekt/aktiviteter i linje med målbilden
Färdplanen fokuserar på de övergripande och större förflyttningarna samtidigt som samordning behöver ske med ordinarie strukturer och möjlighet till finansiering av aktiviteter
utgör ram för vad som de facto kan genomföras. Programstrukturen God och nära ser därför behov av en löpande och nära dialog mellan politik och tjänstemän kring såväl aktiviteter som finansieringsförutsättningar, ”Gotlandslösningar” kommer vilket tidigare poängteras att öka detta behov. För att säkra långsiktighet och hållbarhet ansvarar respektive förvaltning/nämnd för att signalera förändringar/behov i ordinarie budgetprocess. Program
God och Nära behöver ta ansvar för att peka ut förflyttningar som bör genomföras.
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I finansieringssammanhang är det viktigt att påminna om bakgrunden till omställning dvs
att systemet inte är hållbart. Ökad efterfrågan i form av behov av mer resurser (budget, lokaler mm) är att se som tydliga tecken på behovet av omställning. Förmågan att värna resursmässigt utrymme för omställning samtidigt med ökad efterfrågan utifrån reella ökade
behov är fullständigt avgörande för omställningsarbetet.
Finansiella principer inom program god och nära:
- Ansvarsfullt användande av resurser.
- Inte understödja uppbyggnad av långsiktigt ofinansierad verksamhet.
- Välja aktiviteter där förutsättningar är goda, inte understödja ”tomtebloss” aktiviteter som snabbt dör ut.
- Vid förändrade uppdrag ska resursfrågan belysas.
Kort om innehåll i Överenskommelsen God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och
sjukvården med primärvården som nav
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Överenskommelsen för 2021 består av fyra olika utvecklingsområden som alla syftar till att
stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården.
Dessa utvecklingsområden är:

1. Utvecklingen av den
nära vården med primärvården som nav

2. Goda förutsättningar
för vårdens medarbetare

3. Insatser inom ramen
för Vision e-hälsa 2025

4. Förstärkning av ambulanssjukvården

För varje område finns utpekat vad medlen ska användas till, detaljstyrningen varierar. Exempelvis: för att få ta del av medlen kopplat till utvecklingsområde 1 ska regionerna och
kommunen fortsätta genomföra insatser som stödjer omställningen, särskilt utveckla samverkan mellan region och kommun. En central del är att det finns en gemensam målbild
och en etablerad struktur för långsiktig samverkan. Vidare ska hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete prioriteras, liksom samarbete kring dimensionering av
sjuksköterskor, undersköterskor och planering av läkarinsatser. Inom utvecklingsområde 1
ingår även att t ex förbättra och utveckla den digifysiska tillgängligheten till primärvården
och att genomföra insatser för ökad kontinuitet och relationsskapande. I den sistnämnda
avses särskilt implementering av patientkontrakt och att fler medborgare ska erbjudas en
fast läkarkontakt. Den nationella målsättningen är att andelen i befolkningen som har en
namngiven fast läkarkontakt i primärvård senast vid utgången av 2022 ska utgöra minst 55
procent. Samtidigt ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt kontinuitetsindex för patientens totala kontakter ha skett i regionen. För dem i befolkningen som
bor på ett särskilt boende för äldre och som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård
ska andelen som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80 procent vid utgången av 2022
samtidigt som en betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska ha skett. Vidare aviseras i överenskommelsen att regeringens mål är att rätten till en fast läkarkontakt ska säk-
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ras för hela befolkningen. För både implementering av patientkontrakt och öka andelen
med fast läkarkontakt finns krav att handlingsplaner ska tas fram.
I utvecklingsområde 2 ingår två riktade satsningar för att främja vidareutbildning av sjuksköterskor respektive utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor.
Överenskommelsen omfattar sammantaget drygt 38 Mkr varav 33,5 Mkr fördelas till regionen och ca 4,5 Mkr till kommunen.
Kort om kopplingar till andra styrande dokument

Färdplanen går i linje med och bidrar till flera av målen i koncernstyrkortet. Målbilden som inriktning och innehållet i färdplanen behöver skrivas in i strategisk plan för respektive förvaltning. Det som finns i närtid integreras i respektive förvaltnings verksamhetsplan. Programmet
har därmed ett ansvar att tidsmässigt följa årshjulet för ordinarie planarbete. Arbetet utifrån
färdplanen går även i linje med program för god, jämlik, jämställd hälsa.
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Färdplanen går också väl i linje med, och bidrar till, förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin. I februari 2021 antog regionfullmäktige en ny regional utvecklingsstrategi,
”Vårt Gotland 2040”. Tre genomförandeprogram föreslås som ska ta arbetet vidare och
konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan gotländska utvecklingsaktörer. Ett
av dessa genomförandeprogram avser inriktning social välfärd. I regionfullmäktiges beslut
att ge uppdraget att ta fram en färdplan framgår att relationen till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram särskilt ska beaktas. Som bilaga finns därför en
mer utförlig beskrivning av relationen mellan dessa dokument. Sammantaget konstateras
att planerna i flera fall driver åt samma håll men att de också delvis har olika perspektiv och
syften. En skillnad är att de vänder sig till olika målgrupper: färdplanen riktar sig till verksamheter inom organisationen Region Gotland och genomförandeprogrammen till alla utvecklingsaktörer på Gotland. Utifrån Gotlands litenhet är det särskilt viktigt att integrera
omställningsarbetet till ett hälsosystem för god och nära vård med arbetet kring social välfärd i vidare bemärkelse.
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Bilaga – Fördjupande beskrivning av relation färdplan och genomförande program social välfärd
Beskrivning av relationen mellan styrande dokument ”Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård på Gotland” och ”Genomförandeplan social välfärd” utifrån regionala
utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040”.
Regionfullmäktige fattade i december 2020 beslut att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en ”färdplan för omställning till
en god och nära vård”. I beslutet framgår även att i arbetet ska särskilt relationen till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram beaktas varvid relationen tydliggörs genom
denna bilaga.
Genomförandeprogram social välfärd blir ett av tre konkretiseringsprogram kopplat till den
regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” som antogs i februari 2021. Utvecklingsstrategin ska, med siktet inställt på 2040, leda till bästa möjliga framtid för dem som
bor och verkar på Gotland och besökare. I genomförandeprogrammen konkretiseras vad
de gotländska utvecklingsaktörerna behöver göra på kort sikt, för att nå de långsiktiga målen. Kort sikt kan vara en mandatperiod eller längre om det bedöms lämpligt. Siktet för den
första omgången genomförandeprogram är 2027. Syftet är att skapa handlingskraft i frågor där
ingen enskild aktör ensam kan stå för genomförandet och där det är särskilt viktigt med stärkt samverkan
och koordinering. Genomförandeprogram social välfärd ska tas fram med början 2022, beslutas av Regionfullmäktige och vänder sig till alla utvecklingsaktörer på Gotland. Programmet underlättar regelbunden uppföljning och utvärdering av regionala utvecklingsinsatser
och regionalt utvecklingsarbete.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård på
Gotland syftar till att konkretisera steg som verksamheter inom Region Gotland behöver ta för en omställning till god och nära vård. Målsättningen är att skapa ett system som har hälsa i fokus, är
resursmässigt möjligt att upprätthålla, ger bästa möjliga resultat för medborgaren och därmed uppfattas trovärdigt. Omställningen avser ett systemskifte som kan sägas ta sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdens bidrag till social välfärd. För att det hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver dock fler aktörer hjälpas åt för att skapa ett system
som stärker hälsa. Andra regionala verksamheter med stora förutsättningar att kunna stärka
förutsättningar för hälsa ingår i omställningsarbetet exempelvis omsorg och skola. Samordning och samverkan mot en gemensam målbild är centralt. Den primära vården bedöms
vara den hälso- och sjukvårdsaktör med bäst förutsättningar att arbeta nära tillsammans
med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid. Primärvården har också
bäst förutsättningar att nå socioekonomiskt svaga grupper som tenderar att inte tillgodogöra sig förebyggande åtgärder i lika hög utsträckning.
Arbetet med omställning till god och nära vård bedrivs samtidigt nationellt på flera nivåer
(exempelvis statlig, regional och kommunal) och ur flera perspektiv (exempelvis adresseras
även kompetensförsörjning och digitalisering). Staten tillskjuter medel för omställningen i
form av statsbidrag. Statsbidraget har en generell del där insatser kan göras utifrån lokala
förutsättningar och en styrd del utifrån nationellt överenskomna viljeinriktningar. Färdplanen pekar ut ett antal förflyttningsområden samt aktiviteter som behöver genomföras av
verksamheter inom Region Gotland. Färdplanen löper till 2027 med en närzonsplanering
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på ca två år och uppdateras kontinuerligt. Färdplanen beslutas och följs löpande upp av Regionfullmäktige.
Region Gotland är unikt i landet, genom att vara en kommun med landstingsuppgifter och
regionalt utvecklingsansvar, allt i samma organisation och med samma geografiska
avgränsning. Det ger genomförandekraft och möjligheter inom både de regionala och
kommunala uppdragen. Den regionala utvecklingsstrategin är därför en central utgångspunkt för styrningen av Region Gotlands nämnder och bolag. Med Gotlands litenhet blir
det särskilt viktigt att integrera omställningsarbetet med social välfärd i vidare bemärkelse.
Litenheten gör kraftsamling av flera aktörer möjligt på ett unikt vis.
Genom att riktningen för god och nära vård kan synliggöras i genomförandeplan för social
välfärd, som vänder sig till alla utvecklingsaktörer på Gotland, finns möjlighet att skapa en
större rörelse än färdplanen kan göra, som vänder sig till vissa verksamheter inom Region
Gotland. Det ger unika möjligheter att skapa ett hälsosystem där många aktörer driver åt
samma håll.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Omställningen till god och nära vård adresserar många (inte alla) aspekter av social välfärd.
Färdplanen kan därmed även beskrivas ha rollen som ett av organisationen Region Gotlands styrande dokument för att förverkliga delar i ”Vårt Gotland 2040” utifrån sina förutsättningar och behov.
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Bilaga – Utvecklingsarbeten/projekt/aktiviteter i linje med målbilden
I nedanstående tabeller finns pågående utvecklingsarbeten/projekt etc som förvaltningarna bedömer i hög grad bidrar till omställningen till målbilden för god och nära vård, och som genomförs utanför programstrukturen. Syftet med tabellerna är att synliggöra och exemplifiera pågående aktiviteter, inte att ge en uttömmande beskrivning/förteckning. Tabellerna kommer att fortsätta fyllas på.
Stora aktiviteter/projekt inom förvaltningarna
Äldreomsorgslyftet

Beskrivning/koppling till målbild God och nära
vård
Kompetenshöjning medarbetare

Förvaltning

Fullföljd utbildning

UAF (i samarbete med SKR)

Förändringsresan

Minska avhopp från gymnasiet pga. problematisk frånvaro.
Stärka verksamheten inför framtida utmaningar

Implementering av personcentrerade
sammanhållna vårdförlopp

En del av nationell struktur för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvården.

HSF

Mindre aktiviteter/projekt inom
förvaltningarna
Pilot ”Tidig rehabilitering i hemmet”

Beskrivning/koppling till målbild God och nära
vård
Hälsofrämjande och förebyggande rehabilitering

Förvaltning

Rehabkörkort

Hälsofrämjande och förebyggande rehabilitering, samt
utveckla arbetssätt, kompetenshöjning för baspersonal
Utveckla arbetssätt genom digital teknik

SOF

Kompetenshöjning medarbetare

SOF

Tillgängliga lärmiljöer, aktivitet

Öka tillgängligheten inom alla skolformers utbildning

UAF

Utbildningsanställningar ssk

Kompetenshöjning medarbetare

HSF

Fler ST-tjänster inom allmänmedicin

Förstärkning av antalet ST-tjänster inom primärvården. Satsning som pågår sedan några år tillbaka för
att möjliggöra rekrytering av specialistläkare inom allmänmedicin.

HSF

Mobilappar, digitala signeringslistor och
delegationer, scanningfunktion
Studieanställning spec. ssk SOF

SOF

HSF

SOF

SOF

20 (21)

Fortsatt implementering av arbetssätt
inom barnhälsovården (utvecklade inom
ramen för riktad överenskommelsen
2020)

 Enskilt föräldrasamtal för den icke-födande föräldern
(IFF).
 Införande av hälsosamtal med barnen vid 2 ½-årsbesöket utifrån ett bildmaterial om “Grunda Sunda
Vanor”.
 Byte av Språkscreeningsmetod vid 4 års ålder till
Språkfyran.
 Ny bedömningsmetod vid 18-månaders ålder med
föräldraformuläret ITC (Infant Toddler Checklist) för
att tidigare uppmärksamma avvikelser.
 Införande av SEEK/Barnsäkert vid åldrarna 6–8
veckor för att uppmärksamma våld i nära relation.

HSF

Samverkansprojekt/-aktiviteter

Beskrivning/koppling till målbild God och nära
vård
Pilotprojekt för att skapa en samlokaliserad och helintegrerad mottagning för barn och unga med lättare till
medelsvår psykisk ohälsa.
Utveckla samordningen mellan vårdgivare.

Involverade förvaltningar

HSF, SOF

Läkemedelsrobotar

Förbättra vårdprocessen för geriatriska patienter som
varit inneliggande i slutenvård.
Utveckla arbetssätt, medskapande och delaktighet

Hemtagningsteam*

Utveckla arbetssätt och samordning mellan vårdgivare

HSF, SOF

Problematisk skolfrånvaro*

Skolfrånvaron ökar dels pga. NPF och psykisk ohälsa
hos barn och elever
Utbildningen är en bred, förebyggande insats för att
öka medarbetares kompetens om psykisk ohälsa, möjliggöra för individer att få stöd tidigt och i förlängningen förebygga suicid.

UAF, HSF och SOF

Förstalinjemottagningen*
Utskrivningsprocessen/ tidig hemgång*
Framtidens geriatriska vård*

Utbildning i första hjälpen till psykisk
hälsa (MHFA)

HSF, SOF
HSF, SOF

HSF, SOF

Samtliga (i Region Gotlands handlingsplan för suicidprevention har samtliga
nämnder/bolag uppdrag att utbilda
medarbetare och förtroendevalda i
MHFA)
*Markerade aktiviteter drivs inom samverkansstrukturerna Region Gotland och styrs av samverkansforum.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-06

HSN § 72

HSN § 72

Färdplan för omställning till God och nära
vård på Gotland

HSN 2020/252
HSN § 58
HSN-AU § 56

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer den gemensamma färdplanen, som har
beretts av berörda nämnder, och avser att genomföra de aktiviteter som ligger
inom eget ansvarsområde.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i regionstyrelsens bedömning att
färdplanen kan breddas utifrån ett regionalt perspektiv och anhåller att
regionstyrelsen kompletterar färdplanen med aktiviteter utifrån sitt ansvar för
kultur och fritidsverksamheten i Region Gotland.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa färdplanen
för en god och nära vård på Gotland och stå bakom ett arbetssätt där planen
fortsätter utvecklas och uppdateras i dialog.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en färdplan för
omställning till en god och nära vård. Färdplanen har tagits fram i samarbete mellan
nämndernas tillhörande förvaltningar. Framtaget förslag har presenterats för dessa
fem nämnder under april.
Synpunkter och reflektioner stärker tidigare bedömning att färdplanen behöver
fortsätta att uppdateras och utvecklas. Färdplanen behöver dessutom följas upp för
att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och
uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
Bedömning

Synpunkter och reflektioner i dialogerna kring färdplanen stärker bedömningen att
planen behöver fortsätta att uppdateras och utvecklas. Det är tydligt att resan är
påbörjad, att det är långt kvar och att dialogen behöver fortsätta. Framtaget förslag
till färdplan bör ses som en bild av var i processen arbetet är just nu. Vissa delar av
färdplanen exempelvis aktiviteter och former för samarbeten behöver fortsätta att
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-06

HSN § 72

utvecklas. Även roller och ansvar behöver klarläggas och finansieringsformer
beskrivas.
I planen har lyfts fram möjligheten att ta tillvara på Gotlands förutsättningar genom
att skapa unika ”gotlandslösningar”. Gotlands litenhet innebär en greppbarhet och
insikten om att en omställning av hälso- och sjukvården, även om den i sig är stor,
inte kommer att räcka talar för en breddning. För att vård och omsorg av god kvalitet
även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behöver inflödet till sjukvården minska.
Detta ska vägas mot önskemål om behov av att komma i görande och behov av att
takta med nationellt omställningsarbete. Att avvika från det nationella behöver inte
vara problematiskt men kan innebära dels behov av att särskilt tydliggöra
förväntningar och dels utreda finansieringsformer.
Vikten av nära koppling mellan färdplanen och nämndernas verksamhetsplan och
strategisk plan understryks.
Under framtagandeprocessen har det också blivit allt tydligare att ambitionen att
majoriteten av aktiviteterna till stor del ska genomföras under perioden 2021-2022
kommer att vara mycket utmanande utifrån hur pågående pandemi utvecklas. En
avstämning avseende rimligheten i tidsplanen bör göras i samband med uppföljning
av planen.
Ärendets behandling under mötet

Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, närvarar och svarar på frågor.
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer den gemensamma färdplanen, som har
beretts av berörda nämnder, och avser att genomföra de aktiviteter som ligger inom
eget ansvarsområde.
Filip Reinhag (S) yrkar instämmande av Mats-Ola Rödén (L) att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i regionstyrelsens bedömning att
färdplanen kan breddas utifrån ett regionalt perspektiv och anhåller att
regionstyrelsen kompletterar färdplanen med aktiviteter utifrån sitt ansvar för kultur
och fritidsverksamheten i Region Gotland.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa färdplanen
för en god och nära vård på Gotland och stå bakom ett arbetssätt där planen
fortsätter utvecklas och uppdateras i dialog.

Ordföranden finner bifall till yrkandena.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-06

HSN § 72

Bakgrund HSN § 58
Ärendet utgår.
Lyfts på hälso- och sjukvårdsnämndens extra sammanträde den 6 maj.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2021
Färdplan - Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

BUN § 40

BUN § 40

God och nära vård Gotland. Målbild och
färdplan

BUN 2021/221
BUN AU § 32

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Målbild

Nämnden står bakom framtagen målbild och avser att verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa målbilden för en God och nära
vård på Gotland.


Färdplan

Nämnden står bakom färdplanen och avser att genomföra de aktiviteter som ligger
inom sitt ansvarsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa färdplanen för en god och nära
vård på Gotland.


I december 2020 fattade Regionfullmäktige beslut att hälso- och sjukvårdsnämnden
skulle ta fram en färdplan och målbild. Detta skulle göras i nära samverkan med
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt regionstyrelsen.
Underlagen från samverkan är de som ligger som underlag för beslut i detta ärende.
Under ärendets gång har dialog varit med presidierna. I styrgruppen för projekt finns
berörda förvaltningschefer.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming samt Förvaltningsstrateg Lena
Nordström.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:
 Nämnden står bakom framtagen målbild och avser att verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa målbilden för en God och nära
vård på Gotland.
 Nämnden står bakom färdplanen och avser att genomföra de aktiviteter som ligger
inom sitt ansvarsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa färdplanen för en god och nära
vård på Gotland.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
BUN § 40

Forts. BUN §40
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
UAF tjänsteskrivelse 2021-03-16
HSF tjänsteskrivelse Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland,
2021- 03-12
HSF tjänsteskrivelse Färdplan för omställning till god och nära vård på Gotland, 2021-03-02
Färdplan
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

SON § 90

SON § 91

Färdplan för omställning till god och nära
vård på Gotland

SON 2021/122
SON/AU § 52

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden står bakom färdplanen och avser att genomföra de aktiviteter som
ligger inom sitt ansvarsområde.
 Socialnämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa färdplanen för en god och
nära vård på Gotland.

I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”. Färdplanen har tagits fram i
samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag
presenteras för dessa fem nämnder under april.
Bedömning

Omställningen till god och nära vård är i sin helhet komplex. Färdplanen är det
dokument där de olika stegen som behöver tas konkretiseras. Färdplanen kommer
inte att ge en komplett bild utan fokusera på de övergripande och större
förflyttningarna. Färdplanen som dokument vänder sig till verksamheter inom
organisationen Region Gotland och verksamheter som arbetar på direkta uppdrag av
Region Gotland.
Färdplanens tidsperspektiv för omställningen är 2027, vilket är detsamma som den
nationella bedömningen. I färdplanen pekas ut inom vilka temaområden förflyttning
bedöms behövas och övergripande aktiviteter inom dessa områden. med en tydligare
planering om ca två år. Färdplanen kommer att uppdateras och utvecklas successivt.
I färdplanen finns framgångsfaktorer beskrivna som bedöms särskilt centrala och
även strategier för att hantera dessa.
Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara
välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat
som ett besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger
inom ramen för omställningsarbetet till exempel förebyggande insatser, aktiv
involvering av individen och digitalisering etcetera bedöms innebära bättre
resurseffektivitet. Vilka finansiella konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver
successivt belysas.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
SON § 91

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande informerar om att hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens
arbetsutskott framförde önskemål om en politisk referensgrupp kopplat till arbetet
där deltagare från berörda nämnder bör ingå. De anser även att det är bra om alla
partier är representerade i referensgruppen.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-12 - Färdplan för omställning till god och nära vård på
Gotland
Färdplan - Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård
Skickas till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 148

Världsarvssamordnare Region Gotland

RS 2021/458
AU § 116

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Miljö- och byggnämnden får samordningsansvar för det lokala och regionala

världsarvsarbetet.
 Världsarvssamordnarens organisatoriska tillhörighet ska vara miljö- och byggnämnden.

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.
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

forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 148 forts
RS 2021/458
AU § 116

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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
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 2021-04-22
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknikförvaltningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/458
22 april 2021

Anna Wejde, enhetschef samhällsplanering
Christian Hegardt, stadsarkitekt

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.
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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.

7 (8)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/458

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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RS § 158

Slutrapport. Projektet samhällsbyggnadsprocess för framtiden (FramSam)

RS 2019/951
AU § 126

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att

genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna
funktioner i enlighet med nyläget.
 Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och miljöoch 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.
Regionstyrelsens beslut
 Handlingsplanen godkänns.
 Gemensam beredning införs vilket ersätter REX (regionala exploateringsrådet).
 Handlingsplanens beslut om externt samhällsbyggnadsforum fastställs.
 Slutrapporten för projekt samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam

godkänns.

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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 158 forts
RS 2019/951
AU § 126

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.
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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Jenny Iversjö, avdelningschef, teknikförvaltningen, Richard Löwenborg, planchef, samhällsbyggnadsförvaltningen och
Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets budgetäskande stryks i beslutspunkten och behandlas i samband med
strategisk plan och budget, AU § 137.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 158 forts
RS 2019/951
AU § 126

Beslutspunkterna ändras till:
-

Handlingsplanen (bilaga 4 till slutrapport) godkänns.
Gemensam beredning införs vilket ersätter REX (regionala exploateringsrådet).
Handlingsplanens beslut om externt samhällsbyggnadsforum fastställs.
Slutrapporten för projekt samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam
godkänns.

Arbetsutskottet diskuterade hur en gemensam beredning ska bemannas då alla partier
inte är representerade i nämndernas presidier.
Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna
funktioner i enlighet med nyläget.
Regionstyrelsen får i uppdrag 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

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Tekniska nämnden
Tekniskförvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/951
22 april 2021

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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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 20xx/xxxx

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

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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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

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

Ärendenr RS 2019/951 Datum 2021-04-20

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

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/951 Datum 2021-04-20

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)
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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
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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.
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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.
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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

19 (32)

Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam

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.

26 (32)

Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam

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.
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/951 Datum 2021-04-20

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

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/951 Datum 2021-04-20

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

Landsbygdsutveckling
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

1.

Planerat nytag i processen med
bemötandeprinciperna som bygger
på ansvar i respektive förvaltning

2.

Samordning interna processer

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.

PROBLEM

PROBLEM

1.

1.

2.

2.

Finns ingen plattform för
bostadsförsörjningsfrågor.

3.

3.

Tar lång tid att få fram planlagd mark för
bostäder

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Tar lång tid vid försäljningar av mark

1.

1.

2.

2.

Dialog med övriga förvaltningar

2.

3.

4.

Strategens mandat
Samordning, samsyn och ansvar, vem?
Behöver förtydligas.

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!

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.
2.
3.
FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
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.

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.

Finns engagemang för hållbarhet

3.

3.

PROBLEM

1.

Regional mark/ start
PM

Ansvarsfrågan: Vem ansvarar för
sådant som ej faller inom ramen för en
viss enhet

2.
3.
4.

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.

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)

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

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

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

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

1.
2.
3.

Politiken beslutar om ett
verksamhetsområde och därefter
byggs det ut. Då följer vi VA-lagen

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.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

När kund kopplar in utan att meddela
uppstår problem.

4.

4.

4.

PROBLEM

Att byggenheten missar att skicka
remiss ibland

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

3.

FUNGERAR BRA

1.
2.

Samarbetet inom gruppen
Samarbete med Entreprenörer

Återvinningscentraler
FUNGERAR BRA

1.
2.

Samarbetet inom gruppen
Samarbete med Entreprenörer

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

1.

Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.

Äldre fordonspark

2.
3.

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

1.

Driften inte delaktiga – parkplanering
sitter för långt ifrån

2.

För få resurser tex. Artelleriet

3.
4.

5.
6.

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

1.

1.

2.

Mkt bra dialog

2.

3.
PROBLEM

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.

Samarbete konsulter

Samarbete LST

1.

Ta fram struktur för medborgardialog som
hjälpmedel
Glapp mellan oss och RSF

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.

Samarbete LST

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

2.

Bra samarbete med planenheten/
regionekolog

3.

Resursbrist även från andra team tex
trafikplanering.

Sammankopplingen till driften

FUNGERAR BRA

Närheten till planenheten (men svårt
med resurser ibland)

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1
.
2
.
3
.

Naturreservat

Anställa en
landskapsarkitekt/landskapsingenjör
på planenheten

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.

Otydligt när blir remissinstans
Otydlig process- vissa är kvar i
beställar-utförar tänk i brist på andra
rutiner
Projektledarutbildning saknas delvist.

4.

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

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

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

1.
2.

Inga ändringar av detaljplaner under byggtid

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)

PROBLEM

1.

Ibland svaras kunder mm utan att
hela VA-kedjan kollats upp

3.

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
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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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Projektledare

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
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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
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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

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 161

Arbetsmarknadsutredning

RS 2021/113
AU § 129

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för konkreta arbetsmarknads-

insatser enligt utredningen.
 Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och samordningsansvar.
 Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför
den reguljära arbetsmarknaden.
 Arbetsmarknadspolitisk strategi (RF 2014-10-27, § 14) upphör att gälla.
Regionstyrelsens beslut
 Förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en beskrivning av
hur arbetsmarknadsområdet kan samordnas och samverkas med arbetet inom
kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget ska återrapporteras till budgetberedningen 2022.

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 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 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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 161 forts
RS 2021/113
AU § 129

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.

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.
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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.
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.
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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 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 kompetensförsörjningsutmaningen 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.
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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 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.
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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 gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden heller förväntas ta ett ytterligare ansvar. I dagsläget är
det identifierat som en brist att inte regionen har en samlad bild och övergripande
strategiskt arbete. Utan ytterligare resurser kommer den situationen att kvarstå.
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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,
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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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Sara Bergman, strateg och Stefaan De
Maecker, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslog att beslutsformuleringar gällande ramtillskott ses över och
ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med en beskrivning av hur arbetsmarknadsområdet kan samordnas och samverkas
med arbetet inom kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget ska återrapporteras till
budgetberedningen 2022.
Beslutspunkt 1 ändras till ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för
konkreta arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen”.
Beslutspunkt 2 ändras till ”Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och
samordningsansvar”.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Samtliga nämnder
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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
1 (9)

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 2021/113

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 kostnaderna.
 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.

15

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

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.
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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.

22

Enligt statistikdatabasen Kolada cirka 28 procent av samtliga kostnader, dvs upp emot 20 mnkr.

23

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

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.

28

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

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.

33

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

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.
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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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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 99

Förändrad styrning av Gotlands Filmfond AB

RS 2021/137
Regu § 14

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Reviderad bolagsordning för bolaget antas som gällande från och med bolagets
nästkommande årsstämma.
• Reviderat ägardirektiv för bolaget antas som gällande från och med bolagets
nästkommande årsstämma.
• Befintligt aktieägaravtal mellan Region Gotland och Film Capital Stockholm AB
(tidigare Filmpool Stockholm-Mälardalen AB) upphävs, då Film Capital
Stockholm AB inte längre är aktieägare i bolaget.
• Till bolagets styrelseordförande utses Angelica Andersson Fihn samt till ledamöter
utses Karin Bill, Paola Ciliberto och Karin Winsnes.
•

Bolaget Gotlands Filmfond AB (svb) bildades 2009 av Gotlands kommun (nu
Region Gotland) och Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (nu Film Capital
Stockholm AB). Detta för att fortsätta den investeringsverksamhet film som
Gotlands kommun hållit på med i flera års tid i förvaltningsform, under namnet
Gotlands Filmfond. Syftet var att separera den kommersiella investeringsverksamheten från Gotlands kommuns egen verksamhet, få bättre kontroll på utgifts- och
intäktsflöden samt att i samverkan med Stockholm stärka Gotlands position och
förmåga avseende investering i film. Vidare var också syftet att bidra till en klusterbildning för film i Fårösund i samverkan med filmutbildnings- och filmkulturverksamheterna i Gotlands kommun.
Verksamheten har sedan bildandet bedrivits i enlighet med ovanstående inriktning,
och investeringsmedel har löpande tillförts från Region Gotland. Under 2020 fattade
dock ägarna till Film Capital Stockholm AB beslut om att avveckla verksamheten
och likvidera bolaget. I samband med detta fattade regionfullmäktige beslut om att
förvärva de 20 % av aktierna som Film Capital Stockholm AB ägde, en affärs som
också genomfördes under hösten 2020. Region Gotland står därmed nu som ensam
ägare av alla aktier i Gotlands Filmfond AB (svb). Givet detta finns skäl att revidera
såväl bolagsordning som ägardirektiv, samt upphäva det mellan Region Gotland och
Film Capital Stockholm tecknade aktieägaravtalet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 99 forts
RS 2021/137
Regu § 14

Region Gotland för idag en dialog med Stockholm rörande samverkan inom filmområdet, vilket kommer som ett separat ärende till regionstyrelsen och regionfullmäktige Detta i syfte att hitta en fortsatt samverkan inom filmområdet, i syfte att
stärka genomförande av Filmstrategin för Gotland. I samband med detta finns det
också skäl att se över styrelsesammansättningen i bolaget och anpassa den utifrån en
ny situation.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de initiala målen med bildandet av Gotlands
Filmfond AB (svb) har infriats samt att verksamheten än i dag fyller en viktig funktion,
som en del i Filmstrategin för Gotland. Anvisning: Förvaltningens bedömning och
motivering av förslaget till beslut. Vidare görs bedömningen att verksamheten kan och
bör fortsätta även om Region Gotland nu står som egen ägare av bolaget. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar för fortsatt samarbete
med andra regioner även utan ett delägande, och att synergierna från samverkan kan
nås även utan samägande.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-18
Skickas till
Gotlands Filmfond AB (svb)
Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/137
18 februari 2021

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Förändrad styrning av Gotlands Filmfond AB (svb)
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige



Reviderad bolagsordning för bolaget antas som gällande från och med bolagets
nästkommande årsstämma.



Reviderat ägardirektiv för bolaget antas som gällande från och med bolagets
nästkommande årsstämma.



Befintligt aktieägaravtal mellan Region Gotland och Film Capital Stockholm AB
(tidigare Filmpool Stockholm-Mälardalen AB) upphävs, då Film Capital
Stockholm AB inte längre är aktieägare i bolaget.



Till bolagets styrelseordförande utses Angelica Andersson Fihn samt till
ledamöter utses Karin Bill, Paola Ciliberto och Karin Winsnes.

Sammanfattning

Bolaget Gotlands Filmfond AB (svb) bildades 2009 av Gotlands kommun (nu
Region Gotland) och Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (nu Film Capital
Stockholm AB). Detta för att fortsätta den investeringsverksamhet film som
Gotlands kommun hållit på med i flera års tid i förvaltningsform, under namnet
Gotlands Filmfond. Syftet var att separera den kommersiella
investeringsverksamheten från Gotlands kommuns egen verksamhet, få bättre
kontroll på utgifts- och intäktsflöden samt att i samverkan med Stockholm stärka
Gotlands position och förmåga avseende investering i film. Vidare var också syftet
att bidra till en klusterbildning för film i Fårösund i samverkan med filmutbildningsoch filmkulturverksamheterna i Gotlands kommun.
Verksamheten har sedan bildandet bedrivits i enlighet med ovanstående inriktning,
och investeringsmedel har löpande tillförts från Region Gotland. Under 2020 fattade
dock ägarna till Film Capital Stockholm AB beslut om att avveckla verksamheten och
likvidera bolaget. I samband med detta fattade regionfullmäktige beslut om att
förvärva de 20 % av aktierna som Film Capital Stockholm AB ägde, en affärs som
också genomfördes under hösten 2020. Region Gotland står därmed nu som ensam
ägare av alla aktier i Gotlands Filmfond AB (svb). Givet detta finns skäl att revidera
såväl bolagsordning som ägardirektiv, samt upphäva det mellan Region Gotland och
Film Capital Stockholm tecknade aktieägaravtalet.
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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 2021/137

Region Gotland för idag en dialog med Stockholm rörande samverkan inom
filmområdet, vilket kommer som ett separat ärende till regionstyrelsen och
regionfullmäktige Detta i syfte att hitta en fortsatt samverkan inom filmområdet, i
syfte att stärka genomförande av Filmstrategin för Gotland. I samband med detta
finns det också skäl att se över styrelsesammansättningen i bolaget och anpassa den
utifrån en ny situation.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de initiala målen med bildandet av Gotlands
Filmfond AB (svb) har infriats samt att verksamheten än i dag fyller en viktig
funktion, som en del i Filmstrategin för Gotland. Anvisning: Förvaltningens
bedömning och motivering av förslaget till beslut. Vidare görs bedömningen att
verksamheten kan och bör fortsätta även om Region Gotland nu står som egen ägare
av bolaget. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar
för fortsatt samarbete med andra regioner även utan ett delägande, och att
synergierna från samverkan kan nås även utan samägande.
Beslutsunderlag



Förslag till reviderad bolagsordning för Gotlands Filmfond AB (svb) 2021-



Nu gällande bolagsordning för Gotlands Filmfond AB (svb) från 2009



Förslag till reviderat ägardirektiv för Gotlands Filmfond AB (svb) 2021-2023



Aktieägaravtal avseende Gotlands Filmfond AB (svb)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotlands Filmfond AB (svb)
Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant
Regionstyrelseförvaltningen
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Aktieägaravtal

Mellan aktieägarna i

Gotlands Filmfond AB (under bildande)

Mellan
Gotlands Kommun (org nr 212000-0803), Ledningskontoret, 621 81 Visby
och

Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (org nr 556753-7583), Greta Garbos väg 3,
169 40 Solna
Nedan "Part" eller "Parterna" är ägare av samtliga aktier i Gotlands Filmfond
Aktiebolag, nedan kallat Bolaget, och har denna dag träffat följande
överenskommelse rörande Parternas samarbete i Bolaget.

1.

Bakgrund

Bolaget bedriver följande verksamhet; att investera i svensk och utländsk
spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig
verksamhet. Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till Bolagets
ägare, men skall vara över tiden ekonomiskt hållbar.
Parterna skall aktivt medverka i Bolagets verksamhet. Framför allt genom ett
aktivt och engagerat styrelsearbete.

2.

Ägande

Bolagets aktier, vilka äro 1 000 till antalet, vardera aktie å nominellt 100 kronor,
ägs enligt följande:
Aktieägare
Gotlands kommun
Filmpool Stockholm-Mälardalen AB

Summa

Aktier

Röster

800
200

800
200

1 000

1 000

Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kronor.

3.

Samarbete

Part skall för samtliga denne tillhöriga aktier i Bolaget vara införd i aktieboken
såsom rösträttsutövande aktieägare. Aktiebrev skall upprättas och pantsättas
enligt de närmare villkor som följer nedan i 17. Pantsättning av Parts aktier i
Bolaget.
Samarbetet skall syfta till att driva Bolaget efter sunda företagsekonomiska
principer i syfte att i första hand konsolidera och ytterligare utveckla och
expandera Bolagets investeringar. Parterna skall driva Bolaget rationellt och
utveckla dess verksamhet och lönsamhet samt agera under beaktande av en
ömsesidig respekt för Parternas intressen.
Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av Bilaga 2 till detta avtal.

4.

Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst en (1) och högst sju (7) ledamöter med
högst noll (0) till sju (7) suppleanter.
Vardera Part äger utse en (1) ledamot och en (1) suppleant. Övriga eventuella
styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av Gotlands kommun.
Styrelsens ordförande och ev. vice ordförande utses av Gotlands kommun.
Styrelsen skall på konstituerande styrelsesammanträde upprätta och godkänna
Arbetsordning för styrelsen.
Bolagets firma skall tecknas enligt följande.
Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:
Styrelsens ordförande och verkställande direktör i förening
Därutöver skall bolag befullmäktiga verkställande direktören att ensam företräda
Bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som anges i 8 kap. 25 §
Aktiebolagslag (SFS 1975:1385).
Kallelser till styrelsemöte skall ske genom brev, sms eller e-mail till
styrelseledamöterna senast två (2) veckor före mötet. Om så erfordras skall till
kallelsen fogas sådan information som kan bedömas vara av vikt för att
styrelsens ledamöter skall ha ett fullgott beslutsunderlag vid styrelsemötet. Kan
Part ej närvara vid styrelsemötet, äger sådan Part rätt att meddela sin frånvaro
samt skriftligen, genom brev, sms eller e-mail, påkalla att styrelsemötet utsätts

till annan tid inom en vecka från det planerade styrelsemötet. Kan Part inte
heller närvara vid detta styrelsemöte skall styrelsen likväl anses beslutsför.

5.

Parts rätt till information

Part är skyldig att vid styrelsemöten och även i övrigt meddela övriga Parter om
väsentlig information som rör Bolagets verksamhet. Part äger rätt att, om så
krävs i undantagsfall och på egen bekostnad, granska Bolagets räkenskaper.
Förfrågan om sådan granskning skall tillställas och verkställas av Bolagets
verkställande direktör. Vad som enligt denna punkt innefattar Parts rättigheter
skall i motsvarande mån gälla av Part utsedd styrelseledamot eller annan av
Part utsett ombud.
Part är skyldig att omedelbart informera övriga Parter om samtliga
omständigheter av betydelse för detta avtals rätta fullgörande.

6.

Utövande av rösträtt

Vid bolagsstämma såväl som vid aktieägarmöte medför var aktie en röst varvid
Part äger rösta för fulla antalet av denne företrädda aktier.
Utöver vad som följer av aktiebolagslagens bestämmelser om kvalificerad
majoritet skall följande beslut stödjas av minst 50 % av styrelsen eller
bolagsstämman (inkluderande minst två (2) av Parterna) för att bli gällande.
a) ändring av bolagsordning,
b) ändring av Bolagets aktiekapital, innefattande bland annat ökning av
aktiekapitalet genom nyteckning, konvertering av skuldebrev, nyteckning
på grund av optionsrätt eller genom fondemission,
c) beslut om godkännande av årsredovisning samt beslut om disposition av
Bolagets vinst eller förlust,
d) beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall
ske enligt lag,
e) väsentliga organisatoriska förändringar,
f) tillsättande/avsättande av verkställande direktör,
g) ingående av avtal av väsentlig betydelse för Bolaget,

h) ingående av avtal beträffande förvärv eller försäljning av aktier eller
andelar i bolag eller annan liknande rörelseform,
i) avtal mellan Bolaget och närstående, varvid närstående definieras i
enlighet med 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385), vari bland annat
inbegripes uppsägning eller avskedande av Part,
j)

större försäljningar och investeringar utöver av Bolagets styrelse
fastställd budget, som innebär ekonomiska åtaganden för Bolaget
överstigande 500 000 kronor vid varje enskilt tillfälle, eller 1 000 000
kronor per kalenderår,

k) upptagande av lån utöver av Bolagets styrelse fastställd budget, som
innebär ekonomiska åtaganden för Bolaget överstigande 100 000 kronor
vid varje enskilt tillfälle, eller 500 000 kronor per kalenderår,
l) fastställande av lön och andra förmåner för anställda inom Bolaget som
tillika är aktieägare eller tillhör Bolagets ledning,
m) fastställande av budget för varje räkenskapsår,
n) ändring av firmateckning,
o) beslut om villkorade eller ovillkorade aktieägartillskott,
p) ändring av bolagets säte,
q) ändring och tillägg till arbetsordning för styrelsen och/eller instruktion för
verkställande direktören,
r) annan väsentlig strategisk eller ekonomisk fråga varom det icke har
nämnts ovan.
Övriga frågor ska beslutas med enkel majoritet, om icke annat följer av
aktiebolagslagen. Förutom ändring av firmanamn som kräver samtliga tre
Parters godkännande.

7.

Vinstdisposition

Såvitt gäller Bolagets genererade vinster är Parterna ense om att följande
riktlinjer skall gälla för vinstanvändning;

a) Vinst skall i första hand disponeras för maximala skattemässiga
avskrivningar av tillgångar samt avsättningar till obeskattade
reserver;
b) l andra hand skall vinst disponeras genom att föras i ny räkning
för nya investeringar.

8.

Finansiering

l den mån Bolaget behöver tillskott av rörelsekapital, skall Parterna äga rätt
men ej skyldighet att, i den mån erforderlig finansiering inte kan anskaffas
genom lån från utomstående, bidraga till finansieringen genom lån eller villkorat
aktieägartillskott i proportion till sina respektive aktieinnehav. Om tredje man
beträffande någon Bolagets förpliktelse kräver säkerhet i form av borgen eller
liknande, skall Parternas ansvar fördelas i förhållande till respektive Parts andel
av aktiekapitalet.

9.

Sekretess

Parterna förbinder sig att under detta avtals giltighetstid och även under en tid
av två (2) år därefter icke för utomstående yppa vad de under samarbetet enligt
detta avtal fått kännedom om rörande Bolaget eller de andra Parternas interna
förhållanden angående tekniska, kommersiella, eller andra avseenden som
Parten förstod eller bort förstå var av konfidentiell natur.
Skulle Part vara skyldig, under lag eller beslut av domstol eller genom annan
myndighetsutövning, att lämna uppgift om detta avtals innehåll gäller ej ovan
angiven reglering.

10.

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Part äger ej rätt att överlåta någon av Parts rättigheter eller skyldigheter enligt
detta avtal, med mindre än att Part överlåtit sina aktier till annan i enlighet med
vad som stadgas i detta avtal.

11.

Överlåtelse av aktier

Överlåter Part sina aktier i Bolaget utträder han därmed ur konsortiet. Intill dess
samtliga Part tillhöriga aktier avyttrats är konsortialavtalet bindande för denne.
Vid överlåtelse av aktier är överlåtande Part skyldig att tillse att förvärvaren
tillträder detta avtal.

12.

Hembud

Bolagets bolagsordning skall innehålla hembudsklausul.
Part som vill utträda ur detta avtalsförhållande, försälja eller på annat sätt
förfoga över aktier eller teckningsrätter i Bolaget, skall hembjuda aktierna eller
teckningsrätterna till övriga Parter efter vad som nedan stadgas. Vid händelse
att annan än Part lämnar erbjudande om att förvärva Parts eller Parters aktier i
Bolaget äger en eller flera av övriga Parter skriftligen påkalla att överlåtelsen
skall omfatta även deras aktier med en pro rata andel. Vid händelse att
överlåtelse sker utan att övriga Parter erbjudits att överlåta aktier pro rata, skall
överlåtande Part vara skyldig att återköpa samtliga de aktier som överlåtits i
strid med detta stycke.
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
anmäla detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken
eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en
månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall jämnt
fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Hembud skall ske genom rekommenderat brev till Bolagets styrelse. För att icke
mista sin rätt till inlösen skall Part lämna svar i rekommenderat brev inom en
månad från det hembudet mottogs av denne. Hembjudna aktier såväl som
teckningsrätter skall, om flera lösningsberättigade anmäler sig, fördelas dem
emellan i förhållande till tidigare innehav.
Inlösen skall ske med belopp och på sätt som angives nedan. Vid inlösen av
Parts aktier enligt detta avtal skall lösenbeloppet erläggas inom fyra veckor från
det att enighet uppnåtts om lösenbeloppets storlek. Vid erläggande av
lösenbeloppet skall de hembjudna aktierna tillhandahållas inlösaren.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk
eller lösen inte erläggs inom en månad från lösenbeloppets fastställande, äger
den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

13.

Hembud vid avtalsbrott

Bryter Part mot bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig
betydelse samt vidtas inte rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig
anmaning har övrig(a) Part(er) rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa
in den felande Partens aktier. Skulle endast någon eller några av Parterna
önska utnyttja sin lösenrätt, har denne eller dessa rätt men ej skyldighet att lösa
samtliga den felande Partens aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. Lösen
av aktier skall ske på sätt som anges ovan under punkten 14 till ett pris
motsvarande Bolagets synliga egna kapital, med avdrag för latenta
skatteskulder, vid tidpunkten för avtalsbrottet. Bolagets synliga egna kapital att
fastställas av en nämnd bestående av vardera Parten (felande Part å ena sidan
samt övriga Parter gemensamt å andra sidan) utsedd auktoriserad revisor och
en av dem gemensamt utsedd sakkunnig skiljeman som tillika skall vara
nämndens ordförande. Den felande Parten skall ensam bära kostnaden för
inlösenförfarandet.
Skall Filmpool Stockholm-Mälardalen AB:s aktier inlösas av Gotlands kommun
skall lösenbeloppet sättas till det nominella värdet.
Inlösen enligt denna punkt utesluter inte andra påföljder med anledning av
avtalsbrottet. Vid fall att skadans storlek till följd av avtalsbrottet kan fastställas
skall detta belopp avräknas mot lösenpriset.

14.

Hembud i vissa situationer

Försättes Part i konkurs, inställer sina betalningar eller utmätes honom tillhöriga
aktier i bolaget, skall detta avtal bestå och ifrågavarande aktier omedelbart
hembjudas till övriga Parter enligt ovan.

15.

Värdering

Aktie löses till dess verkliga värde. Fastställandet av det verkliga värdet skall
ske på basis av vedertagna värderingsmetoder för liknande bolag med
motsvarande verksamhet vid värderingstidpunkten.
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Såsom verkligt värde skall i första hand anses det värde varom parterna enats.
Om parterna inte kan enas om det verkliga värdet, skall detta fastställas av en
nämnd bestående av vardera parten (säljande part å ena sidan samt köpande
part å andra sidan) utsett ombud och en av dem gemensamt utsedd sakkunnig
skiljeman som tillika skall vara nämndens ordförande. Kostnaderna för
nämndens värdering skall delas lika mellan de parter som påkallat värdering.
Från avgående bolagsman tillkommande lösenbelopp skall avdragas hans
skuld till bolaget.
l det fall Filmpool Stockholm-Mälardalen AB:s aktieinnehav skall lösas av
Gotlands kommun, skall aktierna lösas till nominellt värde.

16.

Avtalets giltighetstid

Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet att gälla till och med den 30
oktober 2019.
Uppsäges icke avtalet inom tolv (12) månader från avtalstidens utgång förlängs
avtalet automatiskt med två (2) år åt gången, varefter en ömsesidig
uppsägningstid om sex (6) månader skall tillämpas.
Uppsägning skall ske skriftligen genom rekommenderat brev till de andra
Parterna. Uppsägande Part är skyldig att hembjuda sina aktier, såvida
uppsägningen ej sker på grund av annan Parts väsentliga avtalsbrott.
(Detta avtal upphör att gälla med omedelbar verkan vid fall att Bolagets aktier
blir föremål för någon form av organiserad handel.)

17.

Pantsättning av Parts aktier i Bolaget

Part äger ej rätt att till någon del pantsätta eller på annat sätt inskränka sin fria
dispositionsrätt över sina aktier, utöver vad som nedan anges i denna punkt.
Parterna skall, hos bolagets revisor, pantsätta aktierna i Bolaget såsom
säkerhet för Parternas rätta fullgörande av sina åtaganden i enlighet med detta
avtal.
Parterna instruerar härmed bolagets revisor att tills vidare innehålla de
pantsatta aktierna på uppdrag av Parternas gemensamma intressen. Aktierna
skall endast utlämnas till Part på uppdrag av samtliga Parter eller i enlighet med
laga kraftvunnen dom från allmän domstol eller skiljenämnd.

18.

Likvidation

Vid likvidation skall skall, om inte annat överenskommits med ny förvärvare av
aktier, minst 90 % av Bolagets tillgångar vid likvidationstillfället tillfalla Gotlands
kommun.

19.

Övrigt

Uppsägning eller andra viktiga meddelanden skall ske genom bud eller
rekommenderat brev med mottagningsbevis till Parterna i ingressen angivna
eller senare ändrade adress. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren
tillhanda vid kvittens av mottagande genom bud eller rekommenderat brev.
Adressändring skall meddelas Part på sätt som föreskrivs i denna
bestämmelse. Vid fall att Part är medveten om annan Parts verkliga adress, och
denna ej överensstämmer med vad som kan utläsas enligt ovan, är Part skyldig
att tillskriva den andra Parten på dennes verkliga adress.
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande göras
skriftligen och undertecknas av samtliga Parter.
Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor
som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som
föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta
inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan då skall, i den mån
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt avtalet,
skälig jämkning av avtalet ske.

20.

Omförhandling och Skiljeklausul

För att lösa svårigheter att fullgöra detta avtal på grund av otydligheter i avtalet,
luckor i avtalet, intressemotsättningar, avtalsbrott, oväntade svårigheter att
genomföra avtalet eller andra orsaker, skall parterna i första hand söka lösa
svårigheterna genom omförhandling.
Part som önskar påkalla omförhandling skall skriftligen underrätta de andra
Parterna därom. Om inte Parterna löst den uppkomna svårigheten inom 14
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dagar från det att skriftlig underrättelse om omförhandling avläts, äger endera
Parten skriftligen hos de andra Parterna påkalla att av Bolagets revisor utsedd
opartisk medlare skall utfärda en rekommendation till hur den uppkomna
svårigheten skall lösas. Den opartiske medlaren skall efter att ha berett
Parterna tillfälle att yttra sig, avge rekommendation senast inom 14 dagar från
det att begäran om rekommendation kom Bolagets revisor till del.
Rekommendationen är inte bindande för Part. Kostnaden skall delas lika mellan
Parterna.
Vid händelse av att tvisten fortfarande ej är löst enligt ovan skall tvist i anledning
av detta avtal slutligt avgöras av skiljemän enligt vid tidpunkten för tvistens
påkallande av enkelt skiljeförfarande vi Stockholms Handelskammare tillämplig
svensk lag därom.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Visby den o december 2009

Stockholm den

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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november 2009

Bolagsordning för Gotlands Filmfond AB (svb)
Organisationsnummer: 556792-6844
§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Gotlands Filmfond AB (svb).
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län.
§ 3. Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att investera i utvalda film- och
dramaserieproduktioner med gotländsk anknytning och därmed förenlig
verksamhet. Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till Bolagets
ägare.
§ 4. Särskild vinstutdelningsbegränsning
Bolaget ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
§ 5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 4000 000 kronor.
§ 6. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.
§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 0 och
högst 7 styrelsesuppleanter.
Styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av regionfullmäktige i
Region Gotland (organisationsnummer: 212000-0803) och väljs årligen på
årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.
Regionfullmäktige i Region Gotland, utser 1 lekmannarevisor och 1
lekmannarevisorsuppleant för tiden från bolagets årsstämma som inträffar
närmast efter val till regionfullmäktige ägt rum intill slutet av bolagets
årsstämma som inträffar närmast efter nästa val till regionfullmäktige.
§ 9. Kallelse
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev, sms eller e-post till aktieägarna
tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före årsstämman.
§ 10. Ärende på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.
Val av ordförande för stämman.
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.
Val av en eller två protokolljusterare.
4.
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.
Godkännande av dagordning.
6.
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport.
7.

Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkning.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt
fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

8.

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och
lekmannarevisorer.

9.

I förekommande fall, val av styrelse och lekmannarevisor i enlighet
med det regionfullmäktige i Region Gotland utsett samt val av
revisor(er) och övriga valärenden.

10.

Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1:a januari till 31:a december.
§ 12. Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
§ 13. Granskning
Regionstyrelsen i Region Gotland och revisorer äger rätt, att när som granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.
§ 14. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i
Region Gotland om inte ändringen föranleds av lagändring eller endast är av
redaktionell karaktär.

Bolagsordning för Gotlands Filmfond AB (svb)
Organisationsnummer. 556792-6844
§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Gotlands Filmfond AB (svb).
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands (län), Gotlands (kommun).
§ 3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva följande verksamhet; att investera i svensk och utländsk spelfilm och
TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten har
inte som syfte att generera vinst till Bolagets ägare, men skall vara över tiden ekonomiskt
hållbar.
§ 4. Särskild vinstutdelningsbegränsning
Bolaget ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
§ 5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 6. Antal aktier
Lägst l 000 stycken och högst 4 000 stycken aktier.
§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst l och högst 7 styrelseledamöter med lägst O och högst 7
styrelsesuppleanter. Vardera Part äger utse en ledamot och en suppleant. Styrelsens
ordförande, övriga eventuella styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av
Gotlands kommun. Kommunstyrelsen i Gotlands kommun utser samtliga poster för
Gotlands kommun. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 8. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses l revisor.
Kommunfullmäktige i Gotlands kommun utser l lekmannarevisor och l
lekmannarevisorssuppleant för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det
att val i hela riket till kommunfullmäktige ägt rum intill slutet av den bolagsstämma som
inträffar närmast efter nästa val i riket till kommunfullmäktige.
§ 9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, sms eller e-post till aktieägarna tidigast sex
och senast två veckor före bolagsstämman.
§ 10. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två j usteringsmän.

4.
5.
6.

Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan
förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
9. I förekommande fall anmälan av respektive parts val styrelseledamöter, Gotlans
kommuns val av lekmannarevisorer, val av revisorer samt övriga valärenden.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§11. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara l januari - 31 december.
§ 12. Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla
övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos
styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i
aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om
någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
§ 13. Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Gotlands kommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.

§ 14. Granskning
Kommunstyrelsen i Gotlands kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 15. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gotlands
kommun om inte ändringen föranleds av lagändring eller endast är av redaktionell
karaktär.

Bolagsverkels interna iiformation. Skriv inte i dessa fält.

Bolagsordning
§ \

Firma
Bolagets firma (namn) är Starta Eget Boxen 12728 AB

§ 2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Sundsvall kommun

§ 3

Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100000 och högst 400000 SEK.

§ 5

Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 6

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst O och högst 5 suppleanter.

§ 7

Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses 1 revisor och O revisorssuppleant.

§ 8

Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9

Ärenden på bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman
2

Upprättande och godkännande av röstlängd

3

Val av en eller två justeringsmän

4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5

Godkännande av dagordning

6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7

Beslut om

8

a)
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b)
dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.

10

Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0701-0630

§ 11

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll

Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2009- Yl - 0 \ » med aktieägarna i
Starta Eget Boxen 12728 AB, 556792-6844.
Plats: Visby, Gotland
Närvarande aktieägare
Gotlands kommun
genom Eva Maria Nypelius
Filmpool Stockholm-Mälardalen AB,
genom Lars Åke Gustaf Lundström

Antal aktier
800
200
1000

§ l
Stämman öppnades av Eva Maria Nypelius, som utsågs till ordförande och protokollförare.
§ 2
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stämman.
§ 3
Stämman beslöt att godkänna förslaget till dagordning.
§ 4
Till justerare utsågs Per John Lindskog.
§ 5
Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.
§ 6

Stämman beslöt att anta ny bolagsordning enligt bilaga innebärande bl.a. ändring av
räkenskapsåret och firman.
§7

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter med två suppleanter. Med
entledigande av den gamla styrelsen valdes Lars Gustaf Fredrik Danielson, Lars Anders
Weiss, Rolf Eric Larsson, Annamari Inkeri Thorell och Lars Åke Gustaf Lundström till
styrelseledamöter samt Ingrid Maria Rudefors och Carl Göran Fredrik Gyllenkrok till
suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
Med entledigande av den gamla revisorn valdes Claes Wallman till revisor, till
lekmannarevisor valdes Jan Erik Lockman-Lundgren och till lekmannarevisorsuppleant
valdes Mats E:son Hjort.
§ 8

Beslutades att arvoden ska utgå till styrelsen enligt följande: Lars Anders Weiss ett (1)
prisbasbelopp (år 2009 - 42 800 kr) och Rolf Eric Larsson ett halvt (0,5) prisbasbelopp.
Övriga styrelseledamöter och suppleanter ersätts för sitt arbete av sina respektive
arbetsgivare.
§ 9

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman

avslutad.
Vid protokollet:

Eva Maria Nypelius

Bolagsverkels interna information. Skriv inte i dessa falt.

ID-nummer

Avskrift av stiftelseurkund
Styrelseledamot
Lena Larsson

19560604-7883

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 20
85102 SUNDSVALL
Sverige

19540208-7869

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 20
85102 SUNDSVALL
Sverige

19551213-7943

Sundrev Revisionsbyrå AB, Esplanaden 11
85231 SUNDSVALL
Sverige

Styrelsesuppleant
Inga-Lill Hägglund

Revisor
Kerstin Vestin

Undertecknade stiftare kommer härmed överens om att bilda ett aktiebolag med företagsnamn Starta Eget
Boxen 12728 AB och verksamhet enligt bolagsordningen.

För varje aktie ska betalas 100 SEK.

2009-07-08

Sundsvall
ORT

DATUM

Stiftaren
Namn

Underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Jag tecknar härmed följande antal aktier
Namn

Antal aktier

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom
Lena Larsson

1000

Underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Jag intygar att innehållet i denna elektroniska handling överensstämmer med originalet och
att originalet undertecknats av den eller de personer som enligt lag ska underteckna
stiftelseurkunden
Undertecknad av:
LENA LARSSON
2009-07-08

Generalfullmakt

Härmed lämnar undertecknad firmatecknare fullmakt för Lars Gustaf Fredrik Danielson,
460101-0350 och Bo Erik Rehnberg, 620708-3210, i förening, eller för Bo Erik Rehnberg
enligt ABL 8:36, eller den de i sitt ställe förordnar att för Starta Eget Boxen 12728 AB:s
räkning, 556792-6844, under firmaändring till Gotlands Filmfond AB (svb), företräda
bolaget i samtliga de angelägenheter som kan uppkomma i samband med dess verksamhet
och drift.
Detta innebär att den befullmäktigade eller den som denne i sitt ställe förordnar äger rätt att
såsom vår särskilda förtroendeman självständigt och oinskränkt förvalta och företräda
samtliga våra ekonomiska intressen. Den befullmäktigade äger sålunda rätt att å Starta
Eget Boxen 12728 AB:s vägnar självständigt förhandla med in- och utländska
myndigheter, privatpersoner och företag, att träffa köpe- eller försäljningsavtal avseende
såväl fast som lös egendom, att inteckna och belåna bolagets egendom, att utkvittera och
uppbära medel samt att överhuvudtaget vidtaga alla åtgärder och handlingar, vilka med
laga verkan kan företas av Starta Eget Boxen 12728 AB självt. Ombudets laga åtgärder
godkännes.
Fullmaktshavaren äger inte rätt att återkalla den registreringsanmälan som ingivits till
Bolagsverket och som avser styrelse-, revisors-, firma-, adress- och verksamhetsändring.
Sundsvall 2009-12-01

Inga-IM Hägglund
Ovanstående namnteckning bevittnas:

.
Isabella Hellman
Bilaga: Registreringsbevis

Roine Ankarström

ÄGARDIREKTIV
Gotlands Filmfond AB (svb)
2021-2023
Gotlands Filmfond AB (svb), nedan kallat bolaget, ägs till 100 % av Region Gotland, nedan
kallat ägaren.
Ägaren tydliggör i detta ägardirektiv sin intention avseende inriktningen av bolagets
verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning.
Detta ägardirektiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattas vid
årsstämman 2021.

1 Uppdrag
Bolagets uppdrag är att stimulera film- och dramaserieproduktion på Gotland och i möjligaste
mån i filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka Gotlands attraktionskraft och bidra till
mediainducerad turism.

2 Vision, affärsidé och värdegrund
Bolagets vision är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och verka på
och därmed stärka Gotlands attraktionskraft samt att bidra till att nå utpekade mål i enlighet
med Filmstrategi för Gotland.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att film- och dramaserieproduktion på
Gotland ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering.
Bolaget ska fungera som en part i genomförandet av handlingsplanen enligt antagen
Filmstrategi Gotland, för att stärka den kontext i vilken film- och dramaserieproduktion på
Gotland sker.
Bolagets värdegrund består av en strävan efter ekonomiskt hållbara affärer och en sund
ekonomisk förvaltning.
Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter bredd, innovationskraft och kvalitet. Jämställdhet,
mångfald och miljömässig hållbarhet ska vägas in i produktionsbesluten.

3 Mål
Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:
-

Minst en film- eller dramaserieproduktion per år förläggs till Gotland till följd av
bolagets arbete.

-

En talang/bolag har fått hjälp med att finansiera utveckling av en presumtiv
filmproduktion.

4 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska i enlighet med ovanstående vara inriktad på att investera eller på
annat sätt få utvalda film- och dramaserieproduktioner att spelas in på Gotland, och då även
om möjligt, i filmstudion Kustateljén.
Bolaget ska även sträva efter att finansiera talanger/bolag med medel till utveckling inför
presumtiva produktioner, dock maximalt med sammanlagt 100 000 kr per år.
Bolaget skall i samverkan med Region Gotland aktivt ta tillvara på de kommunikativa
möjligheter som skapas på eftermarknaden av produktioner. Detta för att skapa kännedom
och stärka bilden av Gotland som en kreativ och attraktiv plats att besöka, bo, leva och verka
på.

5 Uppföljning och redovisning
Bolaget skall årligen, senast vid utgången av efterföljande kvartal, rapportera årets
verksamhet och resultatuppfyllelse till ägarna skriftligen.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav ägaren tagit sitt och ett överlämnats till
bolaget.

Visby

/

Region Gotland

Peter Lindvall
Regiondirektör

2021

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 100

Uppföljning av internationell strategi 2020

RS 2021/402
Regu § 15

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Informationen godkänns.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs av regionfullmäktige,
2017-03-27, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till regionfullmäktige.
Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade internationella arbetet som
respektive förvaltning genomfört under året.
I instruktionen för årsredovisningen ombeds förvaltningarna återrapportera vilka
EU-finansierade och andra internationella projekt de har bedrivits under året, samt
övrigt internationellt arbete och resultat av det internationella arbetet.
Sammanfattningsvis så har 2020 präglats av pandemin. Effekterna för det internationella operativa och strategiska arbetet i Region Gotlands förvaltningar och
nämnder har varit kännbara. Responsen har handlat om att digitalisera och att skjuta
fram genomförandet av aktiviteter som ej går att digitalisera. Bortsett från att ansöka
om projektmedel från EU-fonder, har nämnderna och förvaltningarna initierat få nya
internationella utbyten och samarbeten.
Samtidigt har etablerandet av funktionen med projekt- och finansieringskontor vid
Regionstyrelseförvaltningen medfört fler kontakter. Utfallet av intern dialog och
enkätresultat från projektägare som driver regionalt utvecklingsarbete på Gotland
visar på fortsatt behov av hjälp i förvaltningarna i att ta tillvara möjligheter med
internationella projektsamarbeten och internationalisering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att omfattningen av arbetet 2020 med internationell samverkan, omvärldsbevakning och användning av extern medfinansiering
för projekt har påverkats i stor omfattning av den rådande pandemin Covid-19.
forts
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De förvaltningar som bedriver ett internationellt arbete har behövt ställa om och
ändra sina arbetsformer genom att digitalisera eller genom att skjuta fram de
aktiviteter som ej går att genomföra digitalt. Det finns få exempel på att nya internationella samarbeten och utbyten har initierats. Däremot upprätthåller
förvaltningarna och nämnderna sina etablerade kontakter i de internationella
nätverken och samarbetena. Det kan även vara så att tillgängligheten till internationella utbyten har ökat för fler medarbetare och förtroendevalda, tack vare att
många erafenhetsutbyten sedan mars 2020 äger rum digitalt. Det går däremot inte att
fastställa i vad mån digitaliseringen kommer att förbli en betydelsefull kanal för internationella utbyten i förvaltningarnas verksamheter.
Förvaltningarna och nämnderna uppvisar olika inriktningar, intensitet och
omfattning i sina uppföljningsrapporter.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är ett mycket tydligt exempel på en
förvaltning där man nått långt med att integrera det internationella arbetet i sina
verksamheter. Under 2020 har dock de internationella utbytena pausats i flera
avseenden, samtidigt som det även finns många exempel på en övergång till digitala
kanaler. Det bedrivs internationella aktiviteter framförallt i gymnasie- och folkhögskoleverksamheterna. Förvaltningen använder sig av såväl extern medfinansiering
som egna medel för att bedriva sin internationella samverkan. Inom arbetslivsverksamheten har integrations- och arbetsmarknadsenheten genomfört ett värdbesök
på Gotland i februari inom det ICLD-finansierade projektsamarbetet med Kibaha i
Tanzania.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som aktivt
deltar i kollegialt lärande och utbyte inom ramen för de prioriterade internationella
nätverken genom sitt mångåriga engagemang i nätverket Union of Baltic Cities,
Planning Cities Commission. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver även ett
nationellt mycket uppmärksammat EU-finansierat projekt, DiSa – Digital samhällsbyggnad som under 2020 kommer tas vidare inom ramen för ett uppföljningsprojekt
som heter Digital dialog.
Regionstyrelseförvaltningen tar tillvara möjligheterna med de internationella prioriterade
nätverken för att stärka sin omvärldsbevakning, etablera kontakter och få tillgång till
kunskaper som används i utvecklingen av verksamheternas strategiska inriktning.
Samtliga aktiviteter i de internationella nätverk där regionstyrelseförvaltningen är
verksam har digitaliserats. Förvaltningen medfinansierar även ett stort antal regionala
utvecklingsprojekt, och driver därtill själv ett antal utvecklingsprojekt med EUfinansiering.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som använder sig
av SKR:s aktiva omvärldsbevakning av EU-frågor kring hälsa. HSF har under 2020
även beviljats finansiering från den regionala europeiska utvecklingsfonden för att
bedriva ett projekt som heter Innovationssystem Gotland, i samarbete med bland
andra Uppsala Universitet Innovation och Science Park Gotland. Innovationssystem
Gotland syftar till att stärka utvecklingskraften i verksamheter och stimulera till
innovation genom samverkan med akademin.
Tekniska förvaltningen, som fram till 2018 arbetat med att använda extern
medfinansiering för att medverka till ett hållbart internationellt utvecklingssamarbete,
minskade under 2019 sitt internationella engagemang och har under 2020 inte
bedrivit något internationellt arbete.
Socialförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som framgångsrikt driver ett
projekt för en digitaliserad äldreomsorg med finansiering från europeiska
socialfonden. Projektet Digital Äldreomsorg har uppmärksammats nationellt. Det
projektarbetet har även medfört internationella kontakter som lett fram till ett
europeiskt samarbete kring digital färdplan som heter Digital Skills Map.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning av förvaltningarnas och
nämndernas uppföljning är att implementeringen av den internationella strategin
2017-2020 har skett i samtliga förvaltningar, om än med olika intensitet, inriktning
och omfattning. Inom vissa förvaltningar sker det troligtvis mer än vad som framgår
av de bifogade svaren, inte minst med tanke på genomslaget för digitaliserade möten.
Det gångna året är inte representativt för det internationella arbetet, men likväl
upprätthålls kontakter och utbyten sker alltmer digitalt.
Regionstyrelseförvaltingen har i tidigare årsrapporter konstaterat att det finns hos
förvaltningarna en nyfikenhet och intresse, samt en vilja att arbeta med ömsesidiga
internationella utbyten som ger mervärden i de egna verksamheterna. Utmaningarna
för förvaltningarna att arbeta med internationella utbyten och projekt utgörs främst
av tidsbrist, tillgången till projektledare med internationell erfarenhet och av
konkurrensen med andra förvaltningsaktiviteter. Under 2020 genomförde regionstyrelseförvaltningen en enkät bland samtliga projektägare som erhåller
medfinansiering genom de regionala utvecklingsmedlen, som benämns 1:1-medel.
Även om enkätsvaren utöver projektägare i Region Gotlands förvaltningar även
omfattar externa projektägare och därmed inte kan sägas enbart spegla våra interna
behov, så bekräftar resultaten av enkäten erfarenheterna från Region Gotlands
förvaltningars internationella arbete:
forts
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Hjälpen motsvarar i stort sett önskad hjälp, men det finns behov av en ökning av
hjälpen för att ansöka, driva och rapportera, och för att arbeta mer med genomförande av regionala strategier, samt behov av mer information om ansökningar och
kunskaper om hållbarhetsarbete.
Regionstyrelseförvaltningen har dragit ett antal preliminära slutsatser av de signaler
som framkommit i årsrapporterna av Internationell strategi för Region Gotland
2017-2021 samt av projektägarnas enkätsvar. RSF:s respons är att under 2021 arbeta
vidare med att utveckla en webbsida för projektverksamhet, erbjuda konkreta
stödverktyg, förtydliga och kommunicera en regional projektprocesskarta, erbjuda
hjälp i samband med rapportering och hållbarhetssäkring, samt arbeta mer med
erfarenhetsutbyten. Det skulle ge Region Gotlands förvaltningar mer draghjälp för
att stärka integreringen av det internationella arbetet, samt identifiera möjligheter
med omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella
nätverken.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför positivt på att fortsätta utveckla funktionen
med projektkontor (RS 2019/454) och former för genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, som även omfattar internationalisering.
Det arbete som Region Gotlands förtroendevalda utför i de av den internationella
strategins utpekade internationella nätverk synliggörs i det regionala utvecklingsutskottet (REGU). I likhet med nämndernas och förvaltningarnas arbete, så har
pandemin påverkat REGU:s arbete. Det har även varit ett år med fokus på
programarbete för strukturfonderna 2021-2027 samt andra finansierings- och
stödformer från EU-nivå. Likväl har REGU:s representanter medverkat aktivt och
synliggjort Region Gotland i de prioriterade internationella nätverken. Sedan
årsskiftet är även Region Gotland sammankallande för den svenska CPMR-gruppen
och regionrådet Jesper Skalberg Karlsson Sveriges representant i CPMR:s Political
Bureau.
Regionstyrelseförvaltningen vill slutligen påtala vikten av att Region Gotland
tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län sammankallar Partnerskapet för EU:s
Fonder och Program på Gotland. Partnerskapet syftar till att nyttja återstående
medel i nuvarande programperiod samt att ta tillvara Gotlands möjligheter till
projektfinansiering via sammanhållningspolitiken från 2021 och sektorsprogrammen.
Partnerskapet har under 2020 diskuterat programutkast för den regionala
utvecklingsfonden och andra för Gotland betydelsefulla program och fonder, såsom
ESF +, Interreg Central Baltic, Landsbygdsprogrammet, REACT EU, samt Fonden
för en rättvis omställning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 100 forts
RS 2021/402
Regu § 15

Då det pågår en revidering av Region Gotlands internationella strategi 2017- 2020, så
avser den här återrapporteringen till Regionfullmäktige den sista i sin nuvarande
form.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-31

12 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/402
31 mars 2021

Roland Engkvist

Regionstyrelsen

Uppföljning av Region Gotlands internationella strategi 20172020 för verksamhetsåret 2020
Regionstyrelsens förslag till beslut i Regionfullmäktige

•

Informationen godkänns

Sammanfattning

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, §Rf 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till Regionfullmäktige.
Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade internationella arbetet som
respektive förvaltning genomfört under året.
I instruktionen för årsredovisningen ombeds förvaltningarna återrapportera vilka
EU-finansierade och andra internationella projekt de har bedrivits under året, samt
övrigt internationellt arbete och resultat av det internationella arbetet.
Förvaltningarnas svar finns bifogade.
Sammanfattningsvis så har 2020 präglats av pandemin. Effekterna för det
internationella operativa och strategiska arbetet i Region Gotlands förvaltningar och
nämnder har varit kännbara. Responsen har handlat om att digitalisera och att skjuta
fram genomförandet av aktiviteter som ej går att digitalisera. Bortsett från att ansöka
om projektmedel från EU-fonder, har nämnderna och förvaltningarna initierat få nya
internationella utbyten och samarbeten.
Samtidigt har etablerandet av funktionen med projekt- och finansieringskontor vid
Regionstyrelseförvaltningen medfört fler kontakter. Utfallet av intern dialog och
enkätresultat från projektägare som driver regionalt utvecklingsarbete på Gotland
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visar på fortsatt behov av hjälp i förvaltningarna i att ta tillvara möjligheter med
internationella projektsamarbeten och internationalisering.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att omfattningen av arbetet 2020 med
internationell samverkan, omvärldsbevakning och användning av extern
medfinansiering för projekt har påverkats i stor omfattning av den rådande pandemin
Covid-19.
De förvaltningar som bedriver ett internationellt arbete har behövt ställa om och
ändra sina arbetsformer genom att digitalisera eller genom att skjuta fram de
aktiviteter som ej går att genomföra digitalt. Det finns få exempel på att nya
internationella samarbeten och utbyten har initierats. Däremot upprätthåller
förvaltningarna och nämnderna sina etablerade kontakter i de internationella
nätverken och samarbetena. Det kan även vara så att tillgängligheten till
internationella utbyten har ökat för fler medarbetare och förtroendevalda, tack vare
att många erafenhetsutbyten sedan mars 2020 äger rum digitalt. Det går däremot inte
att fastställa i vad mån digitaliseringen kommer att förbli en betydelsefull kanal för
internationella utbyten i förvaltningarnas verksamheter.
Förvaltningarna och nämnderna uppvisar olika inriktningar, intensitet och
omfattning i sina uppföljningsrapporter.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är ett mycket tydligt exempel på en
förvaltning där man nått långt med att integrera det internationella arbetet i sina
verksamheter. Under 2020 har dock de internationella utbytena pausats i flera
avseenden, samtidigt som det även finns många exempel på en övergång till digitala
kanaler. Det bedrivs internationella aktiviteter framförallt i gymnasie- och
folkhögskoleverksamheterna. Förvaltningen använder sig av såväl extern
medfinansiering som egna medel för att bedriva sin internationella samverkan. Inom
arbetslivsverksamheten har integrations- och arbetsmarknadsenheten genomfört ett
värdbesök på Gotland i februari inom det ICLD-finansierade projektsamarbetet med
Kibaha i Tanzania.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som aktivt
deltar i kollegialt lärande och utbyte inom ramen för de prioriterade internationella
nätverken genom sitt mångåriga engagemang i nätverket Union of Baltic Cities,
Planning Cities Commission. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver även ett
nationellt mycket uppmärksammat EU-finansierat projekt, DiSa – Digital
samhällsbyggnad som under 2020 kommer tas vidare inom ramen för ett
uppföljningsprojekt som heter Digital dialog.
Regionstyrelseförvaltningen tar tillvara möjligheterna med de internationella
prioriterade nätverken för att stärka sin omvärldsbevakning, etablera kontakter och få
tillgång till kunskaper som används i utvecklingen av verksamheternas strategiska
inriktning. Samtliga aktiviteter i de internationella nätverk där
Regionstyrelseförvaltningen är verksam har digitaliserats. Förvaltningen
medfinansierar även ett stort antal regionala utvecklingsprojekt, och driver därtill
själv ett antal utvecklingsprojekt med EU-finansiering.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som använder sig
av SKR:s aktiva omvärldsbevakning av EU-frågor kring hälsa. HSF har under 2020
även beviljats finansiering från den regionala europeiska utvecklingsfonden för att
bedriva ett projekt som heter Innovationssystem Gotland, i samarbete med bland
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andra Uppsala Universitet Innovation och Science Park Gotland. Innovationssystem
Gotland syftar till att stärka utvecklingskraften i verksamheter och stimulera till
innovation genom samverkan med akademin.
Tekniska förvaltningen, som fram till 2018 arbetat med att använda extern
medfinansiering för att medverka till ett hållbart internationellt utvecklingssamarbete, minskade under 2019 sitt internationella engagemang men har under2020
bedrivit ett projekt finansierat av EU-programmet Horisont 2020 som heter
NextGen https://nextgenwater.eu/ som handlar om att ta fram cirkulära lösningar
inom vattenfrågan (inkl näringsämnen och energi) för att uppnå EU:s mål om en
fullständigt cirkulär ekonomi till 2050. Detta innefattar tekniska och affärsmässiga
lösningar samt förslag på styrningar (statligt etc).
Socialförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som framgångsrikt driver ett
projekt för en digitaliserad äldreomsorg med finansiering från europeiska
socialfonden. Projektet Digital Äldreomsorg har uppmärksammats nationellt. Det
projektarbetet har även medfört internationella kontakter som lett fram till ett
europeiskt samarbete kring digital färdplan som heter Digital Skills Map.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning av förvaltningarnas och
nämndernas uppföljning är att implementeringen av den internationella strategin
2017-2020 har skett i samtliga förvaltningar, om än med olika intensitet, inriktning
och omfattning. Inom vissa förvaltningar sker det troligtvis mer än vad som framgår
av de bifogade svaren, inte minst med tanke på genomslaget för digitaliserade
möten. Det gångna året är inte representativt för det internationella arbetet, men
likväl upprätthålls kontakter och utbyten sker alltmer digitalt.
Regionstyrelseförvaltingen har i tidigare årsrapporter konstaterat att det finns hos
förvaltningarna en nyfikenhet och intresse, samt en vilja att arbeta med ömsesidiga
internationella utbyten som ger mervärden i de egna verksamheterna. Utmaningarna
för förvaltningarna att arbeta med internationella utbyten och projekt utgörs främst
av tidsbrist, tillgången till projektledare med internationell erfarenhet och av
konkurrensen med andra förvaltningsaktiviteter. Under 2020 genomförde
Regionstyrelseförvaltningen en enkät bland samtliga projektägare som erhåller
medfinansiering genom de regionala utvecklingsmedlen, som benämns 1:1-medel.
Även om enkätsvaren utöver projektägare i Region Gotlands förvaltningar även
omfattar externa projektägare och därmed inte kan sägas enbart spegla våra interna
behov, så bekräftar resultaten av enkäten erfarenheterna från Region Gotlands
förvaltningars internationella arbete: Hjälpen motsvarar i stort sett önskad hjälp, men
det finns behov av en ökning av hjälpen för att ansöka, driva och rapportera, och för
att arbeta mer med genomförande av regionala strategier, samt behov av mer
information om ansökningar och kunskaper om hållbarhetsarbete.
Regionstyrelseförvaltningen har dragit ett antal preliminära slutsatser av de signaler
som framkommit i årsrapporterna av Internationell strategi för Region Gotland
2017-2021 samt av projektägarnas enkätsvar. RSF:s respons är att under 2021 arbeta
vidare med att utveckla en webbsida för projektverksamhet, erbjuda konkreta
stödverktyg, förtydliga och kommunicera en regional projektprocesskarta, erbjuda
hjälp i samband med rapportering och hållbarhetssäkring, samt arbeta mer med
erfarenhetsutbyten. Det skulle ge Region Gotlands förvaltningar mer draghjälp för
att stärka integreringen av det internationella arbetet, samt identifiera möjligheter
med omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella
nätverken.
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Regionstyrelseförvaltningen ser därför positivt på att fortsätta utveckla funktionen
med projektkontor (RS 2019/454) och former för genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, som även omfattar internationalisering.
Det arbete som Region Gotlands förtroendevalda utför i de av den internationella
strategins utpekade internationella nätverk synliggörs i det regionala
utvecklingsutskottet (REGU). I likhet med nämndernas och förvaltningarnas arbete,
så har pandemin påverkat REGU:s arbete. Det har även varit ett år med fokus på
programarbete för strukturfonderna 2021-2027 samt andra finansierings- och
stödformer från EU-nivå. Likväl har REGU:s representanter medverkat aktivt och
synliggjort Region Gotland i de prioriterade internationella nätverken. Sedan
årsskiftet är även Region Gotland sammankallande för den svenska CPMR-gruppen
och regionrådet Jesper Skalberg Karlsson Sveriges representant i CPMR:s Political
Bureau.
Regionstyrelseförvaltningen vill slutligen påtala vikten av att Region Gotland
tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län sammankallar Partnerskapet för EU:s
Fonder och Program på Gotland. Partnerskapet syftar till att nyttja återstående medel i
nuvarande programperiod samt att ta tillvara Gotlands möjligheter till
projektfinansiering via sammanhållningspolitiken från 2021 och sektorsprogrammen.
Partnerskapet har under 2020 diskuterat programutkast för den regionala
utvecklingsfonden och andra för Gotland betydelsefulla program och fonder, såsom
ESF +, Interreg Central Baltic, Landsbygdsprogrammet, REACT EU, samt Fonden
för en rättvis omställning.
Då det pågår en revidering av Region Gotlands internationella strategi 2017- 2020,
så avser den här återrapporteringen till Regionfullmäktige den sista i sin nuvarande
form.

Beslutsunderlag
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, RS 2016/540
Bilagor
Samtliga svar från nämnderna.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av omvärlden. Den ökade globaliseringen och regionernas ökade
betydelse i Europa innebär att Region Gotland, med ansvar för regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att fylla internationellt som företrädare för Gotland och därmed
säkerställa att regionens intressen och internationella samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Redan under tidigt 1990-tal engagerade sig Gotland i flera europeiska nätverk med koppling till strategisk utveckling i örelaterade frågor samt Östersjöfrågor. När det kommer till EU-finansierade projekt har
Gotland drivit och deltagit i flertalet projekt. Gotland har även en lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland annat Tanzania och Ukraina. Detta har framför allt gjorts
via finansiering från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver fortlöpande kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som bland tjänstepersoner. Språkkunskaper, kunskaper om det
europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner, kompetens i projektledning och projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla
Gotlands roll på den internationella arenan.
De rådande ekonomiska förutsättningarna inom Region Gotland medför stor arbetsbelastning på de olika förvaltningarna. Detta får dock inte lägga hinder i vägen för ett strategiskt
fortsatt utvecklingsarbete. Även om arbetet med till exempel EU-projekt kan ses som
tidskrävande är det, om kärnverksamheten får stå i fokus, en investering för framtiden som
utvecklar medarbetarna och organisationen samtidigt som det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 20251, vilket är Region Gotlands övergripande styrdokument för
hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för
att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.

Ärendenr RS 2016/540 Datum 2017-03-27

Mål
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
 att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Internationalisering ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla nämnder och förvaltningar där sakkunskap finns. Goda kontakter med nationella myndigheter

1

Kommer att ersättas av en Regional utvecklingsstrategi (RUS) under 2018.
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och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet. Genom att sträva
mot de uppsatta målen ska Region Gotlands internationella arbete leda till:






ökad internationell samverkan mellan olika aktörer som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och gotlänningarna,
en ökad extern finansiering genom olika samarbetsprojekt,
en ökad kompetens inom Region Gotland, men även hos andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och kunskapsutbyte,
en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund, samt
en tydligare roll och profil för Region Gotland i nationella och internationella
sammanhang.

Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i det
internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och aktiviteter
redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett nätverk som utgörs av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s övergripande strategi för tillväxt, jobb och välstånd2. Den
regionala utvecklingen är en central fråga i Europa 2020-strategin och samtliga regionala
tillväxtstrategier ska ta hänsyn till strategin. Även alla EU:s fonder och program syftar till
att uppfylla målen i Europa 2020-strategin och det är därför logiskt att Region Gotlands
internationella insatser tar sin utgångspunkt i Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är det viktigt att Region Gotland prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför medverkan i projekt och nätverk och för andra åtaganden med
koppling till det internationella arbetet. Region Gotland finns representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland annat inom Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att aktivt nyttja för kunskapsinhämtning och påverkansarbete. För
att optimera medlemskapen i internationella nätverk kommer Region Gotland, utifrån relevans och resurser, att aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)3, Union of the Baltic Cities (UBC), Organization of World Heritage
Cities (OWHC) samt Stockholmregionens Europakontor. Region Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en prioriterad uppgift, och ska, liksom engagemanget i övriga prioriterade nätverk och projekt, eftersträva synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även att fortsätta att prioritera sitt engagemang i ICLD.

Ärendenr RS 2016/540 Datum 2017-03-27

Det är viktigt att sakfrågan i förstahand styr arbetet och inte geografin. Genom att säkerställa att projekt ligger i linje med befintliga strategier kan de skapa ett mervärde till redan planerade insatser.
Arbetssätt
Region Gotlands internationella arbete ska vara ett verktyg till att nå de mål och inriktningar som är fastställda i styrdokument. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid studiebesök och konferenser som vid medverkan i projekt. Resultat
och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas och delas
2
3

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
Se bilaga för mer information om Region Gotlands nätverk.
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med kollegor på hemmaplan. Nya kontakter och möjliga projektidéer ska följas upp. Genom att arbeta på detta sätt blir Region Gotland en relevant, attraktiv och kunnig samarbetspartner som samtidigt bidrar till ökad förståelse för mervärdet av internationella relationer på Gotland.
För att skapa förutsättningar för engagemang i nätverk och andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i regionstyrelseförvaltningens budget med syftet att stimulera förvaltningarna
att arbeta med internationella aktiviteter4.
För att uppnå Region Gotlands mål med det internationella arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region Gotland har bland annat en överenskommelser om samverkan
med Länsstyrelsen i Gotlands län där internationella frågor ingår liksom en partnerskapsöverenskommelse med Uppsala universitet campus Gotland där internationalisering är ett
av samverkansområdena.
Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska uppnå målen med den internationella strategin krävs:
-

Tydliga prioriteringar som utgår från Region Gotlands strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till ordinarie verksamhet och dess behov.

-

Långsiktighet, uthållighet och aktivt engagemang – nya kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan därför inte alltid ses direkt.

-

Att Region Gotland aktivt ska identifiera möjligheterna för delfinansiering av verksamhetsutveckling via externfinansiering som ligger väl i linje med styrdokument och utvecklingsmål.

-

Tydlig styrning och uppföljning från såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningarna för ett hållbart och långsiktigt internationellt arbete.

-

Att Region Gotlands aktivt och strategiskt använder sig av medlemskapen i nationella
och internationella nätverk för påverkansarbete, kunskapsutveckling och nya perspektiv för både politiker och tjänstepersoner. Medverkan ska värderas utifrån relevans,
mervärde, kostnad och arbetstid/restid. Deltagandet ska kontinuerligt utvärderas, följas
upp och redovisas.

Ärendenr RS 2016/540 Datum 2017-03-27

Ett internationellt perspektiv är viktigt för den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra regionens verksamheter för att möta omvärldsförändringar och för att nå uppsatta mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus, där personella och finansiella resurser avsätts för att få tillgång till extern projektfinansiering, omvärldsinformation, kompetens och
idéer.

4

Region Gotland arbetar med att jämställdhetsintegrera samtliga styrdokument och verksamheter vilket även gäller det internationella
arbetet. I tillsättning av uppdrag, arbetsgrupper, fördelning av stimulansmedel etc. är det därför centralt att ta i beaktande om en jämn
könsfördelning, fördelning av ålder, erfarenheter, boendeort med mera.
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GENOMFÖRANDE – ansvar och arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Rapportering av

det internationella arbetet görs årligen till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och ansvarar även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionstyrelsen i samband med
årsredovisningen. Den beslutar även om eventuell revidering av strategin.

Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och
att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och nätverk som
är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG) agerar styr/avstämningsgrupp för koncernövergripande frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom

sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern medfinansiering av
beslutad verksamhetsutveckling. Förvaltningschefen ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson till det interna internationella nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag att hålla sig ajour med EU-agendan och utveckling som

påverkar Region Gotland och Gotland i stort. EU-samordnaren är övergripande kontaktperson för Region Gotlands internationella nätverk och stödjer förvaltningarna i deras nätverksaktiviteter. Vidare ska samordnaren bistå Region Gotlands samtliga verksamheter med
aktuell information om utbildningsmöjligheter i EU-relaterade frågor, omvärldsbevakning
samt projektstöd. Primär kontakt med förvaltningarna sker genom det interna internationella nätverket som EU-samordnare är sammankallande av.

Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder den egna förvaltningen i

Ärendenr RS 2016/540 Datum 2017-03-27

det internationella nätverket. Kontaktpersonen ska, med stöd av EU-samordnaren, ansvara
för informations- och kunskapsförmedling med syftet att stimulera förvaltningens internationella arbete. Tillsammans bildar kontaktpersonerna ett nätverk som träffas regelbundet
för kunskaps- och informationsutbyte.
Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet beskrivs, rapporteras och utvärderas i nämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska rapportering ske med könsuppdelad statistik.
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För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på resultat ska årligen en sammanställning med goda exempel redovisas. Detta görs av EU-samordnaren i samarbete med
förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. För den regiongemensamma utvärderingen ansvarar regionstyrelsen. Syftet är att det arbetssätt som tillämpas för det internationella
arbetet blir mer resultat- och kunskapsinriktat. Fokus läggs på ett ökat lärande i verksamheterna.
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Bilaga 1 - Förteckning över Region Gotlands internationella nätverk
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av Stockholmregionens Europaförening som äger Stockholmregionens Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EU-agendan samt profilera regionen i Bryssel. Region Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och kan på så sätt vara med
och påverka utvecklingen av organisationen.
Hemsida: http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor (2017).
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner från 28 länder och har till syfte att påverka EU så att
EU:s politik främjar en balanserad territoriell utveckling. Gotland har varit medlem i
CPMR sedan tidigt 1990-tal och är idag medlemmar i två av nätverkets sex arbetsgrupper:
Island Commission som arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea Commission som arbetar
med Östersjörelaterade frågor. För Gotland är det viktigt att vara aktiva inom detta nätverk
för regionala utvecklingsfrågor där vi kan möta andra regioner med liknande utmaningar.
Hemsida CPMR: www.cpmr.org
Hemsida Baltic Sea Commission: http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission: http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro (CPMR 7180 euro, Baltic Sea Commission 1600 euro
(kostnaden kommer öka) Island Commission 4592 euro).

Ärendenr RS 2016/540 Datum 2017-03-27

Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100 medlämsstäder från länder i Östersjöområdet. Huvudsyften är att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan städerna, och här kan Region
Gotlands kommunala uppdrag få input i sitt arbete, samt hitta partners till eventuella projekt. Arbetet är uppdelat i sju arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett omtag under 2015 då
arbetsgrupper slogs ihop, en ny hemsida lanserades och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på projektsamarbete och erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är placerat i
Gdansk.
Hemsida: www.ubc.net
Årlig medlemsavgift: 1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på FN:s världsarvslista; platser värda att bevara för
framtiden. OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare.
Sekretariatet ligger i Quebec. Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt sekretariat för nordvästra Europa och Nordamerika i
Regensburg.
Hemsida: http://www.ovpm.org/.
Årlig medlemsavgift: 2700 euro (2017).
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för Hansedagen, där 75-120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad
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Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck. Gotland innehar platsen som vice ordförande både i nätverket och i föreningen. Gotland står
värd för Hansadagarna 2025.
Hemsida: www.hanse.org.
Årlig medlemsavgift: Ingen medlemsavgift. (Varje organisation täcker sina egna kostnader
för deltagande i olika aktiviteter, årlig kostnad för web-medverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket B7 1989. Nätverket har haft en stor betydelse för
Gotland i Östersjöfrågor och i EU-policy arbetet men har under senare år haft en lägre
aktivitetsgrad med fokus på konst- idrotts och ungdomsutbyten.
Hemsida: http://www.b7.org/.
Årlig medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt önätverk där Bornholm, Gotland och Åland deltar. Nätverket fokuserar på särskilda utmaningar och
möjligheter inom ”glesbygden”, förnärvarande och framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/.
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. SKL är ICLD:s huvudman. Lunds
Universitet, Region Gotland och SKL utgör ICLD:s styrelse.
Hemsida: www.icld.se.
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Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner som har till uppgift att stötta och bidra med verksamhetsutveckling och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL har till uppgift att ge service och professionell rådgivning inom alla de områden kommuner, landsting och regioner är verksamma. Region Gotland är aktiva inom flera nätverk och beredningar som drivs av SKL, både på tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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Regionstyrelsen

Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

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

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

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


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










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

Socialfonden (ESF)

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


Alla behövs på Gotland, projektägare Tillväxt Gotland, 800 tkr

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






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

Interreg Central Baltic

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


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

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

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

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







SKR:s internationella dag den 29 januari, Stockholm, med deltagande av
tjänsteperson
Förvaltningen har etablerat en kontakt med Uppsala Universitet Campus
Gotlands internationella ö-forskningskluster
Region Gotlands interna internationella nätverk har haft 5 möten under 2020.
Hansa-dagarna i Brilon den 5 maj genomfördes utan medverkan av andra
Hansestäder fysiskt på plats. Tjänstepersoner och representanter från
regionstyrelsen och delegater deltog digitalt.
Clean Energy for EU Islands webbinarium 17 juni. Förvaltningens ekostrateg
berättade om Gotlands energiomställning.
3 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland














Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/21

Förvaltningens sakkunniga strateger bidrag till att dela med sig av Gotlands
erfarenheter till en studie som EU:s regionkommitté beställt på temat
Potential impacts of COVID-19 policy responses and recovery policies on
regions in Europe
Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 20 november digitalt från
Riga, med deltagande av representant från regionstyrelsen och
tjänstepersoner.
Vid CPMR GA och Political Bureau den 29 oktober, som ägde rum digital,
deltog en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson
UBC Planning Cities Committee I oktober digitala seminarium om effekter
av pandemin på stadsplaneringen. En representant från förvaltningen deltog,
SBF presenterade effekterna på Gotland.
Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR
har förvaltningen tagit del av förslagen kring EU:s sammanhållningspolitik
och långtidsbudget och återhämtningsfonden. Vid det regionala
utvecklingsutskottets sammanträden och vid möten med Partnerskapet för
EU:s Fonder och Program på Gotland, vid Tillväxtrådets möten, samt vid
det internationella interna nätverkets möten har förvaltningen informerat.
Därutöver har det omvärldsbevakats och delats erfarenheter med andra
regioner genom deltagande i de internationella nätverkens digitala aktiviteter,
och via nätverksträffar för EU-samordnare på SKR.
Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket
bjuder in till om revideringen av Östersjöstrategin.

Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet

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

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Rapport från TKF om internationellt arbete under 2020.
Bengt-Olof Grahn har deltagit i möten med Region Gotlands Internationella nätverk som drivs
av EU-samordnare Roland Engqvist på RSF. Under 2021 kommer TN att medverka i
revideringen av Region Gotlands Internationella strategi.
Teknikförvaltningen har under 2020 bedrivit ett projekt finansierat av EU-programmet Horisont
2020 som heter NextGen projektet https://nextgenwater.eu/ som handlar om att ta fram
cirkulära lösningar inom vattenfrågan (inkl näringsämnen och energi) för att uppnå EU:s mål om
en fullständigt cirkulär ekonomi till 2050. Detta innefattar tekniska och affärsmässiga lösningar
samt förslag på styrningar (statligt etc).
Projektet innefattar ett antal demonstratorer/testbäddar runt om i Europa, varav ett är
Gotland/Storsudret. Även Indien, Korea och Kina har samarbetspartners i projekten.
På Gotland samarbetar Region Gotland, IVL (Svenska miljöinstitutet), ENWA water technology,
Forum Östersjön, InSitu Instrument, KTH, Uppsala universitet, SGU (Sv geologiska
undersökning).
På Gotland byggs en så kallad Testbädd för en hållbar och säker vattenförsörjning. Detta görs i
nära samarbete och med stort engagemang med dem som bor i området t ex via cafédialoger,
hemsida mm. Nu utvecklas även en Augumented Reality app för att öka medvetenheten om
vattenfrågan generellt och ge information om projektet till allmänheten. Projektet innefattar
online-mätning av yt- och grundvatten (mha sk "divers" på flertalet platser) för att förstå och
sedan kunna styra vattenbalansen via nya dammluckor och dammar. Sjövattennivå regleras och
ytvatten renas och används (nu i pilotskala) till bevattning. Vatten samlas i grundvattendammar
och magasineras nära nybebyggelseområden för att möjliggöra bebyggelsen trots stor vattenbrist.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp

Rapport, bilaga till
förvaltningsberättelse

Christian Hegardt

Datum 20 januari 2021

SBF, internationellt arbete 2020.
I följande aktiviteter och engagemang inom ramen för Region Gotlands internationella nätverk
och åtaganden har SBF deltagit under 2020. Pandemin har starkt påverkat möjligheten till
internationellt arbete under året.

Union of the Baltic Cities (UBC)
Webb-seminarium 19 november.
Inom ramen för engagemanget i Region Gotlands prioriterade internationella nätverk UBC
deltar stadsarkitekt Christian Hegardt sedan 2019 i styrgruppen för delnätverket Planning Cities
Commission. Nätverket har under många år träffats i någon av medlemsstäderna för att i
workshopformat studera lokala viktiga stadsbyggnadsuppgifter. Nätverkande med kollegor inom
planeringsprofessionen från andra länder och städer är en synnerligen viktig del av utbytet inom
Planning Cities, och det syftar också till att genom seminarierna ge stöd och råd i
planeringsfrågor till de arrangerande kommunerna. Under 2020 har inte något fysiskt möte
kunnat anordnas till följd av pandemin, men ett webb-seminarium anordnades mellan
medlemsstäderna i mitten av november där erfarenheter drogs av pandemins påverkan på
stadsutvecklingen i städerna. Christian Hegardt bidrog med en redogörelse för hur pandemin
påverkat stadslivet i Visby.
EUROPAN 15, prisutdelning, ArkDes Stockholm, 16 januari
Sameuropeisk återkommande arkitekttävling.
Region Gotland fattade under hösten 2018 beslutet att delta som en av fem svenska kommuner
i den sameuropeiska arkitekttävlingen Europan som har genomförts under 2019. Tävlingen är
allmän för arkitekter under 40 år, och syftar till att ta fram innovativa förslag för viktiga
stadsbyggnadsområden. Tävlingen återkommer vartannat år och denna omgång, nr 15, har haft
temat ”Productive Cities”. Region Gotland har deltagit med ett tävlingsområde på
Östercentrum i Visby. I december 2019 avgjordes tävlingen och prisutdelning ägde rum på
ArkDes i Stockholm i mitten av januari 2020. Första pris gick till de danska arkitekterna Magnus
Haar och Stefan Grundl. Christian Hegardt är kontaktperson för tävlingen inom Region
Gotland.
DiSa – Digital Samhällsbyggnad
Projekt med finansiering ur EU:s regionala utvecklingsfond. Genomförs 2018-21.

Målet med projektet är att företagare, medborgare och besökare ska få bästa möjliga tillgång
till information inom samhällsbyggnad. Projektet ska bidra till ökad tillväxt och ett hållbart
samhällsbyggande. Andra viktiga mål är ökad likabehandling och jämställdhet när det gäller
möjligheten att delta i samhällsutvecklingen, samt att utjämna skillnader i delaktighet mellan
stad och landsbygd. I en förstudie kartlagdes dagens samhällsbyggnadsprocess och
identifierades ett antal fokusområden där digitalisering ger störst mervärde. Dessa ligger till
grund för projektet DISA – Digital samhällsbyggnad. Projektet genomförs 2018-2021 med
finansieringen från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

utvecklingsmedel 1:1. Med rätt prioriterad digitalisering är målet att nya tjänster och
lösningar skapas, som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet.
Bomba Suecia, pågående samarbete.
Räddningstjänsten har sedan ca 10 år ett fortlöpande utbyte med en brandstation i Chile, Bomba
Suecia. Inledningsvis skänktes brandbilar från Gotland. Personal på räddningstjänsten har
tidigare deltagit med ledningshjälp vid skogsbränder, och utbildat brandmän från Chile. Under
2020 skänkte Räddningstjänsten utrangerat material till brandstationen.

Christian Hegardt, stadsarkitekt
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 8

HSN § 8

Uppföljning av den internationella strategin
2020

HSN 2020/13
HSN-AU § 7

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I samband med verksamhetsberättelsen ska samtliga förvaltningar redovisa aktiviteter
utifrån Region Gotlands internationella strategi.
Under år 2020 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte deltagit i något EUfinansierat internationellt projekt.
Via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ges möjligheten att följa
pressmeddelanden och publikationer då SKR bevakar och ger stöd i EU och
internationella frågor.
Uppsala universitet har tillsammans med Region Gotland och Science park Gotland
tilldelats 16,2 miljoner kronor inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland
och Öarna samt regionala utvecklingsmedel för samarbetsprojektet
”Innovationssystem Gotland”. Syftet med projektet är att utveckla förmågan att
uppmuntra och ta tillvara på medarbetares inom hälso- och sjukvårdens idéer med
innovationspotential. Två innovationslotsar är rekryterade inom förvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 7
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

Protokollsutdrag
HSN § 8

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 december 2020
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Anna-Lena Gutedal

11 februari 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Uppföljning av den internationella strategin 2020 socialförvaltningen
Sammanfattning

Socialförvaltningen driver ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden,
DigITal äldreomsorg på Gotland.
Projektet DigITal äldreomsorg på Gotland är helt finansierat av Europeiska Socialfonden
(ESF), och budgeten är cirka 6 mnkr fördelat över projektets tre år. Projektet är
avgränsat till medarbetare och chefer på särskilda boenden i egen och privat regi samt
till förvaltningsledningen. Övergripande mål är att enhetscheferna och medarbetarna
ska öka sin digitala kompetens och att medarbetarna aktivt ska kunna använda och ta
initiativ till vardagsteknik utifrån de boendes behov.
Vad gäller övriga internationella kontakter så är DigITal äldreomsorg är nu också en
del av Digital Skills Map. För att underlätta och främja ett europeiskt utbyte om
framtidens digitala kompetenser har man i Berlin skapat en online-utbytesplattform
för exempel på god praxis, innovativa metoder och modeller inom yrkesutbildning.
The DIGITAL SKILLS MAP (Digitala färdkartan) styrs och administreras i Berlin av
senatens avdelning för integration, arbetsmarknad och sociala tjänster (SenIAS),
inom ramen för "Urban Agenda for EU" med europeiska partners. Digiskills tog
kontakt med oss och vi är glada och stolta att få kunna presentera DigITal
äldreomsorg på deras sida.
I övrigt har socialförvaltningen inte haft några internationella utbyten under 2020.
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Uppföljning av internationell strategi 2020

1. Bakgrund
I den av regionfullmäktige antagna Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
anges det att det internationella arbetet ska beskrivas, följas upp och utvärderas årligen i
nämndernas verksamhetsberättelser1. I särskild skrivelse ska redovisas vilka EU-finansierade och andra internationella projekt som bedrivits under året. Även övrigt internationellt
arbete i form av värd för besök, deltagande på konferenser etc. bör beskrivas kortfattat.
Uppföljningen lämnas i separat skrivelse.
Nedan beskrivs det arbete inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ansvarsområde
som pågår och som i vissa fall avslutats under året. Detta år har präglats av coronapandemin vilket medfört att det mesta av förvaltningens internationella arbete har begränsats eller helt pausats.

2. Förskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
3. Särskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
4. Grundskolan

Ärendenr
RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2018-01-31
Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum
2021-01-04

4.1 Klinteskolan

Klinteskolan har under 20 års tid engagerat sig i internationellt arbete. De två längsta projekten är GotZam, ett samarbete med Frälsningsarmén för donation till barnhemmet
ARTECO i Zambia och det andra projektet är Childrens World Price. Varje år arbetar
skolan utifrån olika värdegrundsteman som berör både barn, ungdomar och vuxna.
Några exempel är vattenbristen, psykisk ohälsa och de senaste två åren har Klinteskolan
fokuserat på de globala målen i samarbete med CWP. Arbetet integreras i undervisningen
under läsåret och varje år i början av juni har vi ett Öppet Hus då eleverna redovisar sitt
arbete för sina närstående. Skolans duktiga musikelever bjuder på en konsert och eleverna ställer ut olika alster från slöjden som även går till försäljning. Skolan har ett långt
samarbete med näringslivet i närsamhället som sponsrar med bland annat korv och
bröd till försäljning. Varenda intjänad krona går oavkortat till barnhemmet ARTECO
för deras elevers möjlighet till att gå i skolan. Tyvärr har året 2020 begränsat vårt internationella arbete. Varje klass arbetar med de globala målen men redovisningar mellan
klasserna och som mynnar ut till konserten och det öppna huset blev inställt i år pga.
pandemin. Skolans avsikt är att fortsätta det långsiktiga internationella arbetet så fort
vardagen blir så normal som möjligt igen.
4.2 Terra Nova

På grund av coronapandemin har inget besök från Sudan genomförts under året. Däremot
har möten via Skype genomförts vid två tillfällen under våren 2020. En specialpedagog visade nytagna bilder från Knalleskolan i Sudan. Några bilder var från utdelandet av stipendier från föreningen. Det är en viktig del för att eleverna i Sudan ska kunna gå i skolan. För
skolans elever är det en viktig insikt, att alla barn inte får gå gratis i skolan. Andra bilder visade hur barnen lärde om demokratiprocessen. Den är högst aktuell på grund av styrningen
1

Länk till programmet: http://gotland.se/95913
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av landet efter förra årets avsättning av presidenten. Under året har Knalleskolan genom
samarbetet med Terra Novaskolan fått till klassråd och elevråd på Knalleskolan. Brevväxlingen som skett mellan skolorna och fungerat genom besöken, planeras nu bli digitala, då
besök framöver är ovisst. Det kommer att bli både individuella brev och brev mellan klasser. Elever på Terra Novaskolan är nyfikna på hur eleverna i Sudan har det och ställer ofta
frågor om det.

5. Kulturskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
6. Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet har ett uppdrag att öka förståelsen hos eleverna om samspelet mellan det
lokala och globala. Det är skolans målsättning att alla elever involveras i ett internationellt
projekt eller utbyte under sin gymnasietid. Pågående internationella projekt finansieras i
hög grad av externa medel så som stipendier och EU-stöd. En del samarbeten har pågått
under så lång tid som 40 år. I huvudsak sker internationella utbyten inom Europa. På
Wisbgymnasiet bedrivs ett aktivt arbete för att utveckla och öka internationaliseringen.
Arbetet bedrivs inom arbetslag, program och ämnesgrupper.
Idrottsgymnasiet utbyte
Projekt mellan Nuckö gymnasium
nära Hapsalu i Estland och Wisbygymnasiet. Syftet är ökad kunskap
om varandras kulturer, historia och
traditioner.

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2021-01-04

Språk- och kultursamarbete mellan
Conrad-von-Soestgymnasium i Soest
och Wisbygymnasiet. Eleverna från
skolorna träffas vid två tillfällen under
våren, en gång i Tyskland och en gång
på Gotland. Respektive skola anordnar aktiviteter dagtid. Under kvällarna
språkträning i värdfamiljerna. Förmodligen ett av Sveriges längsta elevutbyte (>40 år).

Bergamo/
Italien
Estland

Tyskland

EU- skola
Wisbygymnasiet är en av Europaparla- Frankrike
mentets ambassadörskolor. Man arbe- och Belgien
tar för att stärka kunskapen om Sveriges medlemskap i EU och ge kunskap
om vad det innebär att vara medlem i
en stor lagstyrd gemenskap. Resa genomförs till Europaparlamentet i
Strassburg för att prova på att arbeta

Egna
medel
Respektive skola
står för
egna
kostnader

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin

Egna
medel

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin

EU

Pågår, men resorna
har ersatts med
digitala möten

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin
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som parlamentariker genom att arbeta
i utskott, lägga förslag och rösta.
Toleransprojektet - värdegrundsarbete
på olika yrkesprogram i syfte att stärka
elevernas yrkeskompetens och kulturförståelse. Med en ökad otrygghet och
starka politiska tongångar i den offentliga diskursen lär man sig de förflutnas
varningssignaler.
Kultursamarbete med Matera, Europas kulturhuvudstad 2019 för elever
på det humanistiska och estetiska programmet.
Studieresa till Aten i syfte att uppmärksamma vår kulturella identitet, erhålla kunskap om och skapa stolthet
över den kulturella kontext vi lever i
Utlands APL på olika hästgårdar i
Europa för elever på Naturbruksprogrammet.
Språk- och kulturutbyte för såväl elever som personal med en gymnasieskola i Finland

Uppföljning av internationell strategi 2020

Polen

UHR

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin.
Externa medel på
110.000 kr har
periodiserats

Italien

Egna
medel

Avslutat

Grekland

Egna
medel

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin

Tyskland
och Italien

Egna
medel

Finland

UHR

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin
Avbruten på grund
av pandemin

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2021-01-04

7. Vuxenutbildningen
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
8. Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Den 1 juli 2019 gick startskottet för det kommunala partnerskapet med Kibaha i Tanzania,
finansierat av ICLD. Det är Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE) som driver ett
jämställdhetsprojekt med inriktning på att få kvinnor att ta plats i beslutande organ i
Kibaha. Det ska också gynna nyanlända i Sverige. Projektet vill hitta metoder för att underlätta för nyanlända kvinnor att ta del av vårt jämställda samhälle. I februari besökte styrgruppen från Gotland våra partners i Kibaha för första gången. Det blev rundtur och trädplantering och ett antal diskussionsmöten, bland annat ett där politiker från båda länderna
fick mötas. Samtidigt genomförde projektgruppen sin tredje aktivitet; en workshop för
kvinnliga entreprenörer. Fyra anställda i AIE jobbade under två dagar med att stärka de utvalda kvinnorna och uppmuntra dem till nätverkande, samverkan och att knyta kontakter
även med gotländska företagare. När pandemin utbröt initierades digitala samarbeten.
Detta pågår och tillsammans, via nätet, arbetas det på ännu en ansökan enligt Kibahas önskemål, kring de globala målen.
Från och med november 2019 deltar Vuxkomp i en nordisk pilotgrupp för att utveckla en
modell för kompetensutveckling för ledare/pedagoger/samordnare som arbetar med vuxna
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deltagare som kommer från ”utsatta” förhållanden. Tex personer som står långt från arbetsmarknaden, bidragsberoenden, låg utbildningsbakgrund etc.
Den nordiska lärcirkeln består av två deltagare från varje nordiskt land. Arbetet har pausats
under 2020 men kommer troligtvis att återupptas under 2021. Däremellan har varje deltagare i uppgift att bilda en egen grupp där den nordiska erfarenheten kommer till lokal nivå.

9. Ungdomsenheten
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
10. Gotlands folkhögskola
Socialpedagogutbildningen har en inriktning som heter – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation. I den inriktningen ingår det tre veckors utbildning i staden Pune i Indien. Den person som håller i veckorna, med besök på många olika sociala organisationer
och skolor och utbildning i kulturkommunikation, är Lakshmi Kumar. Lakshmi Kumar är i
grunden en socionom från Indien bosatt i Pune. Hon har även i mer än 20 år arbetat med
utbyten och kulturkommunikation med socionomutbildningen på Örebro universitet, där
hon är hedersdoktor. Pandemin har gjort att inga deltagare kunnat åka till Indien under
2020 och inriktningen Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation har under året 2020
ställts in.

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2021-01-04

Film Crew utbildningen har etablerat följande samarbete med filmskolan Whistling
Woods i Mumbai, Indien. Den internationella filmskolan Whistling Woods är en av Indiens
största filmskolor. Skolan ligger i hjärtat av Bollywood och utbildar elever inom en rad
olika discipliner inom kommersiell filmproduktion. Gotlands folkhögskola har under de
senaste åren etablerat en allt tätare kontakt med skolans lärare och institution. Lärare och
utbildningsansvariga från Indien har vid flera tillfällen besökt Gotland och utbildningarna
och detsamma har skett från svensk fakultet. Utbytet fungerar på ett mycket tillfredställande sätt och en grupp studerande från Film Crew vistades flera veckor på Whistling
Woods under 2019 där de fick bo hos elever på skolan, ta del av utbildningen samt besöka
Bollywood. Syftet med deltagarnas vistelse är att utbyta erfarenheter med skolan i Indien.
Under februari 2020 var en grupp med tre studenter och en lärare ifrån Whistling Woods
på Gotlands folkhögskola. De arbetade med tillsammans med Film crews deltagare i en
produktion av tv-serie. Deltagare ifrån Film crew kunde inte besöka Whistling Woods som
var planerat under 2020, beroende på pandemin. Frågan om att formalisera samarbetet och
att göra det till ett återkommande inslag har skjutits upp.
Storyutbildningen - Storyutbildningen samarbetar med manusförfattare från hela världen
men företrädelsevis från USA och Hollywood. Utbytet är omfattande och beskrivs på skolans hemsida. Samarbete med Michael Weiss Publisher har inletts som är en av de absolut
största bokförläggarna avseende filmlitteratur. Avsikten är att utveckla ett samarbete med
målsättningen att studenter på Storyutbildningen kan översätta någon bok till svenska och
lansera i Sverige. Story är med i en mailinglista med nya böcker som skolan kan få ta del av
och läsa samt skriva reviews på under namnet Storyutbildningen.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 101

Region Gotlands internationella strategi
2021-2024

RS 2020/1254
Regu § 16

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till Internationell
strategi för Region Gotland 2021-2024 med föreslaget tillägg.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en instruktion för
implementering till hösten 2021.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs av regionfullmäktige,
2017-02-27, § RF 31. Strategins syfte har varit att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete bidragit till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Strategins mål har varit att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands
verksamheter. Det internationella arbetet har skett i förvaltningarnas verksamheter,
med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Regionstyrelsen har lett och samordnat det övergripande internationella arbetet och
även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionfullmäktige har haft det övergripande ansvaret för att strategin följs.
Nämnderna har ansvarat för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt till de
samarbeten och nätverk som är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen ser att det finns ett stöd för Förslaget, men att några
justeringar utifrån inkomna synpunkter behöver göras.
Nämndernas remissvar visar att Strategin i flera nämnder upplevs som relevant,
vägledande och användbar. För att stärka Strategins relevans och användbarhet i
samtliga nämnder, bejakar regionstyrelseförvaltningen miljö- och byggnämndens
förslag om framtagandet av en instruktion för implementering. En sådan instruktion
behöver innehålla mer övergripande vägledning för målstyrning, implementering och
uppföljning än den kompetensplan som togs fram till Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020. En instruktion för implementering bör kombineras med stärkta
relationer mellan förvaltningarna och projektkontoret och finansieringsteamet vid
regionstyrelseförvaltningen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 101 forts
RS 2020/1254
Regu § 16

Region Gotlands interna internationella nätverk med kontaktpersoner från respektive
förvaltning har en viktig roll i att kvalitetssäkra instruktionen. Framtagandet av en
instruktion behöver beakta uppdraget Styrmodell för Region Gotland kopplad till
Gotlands regionala utvecklingsstrategi, RS 2020/1324.
Ärendets behandling under mötet

Lisbeth Bokelund (MP) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) och Andreas
Unger (M) att under rubriken Mål lägga till:
-

Genom vårt internationella samarbete kan vi bidra till demokratisk utveckling på
lokal och regional nivå i andra länder.

och under rubriken Syftet lägga till:
-

Att allt internationellt arbete ska syfta till ekologisk, ekonomisk och socialt
hållbar utveckling, lokalt och globalt.

Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag med Lisbeth
Bokelunds tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/1254
31 mars 2021

Roland Engkvist

Regionstyrelsen

Region Gotlands internationella strategi 2021-2024
Förslag till beslut
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till Internationell
strategi för Region Gotland 2021-2024.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en instruktion
för implementering till hösten 2021.

Sammanfattning

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § Rf 31. Strategins syfte har varit att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete bidragit till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Strategins mål har varit att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands
verksamheter. Det internationella arbetet har skett i förvaltningarnas verksamheter,
med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Regionstyrelsen har lett och samordnat det övergripande internationella arbetet och
även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionfullmäktige har haft det övergripande ansvaret för att strategin följs.
Nämnderna har ansvarat för att det internationella perspektivet integreras i
verksamheten och att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt till de
samarbeten och nätverk som är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Regionstyrelsen beslutade den 25 november 2020 att sända förslag till reviderad
internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 (här benämnd som Förslaget)
på remiss till Region Gotlands nämnder. Förslaget utgör huvudsakligen en
aktualiserad version utifrån nya rådande förutsättningar och Vårt Gotland 2040, ny
regional utvecklingsstrategi för Gotland, vilken ersätter Vision Gotland 2025.
Svar har inkommit från Barn- och ungdomsnämnden (BUN) och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Miljö- och
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byggnadsnämnden (MBN), Socialnämnden (SON), Tekniska nämnden (TN).
Överförmyndarnämnden (ÖFN) avstår att besvara remissen.
Sammanfattningsvis ger nämndernas yttranden stöd för Förslaget. Däremot
efterfrågar nämnderna mer samordning och vägledning i implementeringen av den
internationella strategin.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade den 25 november 2020 att sända förslag till reviderad
internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 (här benämnd som Förslaget)
på remiss till Region Gotlands nämnder. Förslaget utgör huvudsakligen en
aktualiserad version utifrån nya rådande förutsättningar och Vårt Gotland 2040, ny
regional utvecklingsstrategi för Gotland, vilken ersätter Vision Gotland 2025.
Utöver synpunkter på Förslaget, välkomnades även svar på följande två frågor:
- Hur upplever ni att arbeta med strategin?
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?
Här redovisas kortfattat inkomna synpunkter från nämnderna på Förslaget samt
nämndernas svar på de två frågorna. Nämndernas fullständiga svar finns bifogade.
Synpunkter på Förslaget.
BUN/GVN har inget att invända mot föreslagna förändringar i Förslaget. Dock
önskas ett förtydligande att det är Regionfullmäktige som varje mandatperiod utser
politiska representanter till internationella nätverk. BUN/GVN välkomnar att
Förslaget tydliggör vilket uppdrag Region Gotlands EU-samordnare har, att det
framgår vilken funktion regionstyrelsens nya finansierings- och projektkontor
kommer att få.
Miljö- och byggnämnden (MBN) tillstyrker Förslaget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har inga förslag på justeringar i Förslaget.
Socialnämnden (SON) har inkommit med språkliga och innehållsmässiga synpunkter
på Förslaget, vilka redovisas i bilaga 1, under rubrikerna: Prioriteringar,
Politikerorganisation, Tjänstemannaorganisation.
Tekniska nämnden (TN) tillstyrker Förlaget men med tillägget att
Regionstyrelseförvaltningens finansierings- och projektkontor bör utvecklas till ett
mer operativt stöd till förvaltningarna i arbetet med att inspirera, driva på, söka
projektstöd, skriva ansökningar och delta i projektstart.
Så upplever nämnderna och förvaltningarna det att arbeta med strategin
BUN/GVN lyfter fram att det pågår ett aktivt arbete med Strategin i förvaltningens
verksamhetsplan och verksamheter inom UAF vittnar om mervärdet av att knyta
kontakter och erfarenheter med andra länder.
HSN anser att Strategin är övergripande och omfattar en tydlig viljeinriktning, men
HSN upplever inte att strategin lever integrerat i det strategiska arbetet eller
prioriteringarna i någon större omfattning. Kopplingen till Region Gotlands styrkort
är inte självklar och de olika verksamheternas behov behöver styra före en generell
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uppmaning att utveckla det internationella samarbetet. Av de internationella
nätverken i Strategin är det endast SKR som berör HSN:s verksamheter.
MBN poängterar att den internationella strategin sedan införandet 2017 gett ett bra
ramverk för det internationella arbetet som saknats tidigare. En effekt är att SBF
sedan 2017 har ökat sitt engagemang i Union of Baltic Cities, ett av de internationella
nätverken i Strategin, och att EU-finansierade projektarbeten nu utgör en del i
implementeringen av Strategin i förvaltningsverksamheten. Det finns dock behov av
att synliggöra möjligheterna med Strategin och involvera fler medarbetare, samt även
synliggöra det internationella arbetet mer i MBN.
SON menar att verksamhetsutveckling mycket väl kan ske genom nationell influens
som internationell influens och att ett internationellt arbete därför inte är en prioritet,
även om SON välkomnar internationella relationer. SON ser inte de prioriterade
nätverken i Strategin, SKR undantagen, som nätverk där SON:s verksamhet är en
aktuell fråga varför SON inte upplever delaktighet i strategin.
Möjligheter och hinder med internationellt arbete i nämnder och förvaltningar
BUN/GVN skriver att det finns ett mycket brett och ambitiöst förhållningssätt till
att delta i internationella utbyten och projekt. Det som kan hindra är tid för
internationellt arbete men även för att sprida lärandet därav, återföra nya erfarenheter
och kunskap tillbaka till den egna organisationen. Därtill stöd vid
ansökningsförfarande. BUN/GVN välkomnar därför etablerandet av en
stödfunktion på Regionstyrelseförvaltningen i form av projektkontor och
finansieringsteam.
HSN ser möjligheten till att utveckla och stärka hälso- och sjukvården genom att
identifiera externa finansieringsmöjligheter som intressant framöver. Därför anser
HSN att det är bra att det finns en sammanhållande funktion på
Regionstyrelseförvaltningen med uppdrag att hålla ihop arbetet utifrån Strategin och
att stötta det arbete som sker på förvaltningarna.
MBN:s erfarenhet är att en relevant koppling mellan det internationella arbetet och
den dagliga verksamheten är avgörande, men eftersom kopplingen oftast är indirekt
kan den också lätt bortprioriteras i relation till de dagliga uppdragen. Därför
efterlyses en tydligare instruktion till förvaltningsledningarna för implementering.
SON ser möjligheter med internationellt arbete, framförallt genom SKR:s nätverk
och genom att bedriva satsningar i sina verksamheter med externfinansiering och
internationella utbyten.
TN lyfter fram flera perspektiv på mervärden: Barn- och genusperspektiven som
möjlighet i internationella samarbeten; stärkt varumärke för Region Gotland vid
rekrytering av medarbetare; möjlighet för stärkt landsbygdsutveckling genom
internationella samarbeten; ekonomisk hållbarhet genom ett kompetensstarkt
finansierings- och projektkontor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser att det finns ett stöd för Förslaget, men att några
justeringar utifrån inkomna synpunkter behöver göras. Justeringarna framgår av
bilaga 1.
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Nämndernas remissvar visar att Strategin i flera nämnder upplevs som relevant,
vägledande och användbar. För att stärka Strategins relevans och användbarhet i
samtliga nämnder, bejakar Regionstyrelseförvaltningen MBN:s förslag om
framtagandet av en instruktion för implementering. En sådan instruktion behöver
innehålla mer övergripande vägledning för målstyrning, implementering och
uppföljning än den kompetensplan som togs fram till Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020. En instruktion för implementering bör kombineras med
stärkta relationer mellan förvaltningarna och projektkontoret och finansieringsteamet
vid Regionstyrelseförvaltningen. Region Gotlands interna internationella nätverk med
kontaktpersoner från respektive förvaltning har en viktig roll i att kvalitetssäkra
instruktionen. Framtagandet av en instruktion behöver beakta uppdraget Styrmodell
för Region Gotland kopplad till Gotlands regionala utvecklingsstrategi, RS
2020/1324.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Förslag Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024
Bilaga 2 Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Bilaga 3 Nämndernas remissvar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Bilaga 1 Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text i
remissversionen och tillägg
utifrån hantering av
nämndernas remissvar i kursiv
blåmarkerad text

Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020

Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
2021-2024
Gotland påverkar och påverkas
alltmer av omvärlden. Som öregion har Gotland alltid varit
öppet för influenser från
omvärlden, något som
fortfarande är fallet, inte minst
genom internationellt
samarbete. Allt detta stärker
förmågan till förnyelse och
omställning.
Den ökade globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utvecklingspolitik
regional utveckling och tillväxt,
har en viktig roll att fylla
internationellt som företrädare
för Gotland och därmed
säkerställa att regionens
intressen och internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.

Gotland påverkas alltmer av
omvärlden. Den ökade
globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utveckling och tillväxt,
har en viktig roll att fylla
internationellt som företrädare
för Gotland och därmed
säkerställa att regionens
intressen och internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av
att arbeta internationellt.
Redan under tidigt 1990-tal
engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i örelaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet projekt.
Gotland har även en lång
tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i
bland annat Tanzania och
Ukraina. Detta har framför allt
gjorts via finansiering från
Internationellt centrum för
lokal demokrati (ICLD).

Region Gotland har lång
erfarenhet av att arbeta
internationellt. Samarbeten
inom EU underlättas av att det
finns gemensamma strukturer
och finansieringsmöjligheter.
Samtidigt sker samarbeten även
med regioner utanför EU.
Geografin avgör inte val av
samarbetspartners, utan det är
mervärdet i Region Gotlands
verksmhetsutveckling och
mervärdet för Gotland och

RSF:s motiv till
föreslagen lydelse

Tillägget knyter an till
lydelser I förslag till ny
regional
utveckligsstrategi för
Gotland, Vårt Gotland
2040.

Enligt lagen om
regionalt
utvecklingsansvar och
förordningen om
regionalt tillväxtarbete
har regionerna och
Gotlands kommun
ansvar för det regionala
tillväxtarbetet i sina
respektive län. Från
2021 byter
politikområdet namn
från regional
tillväxtpolitik till
regional
utvecklingspolitik.
Region Gotland avser
här Gotlands kommun.
Tillägget med Region
tydliggör att det är

Kommentar eller
förslag från nämnd till
justering
RFS:s kommentar och
hantering av
komentarer eller
förslag från nämnd till
justering

Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,
kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.
De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och

gotlänningarna som är
avgörande.
Redan under tidigt 1990-tal
engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i ö-relaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet EU-projekt.
Region Gotland har även en lång
tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland
annat Tanzania och Ukraina.
Detta har framför allt gjorts via
finansiering från Internationellt
centrum för lokal demokrati
(ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt internationellt
samarbete kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och kultur
i andra regioner, kompetens i
projektledning och
projektarbete i samband med
internationellt samarbete är
några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.
De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.

organisationen Region
Gotland som avses.
Tillägget ersätter
tidigare lydelser och
betonar mervärdet för
måluppfyllse enligt
regionala prioriteringar
och verksamhetsmål.

organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska
bidra till att uppnå de
strategiska mål som finns i det
regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.
Strategin syftar även till att
tydliggöra hur Region Gotlands
samtliga nämnder och
förvaltningar i större
utsträckning kan integrera det
internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna
förstärka, förbättra och
utveckla Gotland.

Syfte
Syftet med Den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå
de strategiska målen som finns i
den regionala
utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040, som är en
strategi för en långsiktig hållbar
regional utveckling för Gotland.
det regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens utmaningar
tillsammans med näringslivet,
myndigheter, civilsamhället,
akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att ge
ramar för tydliggöra hur Region
Gotlands samtliga nämnder och
förvaltningar i större
utsträckning kan att integrera
det internationella arbetet i sina
verksamheter. för att kunna
förstärka, förbättra och utveckla
Gotland.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands internationella
strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i det
internationella arbetet. Genom
att sträva mot de uppsatta

Den regionala
utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040
ersätter Vision 2025.

Strategin sätter mål
och avgränsar, själva
arbetet med att
integrera
internationellt arbete
görs i respektive
förvaltning.

Gotlands internationella
arbete leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika
aktörer som ger en tydlig nytta
för den egna verksamheten
och gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang.
Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.

Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och det
är därför logiskt att Region
Gotlands internationella
insatser tar sin utgångspunkt i
Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är
det viktigt att Region Gotland
prioritera utifrån mervärde,

målen ska Region Gotlands
internationella arbete leda till:
 ökad internationell samverkan
mellan olika aktörer som ger en
tydlig nytta för den egna
verksamheten och
gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang,
samt en förstärkt position av
varumärket Gotland.
Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd för
arbetet finns ett nätverk som
utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 . Den
regionala utvecklingen är en
central fråga i Europa 2020strategin och samtliga regionala
tillväxtstrategier ska ta hänsyn
till strategin. Även alla EU:s
fonder och program syftar till
att uppfylla målen i Europa
2020-strategin och Region
Gotlands internationella arbete
insatser tar sin utgångspunkt i
Vårt Gotland 2040, vilken
bygger på En nationell strategi
för hållbar regional tillväxt,
Agenda 2030 samt EU:s
klimatmål 2050.

Förtydligande tillägg
om att internationell
strategi ligger i linje
Internationellt arbete
med arbetet med
varumärkesplattformen kan inte vara ett
prioriterat område i
för Gotland.
SON.
Ambitionsnivå och
omfattning med
internationalisering
styrs av respektive
nämnds egen
bedömning av behov
och långsiktiga nytta.
Ingen åtgärd.

Europa 2020-strategin
tar snart slut. Ingen ny
helhetsstrategi har
tagits fram av EU ännu,
men kommissionen har
beslutat att stärka den
europiska
planeringsterminen
genom tätare band till
den sociala pelaren,
Agenda 2030 samt EU:s
klimatmål 2050.

nytta och resurser inför
medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar,
bland annat inom Sveriges
kommuner och Landsting
(SKL). Medlemskapen är viktiga
att aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i
internationella nätverk
kommer Region Gotland,
utifrån relevans och resurser,
att aktivt arbeta med
medlemskapen i Conference of
Peripheral Maritime Regions
(CPMR)3 , Union of the Baltic
Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC)
samt Stockholmregionens
Europakontor. Region
Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en
prioriterad uppgift, och ska,
liksom engagemanget i övriga
prioriterade nätverk och
projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även
att fortsätta att prioritera sitt
engagemang i ICLD. Det är
viktigt att sakfrågan i
förstahand styr arbetet och
inte geografin. Genom att
säkerställa att projekt ligger i
linje med befintliga strategier
kan de skapa ett mervärde till
redan planerade insatser.

Under de kommande åren Det
är det viktigt att Region Gotland
prioriterar utifrån mervärde,
nytta och resurser inför
medverkan i projekt och nätverk
och för andra åtaganden med
koppling till det internationella
arbetet. Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland
annat inom Sveriges kommuner
och regioner (SKR)Landsting
(SKL). Medlemskapen är viktiga
att aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i
internationella nätverk kommer
Region Gotland prioriterar ,
utifrån relevans och resurser,
att aktivt arbeta med
medlemskapen i Conference of
Peripheral Maritime Regions
(CPMR), Union of the Baltic
Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC)
samt Stockholmregionens
Europakontor. Region Gotlands
engagemang i Hansan är
fortsatt en prioriterad uppgift,
och ska, liksom engagemanget i
övriga prioriterade nätverk och
projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland prioriterar
kommer även att fortsätta att
prioritera sitt engagemang i
ICLD.
Det är viktigt att sakfrågan i
första hand styr det
internationella arbetet och inte
geografin. Genom att
säkerställa att projekt och
samarbeten ligger i linje med
övriga befintliga strategier kan
de skapa ett mervärde i Region
Gotlands verksamheter och det
regionala tillväxtarbetet. till
redan planerade insatser.

Dessa prioriteringar är
inte de internationella
prioriterar som skulle
vara viktigast för SON.
Men om pioriteringarna
är gjorda utifrån RSF
regional utveckling så
kan det passa. Av det
skälet föreslår vi en
ändrad formulering
enligt följande:
Region Gotland,
enheten för regional
utveckling,
prioriterar….
Förslaget beaktas ej.
Strategin omfattar
Region Gotland. Varje
nämnd äger frågan om
och i så fall vilka av de
internationella
nätverken som är
relevanta.

Det är synergieffekter
mellan regionalt
prioriterade mål som
Region Gotland
fokuserar på, och inte
främst synergieffekter
mellan nätverken.
Medlemskapen i
internationella nätverk
och deltagande i
internationella
samarbetsprojekt utgör
medel för att uppnå
prioriterade mål.
Tillägg för att förtydliga
att internationellt
arbete ska integreras i
ordinarie arbete. Så det
kopplar an till första

Positivt att det tydligt
framgår att sakfrågan i
första hand styr och inte
geografin. (SON)
Ingen åtgärd.

meningen under
rubriken Arbetssätt.
Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser
som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter
och möjliga projektidéer ska
följas upp. Genom att arbeta
på detta sätt blir Region
Gotland en relevant, attraktiv
och kunnig samarbetspartner
som samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationella relationer på
Gotland. För att skapa
förutsättningar för
engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter. För att uppnå
Region Gotlands mål med det
internationella arbetet krävs
ofta samverkan med andra
aktörer. Region Gotland har
bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
campus Gotland där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

Arbetssätt
Region Gotlands internationella
arbete ska vara ett verktyg för
till att nå de mål och
inriktningar som är fastställda i
styrdokument. Arbetet ska
präglas av nyfikenhet och
samtidigt vara målinriktat, såväl
vid studiebesök och konferenser
som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter och
möjliga projektidéer ska följas
upp. Genom att arbeta på detta
sätt blir Region Gotland en
relevant, attraktiv och kunnig
samarbetspartner som
samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationell samverkan a
relationer på Gotland.

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs: Tydliga prioriteringar som utgår

För att skapa förutsättningar för
engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att stimulera
förvaltningarna att arbeta med
internationella aktiviteter.
För att uppnå Region Gotlands
mål med det internationella
arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region
Gotland har bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där internationella
frågor ingår, liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
Campus Gotland, där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

Positivt att det finns
medel för detta. (SON)
Ja, det möjliggör för
Region Gotlands
verksamheter att ta
reda på om ett
internationellt
samarbete skulle kunna
bidra till stärkt kvalitet.
Ingen åtgärd.

utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till
ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.

från Region Gotlands strategiska
styrdokument och som har
tydlig koppling till ordinarie
verksamhet och dess behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger väl
i linje med styrdokument och
utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och uppföljning
från såväl den politiska
ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt och
strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.

Ett internationellt perspektiv
är viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,
omvärldsinformation,
kompetens och idéer.

Ett internationellt perspektiv är
viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt fokus,
där personella och finansiella
resurser avsätts för att få
tillgång till extern
projektfinansiering,
omvärldsinformation,
kompetens och idéer.

Medverkan ska värderas utifrån
relevans, mervärde, kostnad
och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.

GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet
görs årligen till
regionfullmäktige i samband
med årsredovisningen.

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs och utser varje
mandatperiod politiska
representanter till
internationella nätverk.
Rapportering av det
internationella arbetet görs
årligen till regionfullmäktige i
samband med
årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen. Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.
Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.

Tjänstemannaorganisation
Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/avstämningsgrupp
för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för det
långsiktiga relationer
deltagandet i de internationella
nätverken de långsiktiga
relationerna med vänorterna
och de internationella
nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det
internationella arbetet görs
årligen till regionstyrelsen i
samband med
årsredovisningen.
Regionstyrelsen Den beslutar
även om eventuell revidering av
strategin.

Lägg till fomrulering om
att RF utser politiska
representanter per
mandatperiod i de
prioriterade
internationella
nätverken (BUN/GVN)
Förslaget beaktas.

Ändringen motiverad
av att lyfta fram det
arbete som de av RF
utsedda
representanterna utför.
Medlemskap i nätverk
har ersatt bilaterala
avtal.

SON önskar återtagande
av formuleringen
långsiktiga relationer.
Relationerna är det
viktiga, inte deltagandet
i sig.
Förslaget beaktas.

Nämnderna ansvarar för att det
internationella perspektivet
integreras i verksamheten och
att möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation
Koncernledningsgruppen (KLG)
utgör agerar styr/
avstämningsgrupp för
koncernövergripande frågor och
prioriteringar.

Det saknas ett verb i
den nya formuleringen
vilket gör meningen
obegriplig. (SON)
Synpunkten beaktas.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningschefen ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningscheferna ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson till
det interna internationella
nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort. EUsamordnaren är övergripande
kontaktperson för Region
Gotlands internationella
nätverk och stödjer
förvaltningarna i deras
nätverksaktiviteter. Vidare ska
samordnaren bistå Region
Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd. Primär kontakt
med förvaltningarna sker
genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort.
EU-samordnaren är
övergripande kontaktperson för
Region Gotlands internationella
nätverk och har i uppdrag att:
 hålla sig ajour med EUagendan och utveckling
som påverkar Region
Gotland och Gotland i
stort
 bistå de
förtroendevalda
representanterna för
Region Gotland i de
internationella
nätverken och stödja
förvaltningarna i deras
nätverksaktiviteter
 sammankalla Region
Gotlands interna
internationella nätverk.

Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i det
internationella nätverket.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med
syftet att stimulera
förvaltningens internationella
arbete. Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Regionstyrelseförvaltningens
finansierings- och projektkontor
Vidare ska samordnaren bistår
Region Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd,
finansieringsmöjligheter och
omvärldsbevakning. Primär
kontakt med förvaltningarna
sker genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.

Tillägget förtydligar EUsamordnarens
uppdrag.

Den nya formuleringen
liknar en
uppdragsbeskrivning
och en sådan hör inte
hemma i ett dokument
för strategi.
Synpunkt beaktas ej.
Det förtydligar
funktionen EUsamordnare i
kombination med
funktionen vid
finansierings- och
projektkontoret.
Ingen åtgärd.

Förvaltningarnas internationella
kontaktpersoner företräder den
egna förvaltningen i Region
Gotlands det internationella
nätverk. Kontaktpersonen ska,
med stöd av EU-samordnaren
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med syftet
att stimulera förvaltningens
internationella arbete.
Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och
andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av det
internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.
För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:





Pågående EU-projekt
och andra
internationella projekt.
Övrigt internationellt
arbete. Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av
det internationella
arbetet.
Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i samarbete
med förvaltningarnas

Nämnderna behöver
själva få avgöra
kontaktpersonens
uppdrag i respektive
förvaltning (SON)
Ja, strategin begränsar i
det avseendet inte
nämnderna. Ingen
åtgärd.

regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.

internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att det
arbetssätt som tillämpas för det
internationella arbetet blir mer
resultat- och kunskapsinriktat.
Fokus läggs på ett ökat lärande i
verksamheterna.

Företeckning över Region Gotlands internationella nätverk
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text i remissversionen
och tillägg utifrån hanering av
nämndernas remissvar i kursiv
blåmarkerad text

Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i
Bryssel och verksamheten syftar till att
hålla Stockholmsregionen ajour med
EU-agendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt
vara med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(2017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.
Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission
som arbetar med ö-frågor, och Baltic
Sea Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom
detta nätverk för regionala

Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i
Bryssel och verksamheten syftar till att
hålla Stockholmsregionen ajour med
EU-agendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt
vara med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(20202017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.
Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission
som arbetar med ö-frågor, och Baltic
Sea Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom
detta nätverk för regionala

RSF:s motiv
till
föreslagen
lydelse

Kommentar
eller förslag
från nämnd till
justering
RFS:s
kommentar och
hantering av
komentarer
eller förslag
från nämnd till
justering

Dem
Beaktas

utvecklingsfrågor där vi kan möta
andra regioner med liknande
utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/e
n/ Årlig medlemsavgift:13 372 euro
(CPMR 7180 euro, Baltic Sea
Commission 1600 euro (kostnaden
kommer öka) Island Commission 4592
euro).

utvecklingsfrågor där vi kan möta
andra regioner med liknande
utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/e
n/ Årlig medlemsavgift:19 228 13 372
euro (CPMR 7 636 7180 euro, Baltic
Sea Commission 7 000 1600 euro,
(kostnaden kommer öka) Island
Commission 4592 euro). (2020)

Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med
på FN:s världsarvslista; platser värda
att bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet
ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2017)
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185
medlemsstäder i 16 länder. En stad är
årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper

Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
3250 1200 euro (2020).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med
på FN:s världsarvslista; platser värda
att bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet
ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2020)
Hansan
Hansan är ett nätverk med mer än 190
185 medlemsstäder i 16 länder. En
stad är årligen värd för Hansedagen,
där 75-120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper

Saknas årtal för
prisuppgiften
här.
Justerat

och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade
nätverket B7 1989. Nätverket har haft
en stor betydelse för Gotland i
Östersjöfrågor och i EU-policy arbetet
men har under senare år haft en lägre
aktivitetsgrad med fokus på konstidrotts och ungdomsutbyten.
Hemsida: http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett
nordiskt önätverk där Bornholm,
Gotland och Åland deltar. Nätverket
fokuserar på särskilda utmaningar och
möjligheter inom ”glesbygden”,
förnärvarande och framöver är
integrationsfrågor prioriterad ur olika
perspektiv. Hemsida: http://nvl.org/.
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala
och regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
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Nätverket
nedlagt 2019

samarbetsländer. SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKL utgör ICLD:sstyrelse.
Hemsida: www.icld.se. Sveriges
kommuner
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner
som har till uppgift att stötta och bidra
med verksamhetsutveckling och
fungerar som ett nätverk för
kunskapsutbyte och samordning. SKL
har till uppgift att ge service och
professionell rådgivning inom alla de
områden kommuner, landsting och
regioner är verksamma. Region
Gotland är aktiva inom flera nätverk
och beredningar som drivs av SKL,
både på tjänstepersonnivå och
politikernivå.
Hemsida: www.skl.se

samarbetsländer. SKR SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKR SKL utgör
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Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av omvärlden. Den ökade globaliseringen och regionernas ökade
betydelse i Europa innebär att Region Gotland, med ansvar för regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att fylla internationellt som företrädare för Gotland och därmed
säkerställa att regionens intressen och internationella samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Redan under tidigt 1990-tal engagerade sig Gotland i flera europeiska nätverk med koppling till strategisk utveckling i örelaterade frågor samt Östersjöfrågor. När det kommer till EU-finansierade projekt har
Gotland drivit och deltagit i flertalet projekt. Gotland har även en lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland annat Tanzania och Ukraina. Detta har framför allt gjorts
via finansiering från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver fortlöpande kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som bland tjänstepersoner. Språkkunskaper, kunskaper om det
europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner, kompetens i projektledning och projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla
Gotlands roll på den internationella arenan.
De rådande ekonomiska förutsättningarna inom Region Gotland medför stor arbetsbelastning på de olika förvaltningarna. Detta får dock inte lägga hinder i vägen för ett strategiskt
fortsatt utvecklingsarbete. Även om arbetet med till exempel EU-projekt kan ses som
tidskrävande är det, om kärnverksamheten får stå i fokus, en investering för framtiden som
utvecklar medarbetarna och organisationen samtidigt som det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 20251, vilket är Region Gotlands övergripande styrdokument för
hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för
att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.
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Mål
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
 att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Internationalisering ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla nämnder och förvaltningar där sakkunskap finns. Goda kontakter med nationella myndigheter

1

Kommer att ersättas av en Regional utvecklingsstrategi (RUS) under 2018.
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och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet. Genom att sträva
mot de uppsatta målen ska Region Gotlands internationella arbete leda till:






ökad internationell samverkan mellan olika aktörer som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och gotlänningarna,
en ökad extern finansiering genom olika samarbetsprojekt,
en ökad kompetens inom Region Gotland, men även hos andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och kunskapsutbyte,
en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund, samt
en tydligare roll och profil för Region Gotland i nationella och internationella
sammanhang.

Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i det
internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och aktiviteter
redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett nätverk som utgörs av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s övergripande strategi för tillväxt, jobb och välstånd2. Den
regionala utvecklingen är en central fråga i Europa 2020-strategin och samtliga regionala
tillväxtstrategier ska ta hänsyn till strategin. Även alla EU:s fonder och program syftar till
att uppfylla målen i Europa 2020-strategin och det är därför logiskt att Region Gotlands
internationella insatser tar sin utgångspunkt i Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är det viktigt att Region Gotland prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför medverkan i projekt och nätverk och för andra åtaganden med
koppling till det internationella arbetet. Region Gotland finns representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland annat inom Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att aktivt nyttja för kunskapsinhämtning och påverkansarbete. För
att optimera medlemskapen i internationella nätverk kommer Region Gotland, utifrån relevans och resurser, att aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)3, Union of the Baltic Cities (UBC), Organization of World Heritage
Cities (OWHC) samt Stockholmregionens Europakontor. Region Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en prioriterad uppgift, och ska, liksom engagemanget i övriga prioriterade nätverk och projekt, eftersträva synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även att fortsätta att prioritera sitt engagemang i ICLD.
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Det är viktigt att sakfrågan i förstahand styr arbetet och inte geografin. Genom att säkerställa att projekt ligger i linje med befintliga strategier kan de skapa ett mervärde till redan planerade insatser.
Arbetssätt
Region Gotlands internationella arbete ska vara ett verktyg till att nå de mål och inriktningar som är fastställda i styrdokument. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid studiebesök och konferenser som vid medverkan i projekt. Resultat
och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas och delas
2
3

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
Se bilaga för mer information om Region Gotlands nätverk.
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med kollegor på hemmaplan. Nya kontakter och möjliga projektidéer ska följas upp. Genom att arbeta på detta sätt blir Region Gotland en relevant, attraktiv och kunnig samarbetspartner som samtidigt bidrar till ökad förståelse för mervärdet av internationella relationer på Gotland.
För att skapa förutsättningar för engagemang i nätverk och andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i regionstyrelseförvaltningens budget med syftet att stimulera förvaltningarna
att arbeta med internationella aktiviteter4.
För att uppnå Region Gotlands mål med det internationella arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region Gotland har bland annat en överenskommelser om samverkan
med Länsstyrelsen i Gotlands län där internationella frågor ingår liksom en partnerskapsöverenskommelse med Uppsala universitet campus Gotland där internationalisering är ett
av samverkansområdena.
Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska uppnå målen med den internationella strategin krävs:
-

Tydliga prioriteringar som utgår från Region Gotlands strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till ordinarie verksamhet och dess behov.

-

Långsiktighet, uthållighet och aktivt engagemang – nya kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan därför inte alltid ses direkt.

-

Att Region Gotland aktivt ska identifiera möjligheterna för delfinansiering av verksamhetsutveckling via externfinansiering som ligger väl i linje med styrdokument och utvecklingsmål.

-

Tydlig styrning och uppföljning från såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningarna för ett hållbart och långsiktigt internationellt arbete.

-

Att Region Gotlands aktivt och strategiskt använder sig av medlemskapen i nationella
och internationella nätverk för påverkansarbete, kunskapsutveckling och nya perspektiv för både politiker och tjänstepersoner. Medverkan ska värderas utifrån relevans,
mervärde, kostnad och arbetstid/restid. Deltagandet ska kontinuerligt utvärderas, följas
upp och redovisas.
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Ett internationellt perspektiv är viktigt för den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra regionens verksamheter för att möta omvärldsförändringar och för att nå uppsatta mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus, där personella och finansiella resurser avsätts för att få tillgång till extern projektfinansiering, omvärldsinformation, kompetens och
idéer.

4

Region Gotland arbetar med att jämställdhetsintegrera samtliga styrdokument och verksamheter vilket även gäller det internationella
arbetet. I tillsättning av uppdrag, arbetsgrupper, fördelning av stimulansmedel etc. är det därför centralt att ta i beaktande om en jämn
könsfördelning, fördelning av ålder, erfarenheter, boendeort med mera.

4 (8)

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020

Region Gotland

GENOMFÖRANDE – ansvar och arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Rapportering av

det internationella arbetet görs årligen till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och ansvarar även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionstyrelsen i samband med
årsredovisningen. Den beslutar även om eventuell revidering av strategin.

Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och
att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och nätverk som
är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG) agerar styr/avstämningsgrupp för koncernövergripande frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom

sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern medfinansiering av
beslutad verksamhetsutveckling. Förvaltningschefen ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson till det interna internationella nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag att hålla sig ajour med EU-agendan och utveckling som

påverkar Region Gotland och Gotland i stort. EU-samordnaren är övergripande kontaktperson för Region Gotlands internationella nätverk och stödjer förvaltningarna i deras nätverksaktiviteter. Vidare ska samordnaren bistå Region Gotlands samtliga verksamheter med
aktuell information om utbildningsmöjligheter i EU-relaterade frågor, omvärldsbevakning
samt projektstöd. Primär kontakt med förvaltningarna sker genom det interna internationella nätverket som EU-samordnare är sammankallande av.

Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder den egna förvaltningen i
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det internationella nätverket. Kontaktpersonen ska, med stöd av EU-samordnaren, ansvara
för informations- och kunskapsförmedling med syftet att stimulera förvaltningens internationella arbete. Tillsammans bildar kontaktpersonerna ett nätverk som träffas regelbundet
för kunskaps- och informationsutbyte.
Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet beskrivs, rapporteras och utvärderas i nämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska rapportering ske med könsuppdelad statistik.
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För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på resultat ska årligen en sammanställning med goda exempel redovisas. Detta görs av EU-samordnaren i samarbete med
förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. För den regiongemensamma utvärderingen ansvarar regionstyrelsen. Syftet är att det arbetssätt som tillämpas för det internationella
arbetet blir mer resultat- och kunskapsinriktat. Fokus läggs på ett ökat lärande i verksamheterna.
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Bilaga 1 - Förteckning över Region Gotlands internationella nätverk
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av Stockholmregionens Europaförening som äger Stockholmregionens Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EU-agendan samt profilera regionen i Bryssel. Region Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och kan på så sätt vara med
och påverka utvecklingen av organisationen.
Hemsida: http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor (2017).
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner från 28 länder och har till syfte att påverka EU så att
EU:s politik främjar en balanserad territoriell utveckling. Gotland har varit medlem i
CPMR sedan tidigt 1990-tal och är idag medlemmar i två av nätverkets sex arbetsgrupper:
Island Commission som arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea Commission som arbetar
med Östersjörelaterade frågor. För Gotland är det viktigt att vara aktiva inom detta nätverk
för regionala utvecklingsfrågor där vi kan möta andra regioner med liknande utmaningar.
Hemsida CPMR: www.cpmr.org
Hemsida Baltic Sea Commission: http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission: http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro (CPMR 7180 euro, Baltic Sea Commission 1600 euro
(kostnaden kommer öka) Island Commission 4592 euro).
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Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100 medlämsstäder från länder i Östersjöområdet. Huvudsyften är att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan städerna, och här kan Region
Gotlands kommunala uppdrag få input i sitt arbete, samt hitta partners till eventuella projekt. Arbetet är uppdelat i sju arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett omtag under 2015 då
arbetsgrupper slogs ihop, en ny hemsida lanserades och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på projektsamarbete och erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är placerat i
Gdansk.
Hemsida: www.ubc.net
Årlig medlemsavgift: 1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på FN:s världsarvslista; platser värda att bevara för
framtiden. OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare.
Sekretariatet ligger i Quebec. Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt sekretariat för nordvästra Europa och Nordamerika i
Regensburg.
Hemsida: http://www.ovpm.org/.
Årlig medlemsavgift: 2700 euro (2017).
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för Hansedagen, där 75-120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad
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Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck. Gotland innehar platsen som vice ordförande både i nätverket och i föreningen. Gotland står
värd för Hansadagarna 2025.
Hemsida: www.hanse.org.
Årlig medlemsavgift: Ingen medlemsavgift. (Varje organisation täcker sina egna kostnader
för deltagande i olika aktiviteter, årlig kostnad för web-medverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket B7 1989. Nätverket har haft en stor betydelse för
Gotland i Östersjöfrågor och i EU-policy arbetet men har under senare år haft en lägre
aktivitetsgrad med fokus på konst- idrotts och ungdomsutbyten.
Hemsida: http://www.b7.org/.
Årlig medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt önätverk där Bornholm, Gotland och Åland deltar. Nätverket fokuserar på särskilda utmaningar och
möjligheter inom ”glesbygden”, förnärvarande och framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/.
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. SKL är ICLD:s huvudman. Lunds
Universitet, Region Gotland och SKL utgör ICLD:s styrelse.
Hemsida: www.icld.se.

Ärendenr RS 2016/540 Datum 2017-03-27

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner som har till uppgift att stötta och bidra med verksamhetsutveckling och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL har till uppgift att ge service och professionell rådgivning inom alla de områden kommuner, landsting och regioner är verksamma. Region Gotland är aktiva inom flera nätverk och beredningar som drivs av SKL, både på tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/1228 samt GVN 2020/222
22 februari 2021

Lena Nordström
Förvaltningsstrateg UAF

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss. Revidering Internationell strategi för Region Gotland

Förslag till beslut


Arbetsutskottet godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, under
förutsättningen att barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott gör detsamma.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
givits möjlighet att lämna synpunkter på förslag till reviderad internationell strategi
för Region Gotland 2021–2024. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tagit
fram ett förslag till yttrande.
Nämnden delegerade den 8 februari till arbetsutskottet att besluta om remissvaret.
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § Rf 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Remissen ger möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget samt synpunkter
på strategins användbarhet i nämnder och förvaltning.
Det reviderade förslaget är föredömligt utformat. Det är enkelt att ta del av den
gamla version av strategin och jämföra med de förändringar i text som föreslås. Mål
och strategi liksom ansvarsområden är oförändrade. Förvaltningen har inget att
invända mot de förändringar som föreslås, dock önskas ett förtydligande att det är
regionfullmäktige som varje mandatperiod utser politiska representanter till
internationella nätverk.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/1228 samt GVN 2020/222

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har givits möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024.
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § Rf 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Nämnden har att ta ställning till en uppdaterad version av Internationell strategi
utifrån förändringar i omvärlden, nya förutsättningar liksom arbetet med Vårt
Gotland 2040, ny regional utvecklingsstrategi för Gotland.
Remissen ger möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget samt synpunkter
på strategins användbarhet i nämnder och förvaltning utifrån frågeställningarna:
-Hur upplever ni att arbeta med strategin?
-Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?
Bedömning/Yttrande

Det reviderade förslaget är föredömligt utformat. Det är enkelt att ta del av den
gamla version av strategin och jämföra med de förändringar i text som föreslås. Mål
och strategi liksom ansvarsområden är oförändrade. Ansvarsfördelning och roller för
olika funktioner i Regions Gotlands interna organisation har ytterligare tydliggjorts.
Utgångspunkten är att den reviderade version av strategin tar hänsyn till ny regionala
utvecklingsstrategi för Gotland. Under rubriken syfte tydliggörs att strategin syftar till
att ge ramar för hur Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar att
integrera det internationella arbetet i sina verksamheter. En tydlig markering att
strategin sätter mål och avgränsar men att arbetet görs i respektive förvaltning.
Under rubriken prioriteringar tydliggör förslaget att Region Gotlands internationella
arbete tar sin utgångspunkt i Vårt Gotland 2040, Agenda 2030 samt EU:s klimatmål
2050. Det är synergieffekter mellan regionalt prioriterade mål som Region Gotland
fokuserar på och inte främst synergieffekter mellan nätverken. Deltagande i nätverk
och samarbetsprojekt utgör medel för att uppnå regionalt prioriterade mål. Det
betonas att det internationella arbetet ska ligga i linje med övriga befintliga strategier
och skapa ett mervärde för regionen.
Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Det är
regionstyrelsen som leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och
ansvarar även för det långsiktiga deltagandet i de internationella nätverken. Det
behöver tydliggöras att det är regionfullmäktige som varje mandatperiod utser
politiska representanter till internationella nätverk.
Det är positivt att den nya versionen av strategin tydliggör vilket uppdrag Region
Gotlands EU-samordnare har. Det framgår även vilken funktion regionstyrelsens nya
finansierings- och projektkontoret kommer att få.
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Tjänsteskrivelse
BUN 2020/1228 samt GVN 2020/222

Sist i strategin återfinns en uppdaterad förteckning över Region Gotlands
internationella nätverk. Denna förteckning underlättar avsevärt när nya
internationella samarbeten ska initieras och formas. Den tidigare strategin saknade
innehållsförteckning vilket även den ny versionen gör. Dokumentet görs mer
lättanvänt och en större överblick av innehållet ges om en sådan infogas.
På frågan hur utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar med strategin så kan
nämnas att förvaltningen har person utsedd som ingår i EU-samordnarens
internationella nätverk. Denna person rapporterar årligen som en del av
verksamhetsberättelsen vilka olika internationella engagemang som förvaltningen
deltagit/medverkat i under innevarande år. Den internationella strategin för Region
Gotland finns upptagen i förvaltningens verksamhetsplan under rubriken ”mål från
övergripande planer, strategier och program”.
Frågan om vilka möjligheter och hinder förvaltningen upplever med internationellt
arbete blir just nu mitt i pandemin inte riktigt rättvist besvarad eftersom de flesta
samarbeten har pausats. Under normala omständigheter finns det ett mycket brett
och ambitiöst förhållningssätt till att delta i internationella utbyten och projekt.
Wisbygymnasiet liksom folkhögskolan har mångårig erfarenhet av arbete över
nationens gränser. Många verksamheter inom UAF vittnar om mervärdet av att knyta
kontakter och erfarenheter med andra länder. Det är dock viktigt att det inkluderas i
det ordinarie arbetet och att många personer i verksamheterna blir involverade, för
att sprida lärandet. Det hinder som ofta anges i sammanhanget är att det är svårt att
avsätta tid för arbetet men även för att återföra nya erfarenheter och kunskap tillbaka
till den egna organisationen. En brist som tidigare noterats är svårigheten att få stöd
och hjälp vid projektansökningar, denna brist är omhändertagen i och med att
regionstyrelseförvaltningen etablerat en stödfunktion i form av projektkontor och
finansieringsteam.
Beslutsunderlag
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, antagen 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, §Rf31
Föreslagen reviderad av Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024, RS 2020/1254.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

MBN § 6

MBN § 6

RS Remiss - Förslag till reviderad
internationell strategi för Region Gotland
2021-2024

MBN 2020/3499

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens remissyttrande som
sitt eget.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
En revidering av strategin utgör ett tillfälle att samla in erfarenheter och medskick
från nämnder och förvaltningar kring internationellt strategiskt arbete. Intern remiss
till samtliga nämnder av förslaget kompletteras med följande två frågor kring hur
nämnderna och förvaltningarna upplever att arbeta med strategin och hur de ser på
strategins genomslag i den egna verksamheten.
- Hur upplever ni att arbeta med strategin?
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?
Miljö- och byggnämnden ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.
Yttrande

Förvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta eller kommentera de revideringar
som gjorts av strategitexten, då de syftar till förtydligande och aktualisering av texten
i relation till övergripande styrdokument och förändringar kopplade till de strategiska
nätverken. Strategins inriktning, i helhet och delar, har inte förändrats i och med
förslaget till revidering, vilket inte föranleder ett omfattande svar. Yttrandet tar därför
sin utgångspunkt i frågorna som ställs i remissutskicket.
Hur upplever ni att arbeta med strategin?
Antagandet av en internationell strategi 2017 gav en tydlig inriktning för hur det
internationella arbetet inom Region Gotland skall bedrivas. Strategin lägger också
stort ansvar hos förvaltningarna, vilket ställer stora krav på förvaltningsledningarnas
kunskap om strategin. Stadsarkitekten utsågs till förvaltningens representant i Region
Gotlands internationella nätverk som träffas ca 1 gång / kvartal.
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Sammanträdesdatum 2021-02-09

MBN § 6

Utifrån strategin, har förvaltningen under perioden ökat sitt engagemang i det
prioriterade nätverket UBC, där stadsarkitekten också ingår i styrgrupp för
delnätverket Planning Cities. Förvaltningen anordnade, inom nätverket, ett
stadsbyggnadsseminarium i Visby under hösten 2018. Förvaltningen har också tagit
del av centrala stimulansmedel för deltagande i nätverksträffar. Utöver
nätverksarbetet är också förvaltningens EU-finansierade projektarbeten, framför allt
det snart genomförda DiSa-projektet, att se som del i implementering av den
internationella strategin.
Utmaningen är att göra strategin synlig och prioriterad i hela förvaltningen, och inte
endast utifrån enstaka medarbetares engagemang. Det kräver framåt ett fokus från
förvaltningsledning att synliggöra möjligheterna i implementeringen, och även på ett
tydligare sätt synliggöra för nämnden hur arbetet bedrivs. Ett konkret, och säkerligen
genomförbart förslag, är att EU-samordnare och stadsarkitekt tillsammans gör en
årligt återkommande muntlig information om implementeringen av strategin för
nämnden. Detta kan på ett bättre sätt synliggöra för nämnd, och förvaltning, hur
arbetet bedrivs och vilken återverkan det ger i verksamheten.
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?
Arbete i projekt och nätverk ger värdefull kompetens och kunskapsutbyte till
förvaltningens verksamheter, och kan då ytterst stödja regionalt prioriterade mål.
Den självklara utmaningen är att göra en rimlig avvägning mellan den dagliga
verksamheten och insatser kopplade till strategin. Erfarenheten är att en relevant
koppling mellan det internationella arbetet och den dagliga verksamheten är
avgörande, men eftersom kopplingen oftast är indirekt kan den också lätt
bortprioriteras i relation till de dagliga uppdragen. Det ställer höga krav på
förvaltningsledning att göra den prioritering och ansvar för det internationella arbete
som strategin faktiskt placerat hos förvaltningarna. Det är troligt att det i den
fortsatta implementeringen kommer att behövas en tydligare instruktion till
förvaltningsledningarna. Ambitionen i den internationella strategin pekar i riktningen
att Region Gotlands internationella nätverk borde vara ett strategiskt nätverk inom
organisationen, vilket det inte är idag. Det skulle ge större möjligheter till styrning,
samordning och långsiktigt genomförande av strategin.
Förvaltningen vill avslutningsvis poängtera att den internationella strategin sedan
införandet 2017 gett ett bra ramverk för det internationella arbetet som saknats
tidigare. Remissförslaget föreslår inga omfattande förändringar i strategin, vilket
samhällsbyggnadsförvaltningen inte heller anser behövs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Hegardt, stadsarkitekt. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Protokollsutdrag
MBN § 6

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens remissyttrande som sitt
eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

RS §348.
Förslag revidering Internationell strategi 2021-2024
Sökande
Regionstyrelsen
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Förslag till reviderad internationell strategi
för Region Gotland 2021-2024

TN 2020/4153
TN AU § 33

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till internationell strategi med
följande tillägg,
Det är önskvärt att regionstyrelseförvaltningens finansierings- och projektkontor som
nämns i strategin i högre grad än i dag bör utvecklas till ett mer operativt stöd till
förvaltningarna i arbetet med att inspirera, driva på, söka projektstöd, skriva
ansökningar och delta i projektstart m.m.

En internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § RF 31. Målen är att främja internationellt utbyte för en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla
Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet sker i förvaltningarnas
verksamheter, med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla
verksamheternas kvalitet. Strategin följs upp årligen och redovisas till
regionfullmäktige. Regionstyrelsen ansvarar för övergripande samordning och för
relationerna i de internationellt prioriterade nätverken. Nämnderna ansvarar för
integration av internationella perspektiv i verksamheten.
Bifogat förslag utgår från att reviderad internationell strategi för Region Gotland
huvudsakligen utgör en aktualiserad version utifrån nya förutsättningar och arbetet
med Vårt Gotland 2040, ny regional utvecklingsstrategi för Gotland. Mål och syfte är
däremot desamma, liksom ansvarsfördelningen, som i Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020.
Bedömning

Den internationella strategin bygger i huvudsak på att förvaltningarna ska ta det
största ansvaret för om det ska drivas internationella projekt. Det är önskvärt att det
finansierings- och projektkontor som nämns i strategin i högre grad än i dag bör
utvecklas till ett mer operativt stöd till förvaltningarna i arbetet med att inspirera,
driva på, söka projektstöd, skriva ansökningar och delta i projektstart m.m. Ett arbete
som borde kunna betala sig genom de medel som ansökningar drar in. Detta för att
ge stöd till överbelastade förvaltningar.
Barn- och genusperspektiv –Ett aktivt internationellt samarbete med andra länder i
för ändamålet utvalda arbetsområden är viktigt för att skapa möjligheter i
internationella sammanhang även för de unga i samhället. Det skapar även ett
mervärde i Regionens rekrytering av medarbetare om det kan erbjudas internationellt
projektarbete med starkt stöd av Regionledningen.
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Landsbygdsperspektiv – även landsbygdens aktörer och den regionala verksamheten
kan främjas genom projektarbete i partnerskap med andra länder.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ett starkt och kompetent internationellt
finansierings- och projektkontor kan på sikt ta hem stora medel som delvis även
betalar projektkontorets omkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till internationell strategi med
följande tillägg,
Det är önskvärt att regionstyrelseförvaltningens finansierings- och projektkontor som
nämns i strategin i högre grad än i dag bör utvecklas till ett mer operativt stöd till
förvaltningarna i arbetet med att inspirera, driva på, söka projektstöd, skriva
ansökningar och delta i projektstart m.m.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-13
Remiss: Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024
Skickas till
Regionstyrelsen
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RS Remiss - Förslag till reviderad
internationell strategi för Region Gotland
2021-2024

HSN 2020/781
HSN-AU § 33

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar
och skickar det som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige (RF § 31). Målen med strategin är att främja internationellt utbyte för en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt på Gotland samt att utveckla
Region Gotlands verksamheter.
Strategin följs upp årligen och redovisas till regionfullmäktige i samband med
nämndernas verksamhetsberättelse. Regionstyrelsen ansvarar för den övergripande
samordningen och för relationerna i de internationellt prioriterade nätverken.
Nämnderna ansvarar för integration av internationella perspektiv i verksamheten.
Den internationella strategin har reviderats och remitteras nu till Region Gotlands
nämnder för synpunkter samt med två frågor kring strategins användbarhet i nämnd
och förvaltning:
1. Hur upplever ni att arbeta med strategin?
2. Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?
För hälso- och sjukvårdsnämnden är vikten av samspel och dialog med omvärlden
nationellt eller internationellt viktig för att driva utveckling inom det egna uppdraget.
Nya insikter och erfarenhetsutbyten ger kraft i framtidsplanering och
utvecklingsarbete.
Strategin är övergripande och omfattar en tydlig viljeinriktning, men hälso- och
sjukvårdsnämnden upplever inte att strategin lever integrerat i det strategiska arbetet
eller prioriteringarna i någon större omfattning. Kopplingen till Region Gotlands
styrkort är inte självklar och de olika verksamheternas behov behöver styra före en
generell uppmaning att utveckla det internationella samarbetet.
Av de internationellt prioriterade nätverken som beskrivs i strategin är det inga som
berör hälso- och sjukvårdsverksamheten, med undantag av Sveriges kommuner och
regioner (SKR) där samverkan finns på både tjänstemannanivå som politisk nivå.
Region Gotland har en lång erfarenhet av att arbeta internationellt, men för hälso1 (2)
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HSN § 32

och sjukvårdsnämnden har samverkan och erfarenhetsutbytet i första hand skett
nationellt där mervärdet för kvalitets- och verksamhetsutveckling för patienter och
medarbetare har varit avgörande.
Internationella samarbeten är för hälso- och sjukvården på övergripande strategisk
nivå ännu ett outforskat område, men det utesluter inte idag redan befintliga
relationer och nätverk internationellt på individnivå.
Möjligheten till att utveckla och stärka hälso- och sjukvården genom att identifiera
externa finansieringsmöjligheter är intressant framöver. Ett exempel är det ERUF
projekt som pågår i samarbete med Region Gotland/Hälso- och sjukvården
tillsammans med Uppsala universitet och Science Park Gotland. Parterna har
tillsammans tilldelats 16,2 miljoner kronor inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna samt regionala utvecklingsmedel för samarbetsprojektet ”Innovationssystem Gotland”. Syftet med projektet är att utveckla
förmågan att uppmuntra och ta tillvara på idéer med innovationspotential från
medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Vad gäller möjligheter och hinder för att öka den internationella närvaron eller
samarbetet handlar det idag i första hand om prioriteringar och resurser.
Det är bra att det finns en sammanhållande funktion på regionstyrelseförvaltningen
med uppdrag att hålla ihop arbetet utifrån strategin och att stötta det arbete som sker
på förvaltningarna.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 33
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar
och skickar det som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021
Remiss: Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-18

SON § 67

RS Remiss - Förslag till reviderad
internationell strategi för Region Gotland
2021-2024

SON 2020/449
SON/AU § 32

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom Socialförvaltningens svar på remiss och lämnar
det som sitt eget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige,§ 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Strategin följs upp årligen och redovisas till regionfullmäktige. Regionstyrelsen
ansvarar för övergripande samordning och för relationerna i de internationellt
prioriterade nätverken. Nämnderna ansvarar för integration av internationella
perspektiv i verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer i remissen att i den mån det finns risker eller
problem med strategins genomslag i nämnder och förvaltningar så beror det på andra
orsaker än strategins utformning. En revidering av strategin utgör ett tillfälle att
samla in erfarenheter och medskick från nämnder och förvaltningar kring
internationellt strategiskt arbete. Remissen avslutas med två frågor kring nämndernas
synpunkter på internationellt arbete samt arbetet med strategin.
Socialnämnden (SON) ställer sig positiv till internationellt arbete men ser inte att
geografiaspekten är viktigare än målet med en utveckling eller ett förbättringsarbete.
Utveckling av verksamheten kan mycket väl ske på nationell influens som
internationell influens. Därför blir inte ett internationellt arbete en prioritet, även om
SON välkomnar internationella relationer. SON:s största samarbetspartner, SKR
(Sveriges Kommuner och Regioner), bidrar till viss del med internationellt perspektiv
genom nätverk, kontakter med lärosäten med mera. Nätverken som prioriteras i
strategin, SKR undantaget, omfattar inte SON:s verksamhet varför SON ställer sig
frågande till strategins uttryck i att nätverken berör alla nämnder och föreslår därför
en omformulering där ansvarsområde för nämnder och regionfullmäktige tydliggörs.
SON uppskattar att det i Region Gotland finns stöd att få vid internationella
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-18

samarbeten vid behov.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt att
paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2021.
Remiss – RS § 348 Revidering Internationell strategi för Region Gotland
Skickas till
Regionstyrelsen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 112

Allmänna bestämmelser för användande av
Region Gotlands allmänna dricksvatten- och
avloppsanläggning (ABVA)

RS 2020/1766
AU § 91

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Den nya versionen av Allmänna bestämmelser för användande av Region
Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA) fastställs.

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). I den nya lagen infördes
begreppet dagvatten som inte fanns i den tidigare VA-lagen från 1977.
I den fram till nu gällande versionen av Region Gotlands Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning
(ABVA) har inte begreppet dagvatten hanterats. I förslaget till ny ABVA har
begreppet avloppsvatten delats upp i begreppen spillvatten respektive dag- och
dränvatten. Även vissa förtydligande är gjorda i texten gällande vem som ansvarar
för och får hantera avstängningsventiler, servisventiler, vattenmätare och LTApumpar.
Förslaget till ny version av Allmänna bestämmelser för användande av Region
Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning antogs av tekniska nämnden
2020-11-18, § 256, som därmed överlämnade bestämmelserna till regionfullmäktige
för fastställande.
Teknikförvaltningen föreslår att ABVA antas med motiveringen att reglerna för
användandet av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning blir
tydligare för abonnent samt att dagvattenhanteringen blir inkluderad som ett nytt
begrepp.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker teknikförvaltningen förslag och rekommenderar regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att fastställa den nya versionen av
Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna dricksvattenoch avloppsanläggning (ABVA).
Barn- och genusperspektiv – Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna VA-ledningsnätet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna VA-ledningsnätet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 112 forts
RS 2020/1766
AU § 91

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet ger ingen ekonomisk förändring för någon
part.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-11-18, § 256
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-29
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1766
29 mars 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands
allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige
− att fastställa den nya versionen av Allmänna bestämmelser för användande av Region
Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Sammanfattning

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). I den nya lagen infördes
begreppet dagvatten som inte fanns i den tidigare VA-lagen från 1977.
I den föreliggande nya versionen av Region Gotlands Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA) är
därför begreppet dagvatten infört, på så vis att begreppet avloppsvatten delats upp i
de nya begreppen spillvatten och dag- och dränvatten.
Ärendebeskrivning

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). I den nya lagen infördes
begreppet dagvatten som inte fanns i den tidigare VA-lagen från 1977.
I den fram till nu gällande versionen av Region Gotlands Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA) har inte
begreppet dagvatten hanterats. I förslaget till ny ABVA har begreppet avloppsvatten
delats upp i begreppen spillvatten respektive dag- och dränvatten. Även vissa
förtydligande är gjorda i texten gällande vem som ansvarar för och får hantera
avstängningsventiler, servisventiler, vattenmätare och LTA-pumpar.
Förslaget till ny version av Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands
allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning antogs av tekniska nämnden 2020-11-18
(§256), som därmed överlämnade bestämmelserna till regionfullmäktige för
fastställande.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1766

Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att ABVA antas med motiveringen att reglerna för
användandet av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning blir
tydligare för abonnent samt att dagvattenhanteringen blir inkluderad som ett nytt
begrepp.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker teknikförvaltningen förslag och
rekommenderar regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att fastställa den nya
versionen av Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna
dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA).
Barn- och genusperspektiv – Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna VA-ledningsnätet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna VA-ledningsnätet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet ger ingen ekonomisk förändring för
någon part.
Beslutsunderlag

− Tekniska nämnden, § 256, 2020-11-18
− Förslag till ”Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands
allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning”
− Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna
dricksvatten- och avloppsanläggning, regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-03-29

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN-reg
MBN-reg

Bilaga
Förslag till ”Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och
avloppsanläggning”
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Författningssamling för Region Gotland

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV REGION
GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING,
ABVA

Antagen av Regionfullmäktige 2021-06-21.
Gäller från och med 2021-07-01.

Inledning
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Region Gotland. Förvaltningen
handhas av teknikförvaltningen som är underställd tekniska nämnden.
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Region Gotland
gäller vad som föreskrivs i Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan
författning samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som
innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på
grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås
byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
7.

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan meddelar beslut skriftligen.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
8.

Huvudmannen levererar dricksvatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet.
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Författningssamling för Region Gotland

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GOTLANDS
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING,
ABVA

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att ett visst vattentryck eller
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
För att nyttja vatten för ändamålen värmeutvinning, kylvatten eller till
sprinkleranläggning ska ansökan ske till huvudmannen som meddelar beslut
skriftligen.
Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation,
ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed
förbundna anläggningar.
Vid planlagt leveransbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.
Avstängningsventiler, servisventiler och brandposter får endast manövreras av Region
Gotlands personal eller efter särskilt medgivande av huvudmannen.
Vattenförbrukning på fastigheten fastställs genom mätning om inte huvudmannen
bestämmer annat. Vattenmätare tillhandahålls av huvudmannen och förblir dennes
egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket märke av mätare som
ska användas.
Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och
sammankoppling med installationen i övrigt.
Huvudmannen ansvarar inte för undermätare inom fastigheten.
Vattenmätarens plats ska vara väl åtkomlig och utförd enligt huvudmannens föreskrift.
Huvudmannen har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att
sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla
vattenmätaren.
Avläsning av vattenmätaren sker på tid och sätt som bestäms av huvudmannen.

Användning av den allmänna spillvattenanläggningen
20. Endast spillvatten får tillföras spillvattenledningsnätet.
21. Huvudmannen tar emot spillvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna spillvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
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Författningssamling för Region Gotland

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GOTLANDS
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING,
ABVA

22. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet väsentligt
avviker från hushållsspillvattens.
23. Fastighetsägare får inte tillföra spillvattenanläggningen lösningsmedel,
avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, kax från
bergvärmeborrning, fett i större mängd, syreförbrukande ämnen i större mängd,
läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller
föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
24. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 grader Celsius får inte tillföras i
förbindelsepunkten.
25. Att tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn är inte tillåtet.
26. Fråga alltid huvudmannen om ett ämne får släppas ut, eller om ett oavsiktligt utsläpp
av sådant slag som anges i ovanstående har skett, ska detta utan dröjsmål anmälas till
huvudmannen.
27. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt spillvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
28. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
spillvattenläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga
person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd
som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
29. Vid anslutning till allmänt tryckavloppsystem tillhandahåller huvudmannen LTApumpenheten eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom.
Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska
användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga
anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,
justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
Det bör således observeras att om pumpanordning behövs för endast en eller några få
fastigheter bekostas pumpanordningen av vederbörande fastighetsägare, om inte annat
överenskommits med huvudmannen.
I de fall huvudmannen enligt gällande lag tecknat avtal med fastighetsägare om LTAanläggning är fastighetsägaren ansvarig att bekosta LTA-stationen och sköta
underhåll.
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Författningssamling för Region Gotland

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GOTLANDS
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING,
ABVA

Användning av den allmänna dagvattenanläggningen
30. Dag- och dräneringsvatten ska endast tillföras allmän dagvattenledning eller
anläggning som är avsedd för sådant ändamål.
31. Om dag- och dränvatten från fastighet avleds till spillvattenledning, får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren informerats om detta. Detsamma gäller om
huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan förbindelsepunkt för
dagvatten upprättats och informerat fastighetsägaren. Huvudmannen bestämmer
tidsrymd inom vilken tillförseln kan ha upphört.
32. Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dräneringsvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå förbjuda tillförsel av sådant vatten till spillvattenledningen.
Förutsättningar för detta är att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt.
33. Fastighetsägare får inte tillföra dagvattenanläggningen kax från bergvärmeborrning,
vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, frätskador, förgiftning, avlagring,
vidhäftning, gasbildning, explosion eller skador eller olägenhet på miljön. Ånga eller
varmvatten med högre temperatur än 45 grader Celsius får inte tillföras i
förbindelsepunkten.
34. Dagvatten vars art inte i oväsentlig mån avviker från dag- och dränvatten får inte
tillföras dagvattenledningen.
35. Fråga alltid huvudmannen om ett ämne får släppas ut, eller om ett oavsiktligt utsläpp
av sådant slag som anges i ovanstående har skett, ska detta utan dröjsmål anmälas till
huvudmannen.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-11-18

TN § 256

TN § 256

ABVA (allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna
dricksvatten- och avloppsanläggning)

TN 2020/3349
TN AU § 244

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta ABVA – Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten – och avloppsanläggning
och överlämna till Regionfullmäktige för beslut.

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster(2006:412). I den nya lagen inrättades
begreppet dagvatten som i den tidigare VA-lagen från 1977 inte fanns. I tidigare
ABVA för Region Gotland har inte begreppet dagvatten hanterats. I förslaget på ny
ABVA har begreppet avloppsvatten delats upp i de nya begreppen spillvatten och
dag- och dränvatten. Även vissa förtydligande är gjorda i texten gällande vem som
ansvarar för och får hantera avstängningsventiler, servisventiler, vattenmätare och
LTA-pumpar.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att ABVA antas med motiveringen att reglerna för
användandet av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning blir
tydligare för abonnent samt att dagvattenhanteringen blir inkluderad som ett nytt
begrepp i ABVA.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna va-ledningsnätet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna va-ledningsnätet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet ger ingen ekonomisk förändring för någon
part.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att anta ABVA – Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten – och avloppsanläggning och
överlämna till Regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-19
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-11-18

Protokollsutdrag
TN § 256

Bilaga Förslag till ABVA Region Gotland
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 113

Revidering av avfallsföreskrifter

RS 2021/332
AU § 92

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsens förslag till avfallföreskrifter antas.

Tekniska nämnden har efter remissomgång och utställning föreslagit nya avfallsföreskrifter. Nämndens förslag är fullständigt förutom ifråga om när de nya föreskrifterna ska börja gälla (och de gamla upphöra).
Som regel anses kommunala föreskrifter giltiga när de justerats. Det finns också krav
på kungörande och tillgänglighet av föreskrifterna (se 8 kap. kommunallagen).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att om föreskrifterna antas på junimötet skulle
de kunna börja gälla den 1 juli 2021 och har inarbetat det i förslaget till bestämmelse
om ikraftträdande. Vidare har en anpassning till regionens författningssamlingsmall
vidtagits.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta
det sålunda kompletterade förslaget till nya avfallsföreskrifter.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-02-17, § 34
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-29
Skickas till
Tekniska nämnden
Författningssamlingen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/332
29 mars 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Revidering av avfallsföreskrifter
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till avfallföreskrifter.

Ärendet

Tekniska nämnden har efter remissomgång och utställning föreslagit nya
avfallsföreskrifter. Nämndens förslag är fullständigt förutom ifråga om när de nya
föreskrifterna ska börja gälla (och de gamla upphöra).
Som regel anses kommunala föreskrifter giltiga när de justerats. Det finns också krav
på kungörande och tillgänglighet av föreskrifterna (se 8 kap. kommunallagen).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att om föreskrifterna antas på junimötet skulle
de kunna börja gälla den 1 juli 2021 och har inarbetat det i förslaget till bestämmelse
om ikraftträdande. Vidare har en anpassning till regionens författningssamlingsmall
vidtagits.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta
det sålunda kompletterade förslaget till nya avfallsföreskrifter (bilaga).
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens förslag den 17 februari 2021 § 34

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Region Gotlands författningssamling
Tekniska nämnden
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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

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 34

TN § 34

Revidering av avfallsföreskrifter

TN 2020/3493
TN AU § 26

Tekniska nämndens beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner informationen och justeringar gjorda efter
synpunkter inkomna under samråd och utställning av avfallsföreskrifter.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta nya
avfallsföreskrifter för Region Gotland.

Region Gotlands renhållningsordning består av avfallsplan och avfallsföreskrifter.
Avfallsplan antogs av regionfullmäktige 2020-04-27 och gällande avfallsföreskrift
antogs 2014-02-20. Avfallstaxa har reviderats och antogs 2020-12-14.
I avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för avfallshanteringen inom Region
Gotland. Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§,
avfallsförordningen (2020:614) får kommunala föreskrifter meddelas avseende
avfallshantering. Avfallsföreskrifterna föreslås träda ikraft så snart de antagits av
regionfullmäktige.
Region Gotlands avfallsföreskrifter har justerats med anledning av ny taxa, ändring
av miljöbalken vad gäller definition av kommunalt avfall samt för att förenkla och
förtydliga regelverket.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en översyn av avfallsföreskrifterna bör göras med
ett femårsintervall eller efter behov vid exempelvis ändringar i lagstiftning som berör
de lokala föreskrifterna.
Barn- och genusperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift reglerar regionens renhållning
av avfallshantering. De ska utformas enligt likställighetsprincipen och främja en
långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens hälsa och välmående.
Landsbygdsperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter, både stad
och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en avfallstaxa
som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader. Avfallsföreskrifterna reglerar hur
taxan tillämpas och i vilka fall avgift ska tas ut samt med vilket intervall.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av handläggare Jessica Kruse och Anette Nielsen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-17

Protokollsutdrag
TN § 34

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-18
Sammanställning synpunkter
Miljöbalken (1998:808)
Avfallsförordningen (2020:614)
Skickas till
Regionstyrelsen
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Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§,
avfallsförordningen (2020:614) meddelar regionfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering inom Region Gotland.
Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som
anges här:
1. Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som regionen ansvarar för
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och
som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Det är till exempel
matavfall, restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, trädgårdsavfall, samt
små döda sällskapsdjur.
2. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med en * i bilaga 3 till avfallsförordningen.
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från omfattande bygg-, renoveringsoch rivningsarbeten.
/Upphör att gälla U: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas ej som
hushållsavfall och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas som hushållsavfall
endast om arbetet utförts av privatperson. Om yrkesperson har genomfört
byggnation, renovering eller rivning klassas avfallet som verksamhetsavfall.
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus eller om det till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll.
6. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
hushållsavfall. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som inte är mat
men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör
dock inte hushållsavfall.
7. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,
förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar eller som kan återbrukas eller materialåtervinnas, har sorterats ut
från hushållsavfallet.
8. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
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9. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
10. Med permanentbostad menas en fastighet som nyttjas för bostadsändamål där
boende är folkbokförd på adressen.
11. Med fritidshus menas fastighet som nyttjas för fritidsboende där ingen är
folkbokförd på adressen och där behov av avfallshämtning endast föreligger under
sommarsäsongen.
12. Med behållare avses kärl, container, krantömd behållare, säck, latrinbehållare eller
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små
avloppsanläggningar.
13. Med betalsopsäck menas säck för extra avfall som inte ryms inom ordinarie
abonnemang för rest- och matavfall. Säcken är märkt med Region Gotland.
14. Med små avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar för hushållsavfall.
15. Med tätort menas ett område med minst 200 invånare och där avståndet mellan
husen är mindre än 200 meter.
16. Med sommarperiod avses perioden vecka 20 till och med vecka 37 och med övrig
del av året avses perioden vecka 38 till och med vecka 19.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Regionen Gotlands ansvar för avfallshantering och tillsyn

3 § Tekniska nämnden ansvarar för hanteringen av avfall, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
och som i dessa föreskrifter benämns hushållsavfall. Den avfallsansvariga nämnden har
särskilt ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall
till en behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som regionen ansvarar för utförs
av avfallsavdelningen och upphandlad entreprenör, nedan kallad Renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden, Region
Gotland.
Betalning och information

5 § Tekniska nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar,
returpapper, elavfall och bilar som finns tillgängliga i regionen.
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och
för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs
genom regionens försorg och i enlighet med avfallstaxan som regionen har antagit med
stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för fastigheten
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teckna erforderliga abonnemang enligt Region Gotlands avfallstaxa.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande
regler för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till den avfallsansvariga nämnden.

Hushållsavfall
Sortering och överlämning av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
30 § och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Renhållaren för
borttransport.
10 § Hushållsavfall under Region Gotlands ansvar ska lämnas till Renhållaren om inte
annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats
enligt 23 § eller lämnas på plats som anvisas i 30 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara
behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.
Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar m m

11 § Inom Region Gotland får endast de behållare användas som föreskrivs genom
avfallstaxan och som kan tömmas med den utrustning som används i regionens
insamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten
avgörs av tekniska nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren.
12 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Renhållaren, ägs av Region
Gotland och tillhandahålls av Renhållaren.
Matavfallspåsar och hållare till matavfallspåsar tillhandahålls enligt abonnemang.
Betalsopsäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Container får ägas av Renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Krantömda behållare, små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och
installeras av fastighetsinnehavaren.
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Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av
behållare. När Renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.
Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på
oaktsamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och
underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshantering.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för dimensionering av avfallsutrymmen, se Avfall Sveriges hemsida
www.avfallsverige.se.
Anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
samt krantömda behållare

13 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska
inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning
överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.
14 § Vid installation av behållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att
den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara
minst sju meter över kranfordonet och längs hela sträckan mellan kranfordonets
uppställningsplats och behållaren. Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med
tömningsanordning som är godkänd av tekniska nämnden och som är anpassad till de
insamlingsfordon som normalt används i regionen.
Anläggningar som ska tömmas med kranfordon ska installeras så att avståndet mellan
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överstiger fem meter,
om inte särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 2 000 kg.
Avstånd upp till tio meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst
1 000 kg.
Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och
anläggning. Behållare ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande
underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och
dylikt.
Missköts rengöringen av behållare, och rättelse inte sker efter uppmaning, får
Renhållaren rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad till
självkostnadspris.
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Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
eller utrymmet är avsett.
Närmare krav på emballering med mera framgår av 30 §.
17 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte
kan tillgodoses. Betalsopsäck och latrinkärl får inte väga mer än 15 kg. Samtliga
behållare bör vara fria från snö och is vid tömningstillfället.
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska
utan anmaning meddelas Renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i
regionens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och
vändas så att det kan hämtas med det fordon som normalt används för hämtningen.
Behållare som Renhållaren ska tömma ska på hämtdagen vara tillgänglig och placerad på
ordinarie plats för hämtning mellan följande klockslag:
-

Under sommarperiod, vecka 20 till och med vecka 37, kl. 05-20 med undantag för
Visby innerstad där tömning kan ske kl. 06-20.

-

Övrig del av året kl. 06-18.

Åtgärder inför och efter hämtning av avfall från anläggningar

20 § Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara tillgängliga för tömning. Inför
tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen
öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kg om inte särskilda
skäl föreligger. Tömningshålet ska vara minst 400 mm i diameter.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i direkt
anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland

7

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som
anger vilken fastighet anläggningen tillhör.
Anslutning för slang ska passa Renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en adapter
för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas Renhållaren.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14.
Fastighetsinnehavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter tömning för att
anläggningen ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial ansvarar
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast
tillföres anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten
efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana
åtgärder.
21 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd
avloppsanläggning, som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska
anläggningen sluttömmas. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan
dröjsmål anmäla ändringar som berör avfallshanteringen enligt § 7.
22 § Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska anläggningen sluttömmas.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar
som berör avfallshanteringen enligt § 7.
Behållarplats, hämtnings- och transportvägar

23 § Hämtning av hushållsavfall sker
-

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som
möjligt eller

-

vid en med Renhållaren överenskommen plats eller

-

vid en av Region Gotland anvisad plats inom rimligt avstånd.

24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och
hållas halkfri.
Vid behov ska vändmöjlighet finnas.
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon
som normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med Renhållaren eller anvisas enligt 23 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som behållare eller slang behöver förflyttas
av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att hämtningen inte försvåras.
Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.
Hämtningsområde och hämtningsintervall

25 § Region Gotland utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för
hämtningsintervall och ytterligare tjänster framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
27 § Hämtning av avfall i behållare upp till 660 liter, container och krantömda behållare
utförs enligt följande:
27 a § För permanentbostäder som utgörs av en- eller tvåbostadshus:
- Tömning av kärl för restavfall sker varannan vecka. Om allt matavfall
komposteras på den egna fastigheten kan tömning ske var fjärde vecka.
-

Tömning av kärl för matavfall sker varannan vecka.

27 b § För fritidshus:
-

Tömning av kärl för rest- och matavfall sker varannan vecka under
sommarperioden vecka 20 till vecka 37. Möjlighet finns att beställa extra
tömningar under övriga delen av året.

27 c § För flerbostadshus och verksamheter:
-

Ordinarie tömning sker varannan vecka.

-

Inom tätort kan tömning ske upp till fem gånger per vecka under
sommarperioden och upp till tre gånger per vecka under övriga året.

-

Utanför tätort kan tömning ske upp till tre gånger per vecka under
sommarperioden och upp till två gånger per vecka under övriga året.

27 d § Tömning av container och krantömda behållare sker enligt abonnemang som
framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
28 § Latrinhämtning sker
- varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37,
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vid permanentbostad dessutom en gång per månad efter beställning under vecka
38 till vecka 19.

29 § För små avloppsanläggningar, tank för matavfall och fettavskiljare gäller följande:
-

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska ske minst en
gång per år eller oftare efter behov.

-

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske vartannat år och
i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren.

-

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta att anläggningens funktion bibehålls,
dock minst en gång per år.

-

Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av miljö- och byggnämnden för enskilda avloppsanläggningar och
leverantörens anvisningar ska följas.

Sortering, emballering och överlämning av avfall

30 § Avfall ska vara väl emballerat så att risk för skada, arbetsmiljöproblem eller annan
olägenhet inte uppkommer.
I nedanstående tabell framgår krav på sortering, emballering och överlämning av
hushållsavfall.
Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Återbruk

Inga krav på emballering.

Återbrukbara varor och material lämnas
direkt till second hand-aktör eller, från den
tidpunkt som Region Gotland aviserar, vid
återvinningscentral.

Matavfall ska läggas i påse som
tillhandahålls eller godkänts av
Region Gotland och i separat
behållare för matavfall, eller i
tank avsedd för matavfall.

För tömningsintervall se 27 §.

Produkter eller material som kan
användas igen, med eller utan
rengöring och reparation
Matavfall
Matavfall är rester som blivit
över, som man rensat bort eller
som blivit dåligt eller som av
andra orsaker ej gått till
konsumtion.

Restavfall

Matavfall borttransporteras från
fastigheten av Renhållaren, enligt de
hämtningsintervall som Region Gotland
erbjuder.
Avfallskvarn ansluten till det allmänna VAledningsnätet eller enskilt avlopp är inte
tillåtet inom Region Gotland.

Restavfall ska läggas i en påse För tömningsintervall se 27 §.
av lämpligt material. Påsen ska
Restavfall är det avfall som
Restavfall borttransporteras från
förslutas för att förhindra att
återstår när matavfall, farligt
fastigheten av Renhållaren, enligt de
avfall läcker ut.
avfall, förpackningar, returpapper,
hämtningsintervall som Region Gotland
elavfall och annat avfall som
Aska och slagg ska vara kall och erbjuder.
omfattas av producentansvar eller ämnen som kan förorsaka
som kan återbrukas eller
antändning ska neutraliseras
materialåtervinnas har sorterats innan de läggs i soppåsen.
ut.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Betalsopsäck

Endast grön säck märkt med
Region Gotland tillåts för
insamling av blandat rest- och
matavfall.

Betalsopsäck hämtas normalt vid
fastigheten i samband med ordinarie
tömning av kärl. Betalsopsäck kan även
lämnas vid återvinningscentral eller Region
Gotlands mottagningsstation för
betalsopsäckar.

Blandat rest- och matavfall.
Betalsopsäck kan användas när
man behöver lämna mer sopor än
vanligt vid enstaka tillfällen
eller osorterade sopor vid
tillfällen när man inte har
möjlighet att sortera ut matavfall.
Latrin
Latrin är toalettavfall från
torrtoalett.

Betalsopsäcken får inte väga mer än 15 kg.

För latrin används behållare
som tillhandahålls av Region
Gotland.

För hämtningsintervall se 28 §

Latrinkärl borttransporteras från
fastigheten/bostaden enligt de
Det är fastighetsinnehavarens hämtningsintervall som Region Gotland
Innersäckar, påsar av plast,
ansvar att se till att kärlet är rent erbjuder.
bindor, tamponger, våtservetter,
på utsidan och väl förslutet före
Latrinkärlet får väga max 15 kg.
tops, blöjor eller dylikt får inte
hämtning för att arbetsmiljöförekomma i latrinkärlet då dessa
problem, skada, lukt eller annan
stör efterbehandlingsprocessen.
olägenhet inte ska uppstå.
Slam och andra material från
små avloppsanläggningar

Filtermaterial från fosforfällor För tömningsintervall se 29 §.
och andra jämförbara filter ska
För förutsättningar för tömning se 20 §.
vara förpackat eller tillgängligt
Bindor, tamponger, våtservetter,
på ett sådant sätt att hämtning
tops, blöjor och dylikt får inte
kan utföras av fordon utrustat
förekomma i anläggningen då
med kran.
dessa stör
efterbehandlingsprocessen.
Andra uttjänta filtermaterial
hanteras enligt tillverkarens
rekommendationer.
Matfett, fettavskiljarslam och
frityroljor
Flytande matfett är exempelvis
frityrolja.

Grovavfall

Matfett som lämnas till
För tömningsintervall se 29 §.
återvinningscentral ska vara väl
Fast matfett från avskrap sorteras ut och
emballerat, exempelvis i stängd
lämnas i påsen för matavfall.
flaska, för att undvika lukt och
annan olägenhet uppkommer.
Avfallet ska vara tydligt märkt
och helst i originalförpackning
med uppgift om innehåll.

Grovavfall som lämnas vid
återvinningscentral ska vid
Hushållsavfall som är för tungt
behov emballeras i
eller skrymmande eller på andra
genomskinlig säck eller i
sätt olämpligt att lämna i kärl eller
behållare av samma materialslag
säck.
som avfallet. Grovavfall kan
också transporteras i behållare
som töms vid
återvinningscentral.

Grovavfall ska lämnas sorterat enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Grovavfall kan också lämnas i container
som töms av Renhållaren.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Bygg- och rivningsavfall

Inga särskilda krav på
emballering.

Sorteras vid källan i åtminstone följande
sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel,
klinker, keramik och sten), metall, glas,
plast och gips. Fraktionerna ska förvaras
skilt från varandra och annat avfall.

Avfall från byggande, rivning och
anläggningsarbeten, om arbetet
utförts av privatperson. Gäller
fr.o.m. 2023-01-01.

Lämnas sorterat enligt instruktioner på
återvinningscentralen.
Textilier

Inga krav på emballering.

Hela användbara såväl som
trasiga textilier

Hela, rena, användbara produkter lämnas
direkt till second hand-verksamhet eller,
från den tidpunkt som Region Gotland
aviserar, till återvinningscentral.
Trasiga textilier samlas in enligt anvisning
vid återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Växtavfall från invasiva
växtarter (växtdelar, frön och
Trädgårdsavfall är biologiskt
jord) emballeras i dubbla, väl
avfall som uppstår vid normalt
förslutna, påsar för att
nyttjande av trädgård vid
förhindra spridning under
bostadshus eller om det till sin art
transport till
och sammansättning liknar
återvinningscentral.
trädgårdsavfall från hushåll.
Invasiva växtarter1 som hotar den
inhemska biologiska mångfalden
måste hanteras med särskild
försiktighet.
Farligt avfall
Farligt avfall är ett ämne eller
föremål som kan ge allvarliga
skador på växter, djur och
människor. Exempel på farligt
avfall är
- Färg, lackavfall samt hartser
- Lim (kontaktlim, epoxilim,
spackel, fogmassa)
- Lösningsmedel
- Lysrör, lågenergilampor,
glödlampor
- Bekämpningsmedel
(insektsspray, ogräsmedel)
- Sprayburkar med innehåll
- Starkt surt eller alkaliskt avfall
(kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Spilloljor och annat oljeavfall

Farligt avfall ska vara tydligt
märkt och helst i
originalförpackning med
uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas.

För mer information om invasiva arter hänvisas till Naturvårdsverket,
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
1

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort trädgårdsavfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.
Trädgårdsavfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Växtavfall från invasiva växtarter lämnas
enligt instruktioner på återvinningscentral
med särskild mottagning av invasiva
växtarter.
Hushåll får genom egen försorg
transportera bort farligt avfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.
Farligt avfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Bilbatterier

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisning vid
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral eller till andra
insamlingsställen som producenterna
tillhandahåller, exempelvis vid
matvarubutiker.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral.

Läkemedel lämnas i
behållare/påse som
tillhandahålls av apotek.

Läkemedel lämnas till valfritt apotek.

Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kg.
Batterier, små
Om kasserade produkter
innehåller lösa urtagbara batterier
ska dessa plockas ur. Är batterier
inbyggda i produkten hanteras
den som konsumentelavfall.
Konsumentelavfall
Elektroniska produkter som
normalt finns i en bostad.
Kyl- och frysmöbler får inte
innehålla matrester eller
förpackningar eller dylikt när de
lämnas in.
Läkemedel samt kasserade
kanyler och sprutor.

Kasserade kanyler och sprutor
lämnas i behållare avsedd för
ändamålet som tillhandahålls av
apotek som Region Gotland har
avtal med eller på någon av
Region Gotlands vårdcentraler.
Döda sällskapsdjur samt avfall Mindre döda sällskapsdjur som
från husbehovsjakt
lämnas som restavfall ska läggas
i en påse av lämpligt material.
Sällskapsdjur är djur som normalt
finns inomhus i en bostad,
Slaktbiprodukter som lämnas
exempelvis hund, katt, kanin,
som matavfall ska läggas i de
hamster, orm, fågel och fiskar
matavfallspåsar som
m.m.
tillhandahålls av Region
Gotland.
Vid husbehovsjakt kan mindre
mängd slaktbiprodukter uppstå.

Kasserade kanyler och sprutor lämnas till
apotek som Region Gotland har avtal med
eller till Region Gotlands vårdcentraler.

Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner
på den egna fastigheten eller lämnas i
kärlet för restavfall. Kontakta Region
Gotland för närmare bestämmelser.
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till
veterinär för omhändertagande.
Slaktbiprodukter som uppstår vid
husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen.
Kontakta Region Gotland för närmare
bestämmelser.
Mindre mängd slaktbiprodukter kan
lämnas i kärlet för matavfall om det är
lättnedbrytbart. Horn, klövar etc. kan
lämnas i restavfallskärlet.

Förpackningar
Förpackningar av plast, papp,
metall och glas.

Förpackningar ska lämnas på återvinningsstation eller i annat insamlingssystem som
tillhandahålls av producenterna.
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Instruktion för hämtning/lämning
Returpapper ska lämnas i de
insamlingssystem som tillhandahålls av
producenterna eller av Region Gotland.

Kuvert sorteras som restavfall.
Däck
Cykeldäck och andra mindre
däck.

Cykeldäck och andra mindre däck kan
lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral. Däck måste separeras
från fälg. Större däck lämnas till
gummiverkstad eller återförsäljare.

Ammunition m.m.

Lämnas till Polisen.

Ammunition, nödraketer,
fyrverkerier och andra explosiva
produkter.

Åtgärder om föreskrift inte följs

31 § Om avfallsföreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare, har Region Gotland rätt
att ta ut en avgift eller att inte utföra ordinarie hämtning.
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt
avfallstaxan.
För avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare planerar Region Gotland in
en ny tömning, då felet ska ha rättats till.
32 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön om avfallet lämnas, har Renhållaren rätt att hämta avfallet på annat sätt än
ordinarie hämtning, mot särskild avgift enligt regionens avfallstaxa. Vid upprepade fel
kan Region Gotland ändra abonnemanget.

Annat avfall än hushållsavfall
33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av Region Gotland lämna de uppgifter i fråga om avfallets
art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för regionens
renhållningsordning.
Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall om inte annat
överenskommits med Region Gotland. Animaliskt avfall som inte utgör hushållsavfall
får inte blandas med hushållsavfall.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

34 § För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan till Region Gotland
senast en månad innan undantaget önskas träda i kraft. Undantag kan medges enligt 35–
44 §§ under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön och att särskilda skäl föreligger.
För att handlägga anmälan eller ansökan kan den aktuella nämnden ta ut en
handläggningsavgift enligt gällande taxa.
Beviljade undantag upphör att gälla:
-

vid ägarbyte på fastigheten,

-

om förutsättningarna för undantaget förändras,

-

efter tidsperiod som anges i beslut från aktuell nämnd eller

-

efter tidsperiod som framgår av §§ 38–43.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

35 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 36–
39.
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.
Föreskrifter om eldningsförbud måste beaktas.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till miljö- och byggnämnden.
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske på skadedjurssäkert sätt och på sådant
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge
utrymme för användning av den erhållna komposten.
38 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl och liknande får,
efter anmälan till miljö- och byggnämnden, komposteras på fastigheten för att användas
som jordförbättringsmedel på fastigheten. Anmälan ska innehålla en komplett
beskrivning av anläggningen, uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur
omhändertagandet avses ske.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller
miljön, lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling.
Uppsamling, lagring och spridning av urin ska utföras enligt miljö- och byggnämndens
anvisningar.
Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
39 § Slam från slamavskiljare eller sluten tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter
och urin från separerande toaletter kan, efter anmälan till miljö- och byggnämnden,
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hanteras på jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren själv
tömmer och tar hand om slammet/latrinet/urinen.
Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och
omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors
hälsa och miljön.
Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
40 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller sluten tank och undantag från
hämtning av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande
toaletter kan, efter skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden, medges för fastighet
eller fastigheter som tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning.
Innehavaren av jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga
över tillräckligt med mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt
som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.
Dispensen gäller i högs tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Förlängt hämtningsintervall

41 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till miljö- och byggnämnden, medges att
hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker vartannat år.
Efter ansökan till miljö- och byggnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, även
tömning med längre intervall medges.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej
behöver utföras med ordinarie intervall.
Dispensen gäller i högst tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och
tvåbostadshus samt fritidshus

42 § Ansökan om gemensam avfallsbehållare eller avfallslösning lämnas till tekniska
nämnden. Beslutet gäller i högst fem år.
42 a § Gemensam avfallsbehållare. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med
samma abonnemangstyp kan dela kärl under förutsättning att:
1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både rest- och matavfall. Dispens
från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare
komposterar allt matavfall och har anmält detta enligt § 37.
2. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna
abonnemang för berörda fastigheter är högst 500 meter.
3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
4. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
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5. Ansökan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till tekniska
nämnden.
6. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna.
42 b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild
ansökan, anmäla användning av en gemensam avfallslösning2 under förutsättning att:
1. Kriterierna i 42 a § punkt 1–4 är uppfyllda.
2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande
och skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.
42 c § Fastighetsinnehavare som inte uppfyller kriterierna för delat abonnemang eller
gemensam avfallslösning enligt §§ 42 a eller 42 b kan, vid särskilda skäl, medges rätt att
använda gemensamma avfallsbehållare efter skriftlig ansökan till tekniska nämnden.
Uppehåll i hämtning

43 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall och latrin vid permanentabonnemang kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under
en sammanhängande tid om minst tre månader.
Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv
månader. Fastighetsägaren ansvarar för att inget avfall finns i anläggningen under
uppehållet.
Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter
ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
hel hämtningsperiod enligt §§ 27-29.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden minst en månad innan avsedd
uppehållsperiod.
Dispensen gäller i högst tre år per ansökningstillfälle.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till Region Gotland

44 § Miljö- och byggnämnden får, efter fastighetsinnehavarens ansökan, om det finns
särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken, om den som ska hantera avfallet med stöd av
dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Avfall får inte eldas på den egna fastigheten annat än vad som framgår av 36 §, ej heller
grävas ner om det inte gäller döda sällskapsdjur. Vid befrielse från skyldigheten att
överlämna avfall till Region Gotland får avfall heller inte lämnas till återvinningscentral.
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En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.
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För att beviljas befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Region
Gotland ska fastighetsinnehavaren visa att inget behov av kommunala avfallstjänster
föreligger.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-xx-xx. Genom dessa föreskrifters ikraftträdande
upphör regionens föreskrifter om avfallshantering antagna av fullmäktige 2014-02-20, § 4
att gälla.

Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och
där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.
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Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§, avfallsförordningen
(2020:614) meddelar regionfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering inom Region
Gotland.
Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:
1. Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som regionen ansvarar för
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och som
kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Det är till exempel matavfall,
restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, trädgårdsavfall, samt små döda
sällskapsdjur.
2. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med
en * i bilaga 3 till avfallsförordningen.
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från omfattande bygg-, renoverings- och
rivningsarbeten.
/Upphör att gälla U: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas ej som hushållsavfall
och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas som hushållsavfall
endast om arbetet utförts av privatperson. Om yrkesperson har genomfört byggnation,
renovering eller rivning klassas avfallet som verksamhetsavfall.
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande
av trädgård vid bostadshus eller om det till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll.
6. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall.
Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som inte är mat men ändå intimt
förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock inte hushållsavfall.
7. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar,
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar eller som kan
återbrukas eller materialåtervinnas, har sorterats ut från hushållsavfallet.
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8. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
9. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
10. Med permanentbostad menas en fastighet som nyttjas för bostadsändamål där
boende är folkbokförd på adressen.
11. Med fritidshus menas fastighet som nyttjas för fritidsboende där ingen är folkbokförd
på adressen och där behov av avfallshämtning endast föreligger under
sommarsäsongen.
12. Med behållare avses kärl, container, krantömd behållare, säck, latrinbehållare eller
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små
avloppsanläggningar.
13. Med betalsopsäck menas säck för extra avfall som inte ryms inom ordinarie
abonnemang för rest- och matavfall. Säcken är märkt med Region Gotland.
14. Med små avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar för hushållsavfall.
15. Med tätort menas ett område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen
är mindre än 200 meter.
16. Med sommarperiod avses perioden vecka 20 till och med vecka 37 och med övrig del
av året avses perioden vecka 38 till och med vecka 19.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.
Region Gotlands ansvar för avfallshantering och tillsyn

3 § Tekniska nämnden ansvarar för hanteringen av avfall, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, och
som i dessa föreskrifter benämns hushållsavfall. Den avfallsansvariga nämnden har särskilt
ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall till en
behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som regionen ansvarar för utförs av
avfallsavdelningen och upphandlad entreprenör, nedan kallad Renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden, Region Gotland.
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Betalning och information

5 § Tekniska nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar,
returpapper, elavfall och bilar som finns tillgängliga i regionen.
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och för
att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom
regionens försorg och i enlighet med avfallstaxan som regionen har antagit med stöd av 27
kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga
abonnemang enligt Region Gotlands avfallstaxa.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till den avfallsansvariga nämnden.

Hushållsavfall
Sortering och överlämning av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 30
§ och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Renhållaren för
borttransport.
10 § Hushållsavfall under Region Gotlands ansvar ska lämnas till Renhållaren om inte annat
sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt
23 § eller lämnas på plats som anvisas i 30 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet
av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.
Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar m m

11 § Inom Region Gotland får endast de behållare användas som föreskrivs genom
avfallstaxan och som kan tömmas med den utrustning som används i regionens
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insamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs
av tekniska nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren.
12 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Renhållaren, ägs av Region
Gotland och tillhandahålls av Renhållaren.
Matavfallspåsar och hållare till matavfallspåsar tillhandahålls enligt abonnemang.
Betalsopsäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Container får ägas av Renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Krantömda behållare, små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och installeras av
fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare.
När Renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.
Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på oaktsamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och underhåll
av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för dimensionering av avfallsutrymmen, se Avfall Sveriges hemsida
www.avfallsverige.se.
Anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
samt krantömda behållare

13 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte särskilda
skäl föreligger.
14 § Vid installation av behållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att den är
åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara minst sju
meter över kranfordonet och längs hela sträckan mellan kranfordonets uppställningsplats
och behållaren. Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med tömningsanordning
som är godkänd av tekniska nämnden och som är anpassad till de insamlingsfordon som
normalt används i regionen.
Anläggningar som ska tömmas med kranfordon ska installeras så att avståndet mellan
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överstiger fem meter, om
inte särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 2 000 kg. Avstånd upp
till tio meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 1 000 kg.
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Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och anläggning.
Behållare ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Missköts rengöringen av behållare, och rättelse inte sker efter uppmaning, får Renhållaren
rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnadspris.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
eller utrymmet är avsett.
Närmare krav på emballering med mera framgår av 30 §.
17 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara
så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan
tillgodoses. Betalsopsäck och latrinkärl får inte väga mer än 15 kg. Samtliga behållare bör
vara fria från snö och is vid tömningstillfället.
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas Renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i regionens
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att
det kan hämtas med det fordon som normalt används för hämtningen.
Behållare som Renhållaren ska tömma ska på hämtdagen vara tillgänglig och placerad på
ordinarie plats för hämtning mellan följande klockslag:
-

Under sommarperiod, vecka 20 till och med vecka 37, kl. 05-20 med undantag för
Visby innerstad där tömning kan ske kl. 06-20.

-

Övrig del av året kl. 06-18.

Åtgärder inför och efter hämtning av avfall från anläggningar

20 § Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara tillgängliga för tömning. Inför
tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
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anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller
manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas genom
att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kg om inte särskilda skäl föreligger.
Tömningshålet ska vara minst 400 mm i diameter.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till
anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda
sin anläggning från skador vid tömning.
När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger
vilken fastighet anläggningen tillhör.
Anslutning för slang ska passa Renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en adapter för
anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas Renhållaren.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas med fordon utrustat
med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14.
Fastighetsinnehavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter tömning för att anläggningen
ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial ansvarar
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast tillföres
anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten efter tömning
ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana åtgärder.
21 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning,
som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska anläggningen sluttömmas.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar som
berör avfallshanteringen enligt § 7.
22 § Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska anläggningen sluttömmas.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar som
berör avfallshanteringen enligt § 7.
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Behållarplats, hämtnings- och transportvägar

23 § Hämtning av hushållsavfall sker
-

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som
möjligt eller

-

vid en med Renhållaren överenskommen plats eller

-

vid en av Region Gotland anvisad plats inom rimligt avstånd.

24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri.
Vid behov ska vändmöjlighet finnas.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon
som normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med Renhållaren eller anvisas enligt 23 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som behållare eller slang behöver förflyttas av
den som utför hämtningen hålls i sådant skick att hämtningen inte försvåras. Dragvägen ska
inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.
Hämtningsområde och hämtningsintervall

25 § Region Gotland utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för
hämtningsintervall och ytterligare tjänster framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
27 § Hämtning av avfall i behållare upp till 660 liter, container och krantömda behållare utförs
enligt följande:
27 a § För permanentbostäder som utgörs av en- eller tvåbostadshus:
- Tömning av kärl för restavfall sker varannan vecka. Om allt matavfall komposteras på
den egna fastigheten kan tömning ske var fjärde vecka.
-

Tömning av kärl för matavfall sker varannan vecka.
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27 b § För fritidshus:
-

Tömning av kärl för rest- och matavfall sker varannan vecka under sommarperioden
vecka 20 till vecka 37. Möjlighet finns att beställa extra tömningar under övriga delen
av året.

27 c § För flerbostadshus och verksamheter:
-

Ordinarie tömning sker varannan vecka.

-

Inom tätort kan tömning ske upp till fem gånger per vecka under sommarperioden
och upp till tre gånger per vecka under övriga året.

-

Utanför tätort kan tömning ske upp till tre gånger per vecka under sommarperioden
och upp till två gånger per vecka under övriga året.

27 d § Tömning av container och krantömda behållare sker enligt abonnemang som framgår
av Region Gotlands avfallstaxa.
28 § Latrinhämtning sker
- varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37,
- vid permanentbostad dessutom en gång per månad efter beställning under vecka 38 till
vecka 19.
29 § För små avloppsanläggningar, tank för matavfall och fettavskiljare gäller följande:
-

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska ske minst en gång
per år eller oftare efter behov.

-

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske vartannat år och i
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren.

-

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta att anläggningens funktion bibehålls, dock
minst en gång per år.

-

Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av
miljö- och byggnämnden för enskilda avloppsanläggningar och leverantörens
anvisningar ska följas.

Sortering, emballering och överlämning av avfall

30 § Avfall ska vara väl emballerat så att risk för skada, arbetsmiljöproblem eller annan
olägenhet inte uppkommer.
I nedanstående tabell framgår krav på sortering, emballering och överlämning av
hushållsavfall.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Återbruk

Inga krav på emballering.

Återbrukbara varor och material lämnas
direkt till second hand-aktör eller, från den
tidpunkt som Region Gotland aviserar, vid
återvinningscentral.

Matavfall ska läggas i påse som
tillhandahålls eller godkänts av
Region Gotland och i separat
behållare för matavfall, eller i
tank avsedd för matavfall.

För tömningsintervall se 27 §.

Produkter eller material som kan
användas igen, med eller utan
rengöring och reparation
Matavfall
Matavfall är rester som blivit
över, som man rensat bort eller
som blivit dåligt eller som av
andra orsaker ej gått till
konsumtion.

Matavfall borttransporteras från
fastigheten av Renhållaren, enligt de
hämtningsintervall som Region Gotland
erbjuder.
Avfallskvarn ansluten till det allmänna VAledningsnätet eller enskilt avlopp är inte
tillåtet inom Region Gotland.

Restavfall

Restavfall ska läggas i en påse För tömningsintervall se 27 §.
av lämpligt material. Påsen ska
Restavfall är det avfall som
Restavfall borttransporteras från
förslutas för att förhindra att
återstår när matavfall, farligt
fastigheten av Renhållaren, enligt de
avfall läcker ut.
avfall, förpackningar, returpapper,
hämtningsintervall som Region Gotland
Aska och slagg ska vara kall och erbjuder.
elavfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar eller ämnen som kan förorsaka
som kan återbrukas eller
antändning ska neutraliseras
materialåtervinnas har sorterats innan de läggs i soppåsen.
ut.
Betalsopsäck
Blandat rest- och matavfall.
Betalsopsäck kan användas när
man behöver lämna mer sopor än
vanligt vid enstaka tillfällen
eller osorterade sopor vid
tillfällen när man inte har
möjlighet att sortera ut matavfall.
Latrin
Latrin är toalettavfall från
torrtoalett.

Endast grön säck märkt med
Region Gotland tillåts för
insamling av blandat rest- och
matavfall.

Betalsopsäck hämtas normalt vid
fastigheten i samband med ordinarie
tömning av kärl. Betalsopsäck kan även
lämnas vid återvinningscentral eller Region
Gotlands mottagningsstation för
betalsopsäckar.
Betalsopsäcken får inte väga mer än 15 kg.

För latrin används behållare
som tillhandahålls av Region
Gotland.

För hämtningsintervall se 28 §

Latrinkärl borttransporteras från
fastigheten/bostaden enligt de
Det är fastighetsinnehavarens hämtningsintervall som Region Gotland
Innersäckar, påsar av plast,
ansvar att se till att kärlet är rent erbjuder.
bindor, tamponger, våtservetter,
på utsidan och väl förslutet före
tops, blöjor eller dylikt får inte
Latrinkärlet får väga max 15 kg.
hämtning för att arbetsmiljöförekomma i latrinkärlet då dessa
problem, skada, lukt eller annan
stör efterbehandlingsprocessen.
olägenhet inte ska uppstå.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Slam och andra material från
små avloppsanläggningar

Filtermaterial från fosforfällor För tömningsintervall se 29 §.
och andra jämförbara filter ska
För förutsättningar för tömning se 20 §.
vara förpackat eller tillgängligt
Bindor, tamponger, våtservetter,
på ett sådant sätt att hämtning
tops, blöjor och dylikt får inte
kan utföras av fordon utrustat
förekomma i anläggningen då
med kran.
dessa stör
Andra uttjänta filtermaterial
efterbehandlingsprocessen.
hanteras enligt tillverkarens
rekommendationer.
Matfett, fettavskiljarslam och
frityroljor
Flytande matfett är exempelvis
frityrolja.

Matfett som lämnas till
För tömningsintervall se 29 §.
återvinningscentral ska vara väl
Fast matfett från avskrap sorteras ut och
emballerat, exempelvis i stängd
lämnas i påsen för matavfall.
flaska, för att undvika lukt och
annan olägenhet uppkommer.
Avfallet ska vara tydligt märkt
och helst i originalförpackning
med uppgift om innehåll.

Grovavfall

Grovavfall som lämnas vid
återvinningscentral ska vid
Hushållsavfall som är för tungt
behov emballeras i
eller skrymmande eller på andra
genomskinlig säck eller i
sätt olämpligt att lämna i kärl eller
behållare av samma materialslag
säck.
som avfallet. Grovavfall kan
också transporteras i behållare
som töms vid
återvinningscentral.
Bygg- och rivningsavfall
Avfall från byggande, rivning och
anläggningsarbeten, om arbetet
utförts av privatperson. Gäller
fr.o.m. 2023-01-01.

Inga särskilda krav på
emballering.

Grovavfall ska lämnas sorterat enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Grovavfall kan också lämnas i container
som töms av Renhållaren.

Sorteras vid källan i åtminstone följande
sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel,
klinker, keramik och sten), metall, glas,
plast och gips. Fraktionerna ska förvaras
skilt från varandra och annat avfall.
Lämnas sorterat enligt instruktioner på
återvinningscentralen.

Textilier

Inga krav på emballering.

Hela användbara såväl som
trasiga textilier

Hela, rena, användbara produkter lämnas
direkt till second hand-verksamhet eller,
från den tidpunkt som Region Gotland
aviserar, till återvinningscentral.
Trasiga textilier samlas in enligt anvisning
vid återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Växtavfall från invasiva
växtarter (växtdelar, frön och

11 (18)

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort trädgårdsavfall som

Författningssamling för Region Gotland
Föreskrifter om avfallshantering för Region Gotland

Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Trädgårdsavfall är biologiskt
avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid
bostadshus eller om det till sin art
och sammansättning liknar
trädgårdsavfall från hushåll.

jord) emballeras i dubbla, väl
förslutna, påsar för att
förhindra spridning under
transport till
återvinningscentral.

uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.

Växtavfall från invasiva växtarter lämnas
enligt instruktioner på återvinningscentral
med särskild mottagning av invasiva
växtarter.

Invasiva växtarter1 som hotar den
inhemska biologiska mångfalden
måste hanteras med särskild
försiktighet.
Farligt avfall
Farligt avfall är ett ämne eller
föremål som kan ge allvarliga
skador på växter, djur och
människor. Exempel på farligt
avfall är
- Färg, lackavfall samt hartser
- Lim (kontaktlim, epoxilim,
spackel, fogmassa)
- Lösningsmedel
- Lysrör, lågenergilampor,
glödlampor
- Bekämpningsmedel
(insektsspray, ogräsmedel)
- Sprayburkar med innehåll
- Starkt surt eller alkaliskt avfall
(kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Spilloljor och annat oljeavfall
Bilbatterier

Farligt avfall ska vara tydligt
märkt och helst i
originalförpackning med
uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas.

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort farligt avfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisning vid
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral eller till andra
insamlingsställen som producenterna
tillhandahåller, exempelvis vid
matvarubutiker.

Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kg.
Batterier, små

Trädgårdsavfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.

Om kasserade produkter
innehåller lösa urtagbara batterier
ska dessa plockas ur. Är batterier
inbyggda i produkten hanteras
den som konsumentelavfall.

Farligt avfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.

1 För mer information om invasiva arter hänvisas till Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammandearter/
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Konsumentelavfall

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral.

Läkemedel lämnas i
behållare/påse som
tillhandahålls av apotek.

Läkemedel lämnas till valfritt apotek.

Elektroniska produkter som
normalt finns i en bostad.
Kyl- och frysmöbler får inte
innehålla matrester eller
förpackningar eller dylikt när de
lämnas in.
Läkemedel samt kasserade
kanyler och sprutor.

Kasserade kanyler och sprutor
lämnas i behållare avsedd för
ändamålet som tillhandahålls av
apotek som Region Gotland har
avtal med eller på någon av
Region Gotlands vårdcentraler.
Döda sällskapsdjur samt avfall Mindre döda sällskapsdjur som
från husbehovsjakt
lämnas som restavfall ska läggas
i en påse av lämpligt material.
Sällskapsdjur är djur som normalt
finns inomhus i en bostad,
Slaktbiprodukter som lämnas
exempelvis hund, katt, kanin,
som matavfall ska läggas i de
matavfallspåsar som
hamster, orm, fågel och fiskar
m.m.
tillhandahålls av Region
Gotland.
Vid husbehovsjakt kan mindre
mängd slaktbiprodukter uppstå.

Kasserade kanyler och sprutor lämnas till
apotek som Region Gotland har avtal med
eller till Region Gotlands vårdcentraler.

Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner
på den egna fastigheten eller lämnas i
kärlet för restavfall. Kontakta Region
Gotland för närmare bestämmelser.
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till
veterinär för omhändertagande.
Slaktbiprodukter som uppstår vid
husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen.
Kontakta Region Gotland för närmare
bestämmelser.
Mindre mängd slaktbiprodukter kan
lämnas i kärlet för matavfall om det är
lättnedbrytbart. Horn, klövar etc. kan
lämnas i restavfallskärlet.

Förpackningar

Förpackningar ska lämnas på återvinningsstation eller i annat insamlingssystem som
tillhandahålls av producenterna.

Förpackningar av plast, papp,
metall och glas.
Returpapper

Returpapper ska lämnas i de
insamlingssystem som tillhandahålls av
producenterna eller av Region Gotland.

Tidningar och trycksaker.
Kuvert sorteras som restavfall.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Däck

Instruktion för hämtning/lämning

Cykeldäck och andra mindre
däck.

Cykeldäck och andra mindre däck kan
lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral. Däck måste separeras
från fälg. Större däck lämnas till
gummiverkstad eller återförsäljare.

Ammunition m.m.

Lämnas till Polisen.

Ammunition, nödraketer,
fyrverkerier och andra explosiva
produkter.

Åtgärder om föreskrift inte följs

31 § Om avfallsföreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare, har Region Gotland rätt att ta
ut en avgift eller att inte utföra ordinarie hämtning.
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt avfallstaxan.
För avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare planerar Region Gotland in en ny
tömning, då felet ska ha rättats till.
32 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön om avfallet lämnas, har Renhållaren rätt att hämta avfallet på annat sätt än
ordinarie hämtning, mot särskild avgift enligt regionens avfallstaxa. Vid upprepade fel kan
Region Gotland ändra abonnemanget.

Annat avfall än hushållsavfall
33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall
ska på begäran av Region Gotland lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för regionens
renhållningsordning.
Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall om inte annat
överenskommits med Region Gotland. Animaliskt avfall som inte utgör hushållsavfall får
inte blandas med hushållsavfall.
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Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

34 § För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan till Region Gotland
senast en månad innan undantaget önskas träda i kraft. Undantag kan medges enligt 35–44
§§ under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön och att särskilda skäl föreligger.
För att handlägga anmälan eller ansökan kan den aktuella nämnden ta ut en
handläggningsavgift enligt gällande taxa.
Beviljade undantag upphör att gälla:
-

vid ägarbyte på fastigheten,

-

om förutsättningarna för undantaget förändras,

-

efter tidsperiod som anges i beslut från aktuell nämnd eller

-

efter tidsperiod som framgår av §§ 38–43.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

35 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 36–39.
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske
utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.
Föreskrifter om eldningsförbud måste beaktas.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall
från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till miljö- och byggnämnden.
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske på skadedjurssäkert sätt och på sådant sätt
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för
användning av den erhållna komposten.
38 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl och liknande får, efter
anmälan till miljö- och byggnämnden, komposteras på fastigheten för att användas som
jordförbättringsmedel på fastigheten. Anmälan ska innehålla en komplett beskrivning av
anläggningen, uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur omhändertagandet
avses ske.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön,
lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling. Uppsamling, lagring
och spridning av urin ska utföras enligt miljö- och byggnämndens anvisningar.
Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
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39 § Slam från slamavskiljare eller sluten tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och
urin från separerande toaletter kan, efter anmälan till miljö- och byggnämnden, hanteras på
jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren själv tömmer och tar
hand om slammet/latrinet/urinen.
Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och
omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa
och miljön.
Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
40 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller sluten tank och undantag från hämtning av
latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande toaletter kan, efter
skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden, medges för fastighet eller fastigheter som
tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning. Innehavaren av
jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga över tillräckligt med
mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar
olägenhet för människors hälsa och miljön.
Dispensen gäller i högs tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Förlängt hämtningsintervall

41 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till miljö- och byggnämnden, medges att
hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker vartannat år.
Efter ansökan till miljö- och byggnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, även tömning
med längre intervall medges.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej
behöver utföras med ordinarie intervall.
Dispensen gäller i högst tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och tvåbostadshus
samt fritidshus

42 § Ansökan om gemensam avfallsbehållare eller avfallslösning lämnas till tekniska nämnden.
Beslutet gäller i högst fem år.
42 a § Gemensam avfallsbehållare. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med
samma abonnemangstyp kan dela kärl under förutsättning att:
1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både rest- och matavfall. Dispens
från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare komposterar allt
matavfall och har anmält detta enligt § 37.
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2. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang
för berörda fastigheter är högst 500 meter.
3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
4. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
5. Ansökan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till tekniska nämnden.
6. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna.
42 b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild
ansökan, anmäla användning av en gemensam avfallslösning2 under förutsättning att:
1. Kriterierna i 42 a § punkt 1–4 är uppfyllda.
2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande och
skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.
42 c § Fastighetsinnehavare som inte uppfyller kriterierna för delat abonnemang eller
gemensam avfallslösning enligt §§ 42 a eller 42 b kan, vid särskilda skäl, medges rätt att
använda gemensamma avfallsbehållare efter skriftlig ansökan till tekniska nämnden.
Uppehåll i hämtning

43 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall och latrin vid permanentabonnemang kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst tre månader.
Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv månader.
Fastighetsägaren ansvarar för att inget avfall finns i anläggningen under uppehållet.
Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter ansökan
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en hel
hämtningsperiod enligt §§ 27-29.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden minst en månad innan avsedd uppehållsperiod.
Dispensen gäller i högst tre år per ansökningstillfälle.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till Region Gotland

44 § Miljö- och byggnämnden får, efter fastighetsinnehavarens ansökan, om det finns särskilda
skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15
kap. 24 § 1 st. miljöbalken, om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra
det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
2

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.
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Avfall får inte eldas på den egna fastigheten annat än vad som framgår av 36 §, ej heller
grävas ner om det inte gäller döda sällskapsdjur. Vid befrielse från skyldigheten att
överlämna avfall till Region Gotland får avfall heller inte lämnas till återvinningscentral.
För att beviljas befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Region Gotland
ska fastighetsinnehavaren visa att inget behov av kommunala avfallstjänster föreligger.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-07-01. Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör
regionens föreskrifter om avfallshantering antagna av fullmäktige 2014-02-20, § 4 att gälla.

Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och där
förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 179

Ägardirektivet i Gotland Grönt Centrum AB
(svb)

RS 2021/656
AU § 151

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Förslag till ägardirektiv för Gotland Grönt Centrum AB antas.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.

Av 10 kap. 4 § kommunallagen (KL) följer att regionfullmäktige ska se till att ett
delägt bolag blir bundet av villkor som motsvarar de som gäller för ett helägt bolag i
en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt. Vidare ska fullmäktige även verka för att grunderna
för offentlighetsprincipen tillämpas beträffande bolagets handlingar.
Gotland Grönt Centrum AB (svb) är ett delägt kommunalt bolag. Region Gotland
har genom regiondirektören tillsammans med representanter för de övriga ägarna i
GGC förhandlat fram ett förslag till ett nytt ägardirektiv som ska ersätta tidigare
direktiv. Direktivet införlivas i bolaget genom att det beslutas på bolagsstämman.
Ärendets behandling under mötet

Jäv
På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hushållningssällskapet 2021-04-15
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-20
Skickas till
Styrdokument och författningssamling – bolagsordningar
Region Gotlands stämmoombud i Gotland Grönt Centrum AB
Gotland Grönt Centrum AB
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ägardirektiv Gotland Grönt Centrum AB (svb)
Organisationsnummer: 556990-7883
Datum: 2021-03-08

Bakgrund
Gotland Grönt Centrum AB (GGC AB) startade sin verksamhet den 1
januari 2015. Den 1 januari togs verksamhet samt gårdens och
konferensverksamhetens personal över från Region Gotland. Den 1 juli
2015 togs även lärarpersonalen över från Wisbygymnasiet.
Verksamheten har bedrivits på ett framgångsrikt sätt med fördubblat antal
gymnasieelever inom naturbruk, flera årligen återkommande
vuxenutbildningar, flera pågående utvecklingsprojekt till gagn för hela
Gotland, ett fördubblat antal företag och organisationer på området samt
ett viktigt kluster och mötesplats för de gröna näringarna, liksom för hela
mat- och livsmedelssystemet.
Bolaget ägs av nedanstående tre parter med den procentuella fördelning
som framgår nedan:
Hushållningssällskapet Gotland
Lantbrukarnas Ekonomi AB
Region Gotland

55 %
5%
40 %

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner
avseende inriktning av och mål för bolagets verksamhet. Dessa anvisningar är
styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattas vid bolagets
årsstämma.
Uppdrag
Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet, skoljordbruk, restaurangverksamhet, konferensverksamhet, uthyrning av lokaler, utvecklingsverksamhet samt därmed i övrigt förenlig verksamhet med inriktning för
de gröna näringarna.
Befintliga resurser utnyttjas effektivt utan att ta kommersiella risker.
Bolagets vision
Gotland Grönt Centrum AB (svb) skapar kunskap och lönsamt företagande för
en hållbar framtid.
Bolagets affärsidé
Gotland Grönt Centrum AB (svb) ska utbilda, bedriva
utvecklingsverksamhet, sälja tjänster och produkter samt vara en
attraktiv mötesplats för de gröna näringarna. Genom samverkan skapas
lönsamma företag och hållbar utveckling på Gotland

Bolagets värdegrund
Våra värderingar och värdeord styr hur vi inom GGC AB samverkar, beter
oss mot andra och arbetar mot vår vision:







Omtanke
Arbetsglädje
Professionalitet
Hållbarhet
Kundnytta
Samverkan

Långsiktiga ekonomiska mål
Vinstmarginal på 1,5 % av omsättningen ska gälla from 2021. Efter de inledande
sex åren 2015 – 2020 med en vinstmarginal på 3% har soliditeten i bolaget
stärkts från 10% till närmare 40%.
Andra långsiktiga mål


Säkra tillgången till utbildning och kompetens



Skapa förändring, utveckling och ökade ingångar till forskning



Skapa tillväxt och lönsamhet för de gröna näringarna



Skapa tillväxt inom hela mat- och livsmedelsystemet



Samla kompetens i en klusterbildning



Öka antalet elever inom naturbruksprogrammet och vuxenutbildning
genom att öka attraktiviteten genom fler inriktningar och aktiviteter
som verkar statushöjande för utbildningen.



Öka beläggningen på konferensen genom att vara en attraktiv
mötesplats speciellt för de gröna näringarna.

Styrning
Strukturen består av ägarforum, styrelse och ledning
Ägarforum svarar för löpande översyn av ägardirektivet: Bolagets
strategiska inriktning och mål, bolagets finansiering samt hanterar
eventuella ändringar i ägarbilden. Forumet bemannas av en eller två
personer från respektive part. Ägarmöten sker efter behov, men minst två
gånger per år.
Styrelsens viktigaste roller är strategiska beslut i bolaget, strategisk
kontroll samt bollplank och stöd till ledningen. Den ordinarie styrelsen ska
innehålla 7 ledamöter. Styrelsemöten sker minst fyra gånger per år. Vid
styrelsemöten rapporteras:





Ekonomiskt utfall och ekonomiska prognoser
Produktionsresultat på gården
Medarbetarnöjdhet
Kompetensutveckling





Elevantal naturbruksprogram och vuxenutbildning, andel på
Gotland samt relevanta nationella jämförelser
Kundnöjdhet bland konferensgäster, lunchgäster samt hyresgäster
Samarbetspartners (antal organisationer, kontorsplatser, gemensamma
projekt mm)

Bolagets ledning utgörs av VD som är direkt underställd bolagets styrelse. VD
ansvarar för GGC ABs hela verksamhet i enlighet med av styrelsen givna
direktiv, svensk lagstiftning och praxis.

Roma 2021-

Visby 2021-

Peter Olsson
Hushållningssällskapet

Eva Nypelius
Region Gotland

Stockholm 2021-

Anna-Karin Hatt
LRF

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 181

Köpekontrakt Visby Kopparslagaren

RS 2021/623
AU § 153

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Köpekontrakt avseende försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och

Visby Kopparslagaren 3 till en köpeskilling om totalt 22 500 000 kronor
godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Klinte Odvalds 1:35, Hemse Talgoxen 3,
samt Visby Kopparslagaren 1 och beslutade 2018-06-13 RS § 186 att godkänna
mellan parterna upprättat markanvisningsavtal. För att fastställa riktlinjer samt lägga
fast förutsättningarna för den fortsatta exploateringen och förvärv av berörda
fastigheter beslutade regionstyrelsen 2020-04-29 RS § 104 att godkänna mellan
parterna upprättat genomförandeavtal.
För alla tre i projektet ingående fastigheterna finns gällande detaljplaner med
bostadsändamål och dessa ska följaktligen bebyggas med bostäder inom ramen för
projektet. För att möjliggöra samt säkerställa blandade upplåtelseformer på Visby
Kopparslagaren 1 har fastigheten avstyckats och utgörs nu av Visby Kopparslagaren
1 samt Visby Kopparslagaren 3. En förutsättning är att dessa två fastigheter förvärvas
samtidigt av exploatören. Förvärv av endast den ena eller förvärv av båda vid olika
tillfällen är ej aktuellt.
Villkoren enligt tecknat genomförandeavtal för förvärv av fastigheterna Visby
Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 är att det ska finnas beviljat bygglov
för genomförande av byggnation inom fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och
Visby Kopparslagaren 3, att det finns beviljat bygglov för fastigheterna Klinte
Odvalds 1:35 och Hemse Talgoxen 3 samt att bottenplattorna på fastigheterna Klinte
Odvalds 1:35 och Hemse Talgoxen 3 är gjutna. Villkoren kan konstateras uppfyllda
och försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3
kan därmed genomföras.
Exploatören har skriftligen framfört önskemål om att det koncerngemensamma
bolaget Ihre Fastigheter AB ska förvärva aktuella fastigheter. Ihre Fastigheter AB är
ett bolag som ingår i koncernen Gate Group AB där även Österled Fastighets AB
ingår. I enlighet med tecknat genomförandeavtal har exploatören rätt att överlåta
rättigheter och skyldigheter till annan juridisk person som ingår i samma koncern
utan skriftligt medgivande av regionen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 181 forts
RS 2021/623
AU § 153

Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3, Terra Nova.
För att möjliggöra för både bostadsrätter och hyresrätter inom Visby Kopparslagaren
1 i enlighet med tecknat genomförandeavtal har fastigheten indelats i två separata
fastigheter, Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3. Den totala
köpeskillingen om 22 500 000 kr har fördelats på fastigheterna efter antalet
lägenheter som ska uppföras inom respektive fastighet. Enligt gällande bygglov
(MBN 2020/290) ska 78 bostadsrättslägenheter uppföras inom Visby Kopparslagaren 1 och 24 hyresrättslägenheter inom Visby Kopparslagaren 3. Andelen
hyresrätter utgör därmed 23,5% av det totala antalet lägenheter på Kopparslagaren.
En förutsättning för projektet är att Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 förvärvas samtidigt.
Det framtagna och av köparen godkända köpekontrakten reglerar i huvudsak
köpeskilling, tillträde, fastighetens skick m.m. Köpeskillingen är reglerad i
genomförandeavtalet. Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att
Regionstyrelsen godkänner köpekontraktet.
Försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 är
en del av genomförandet av projektet dubbel markanvisning och regionstyrelseförvaltningen bedömer att köpekontrakten uppfyller ställda villkor i genomförandeavtalet. Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
köpekontrakt avseende försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och
Visby Kopparslagaren 3 för en köpeskilling av 17 205 882 kr respektive 5 294 118 kr.
Total köpeskilling 22 500 000 kronor.
Barn-, genus samt och landsbygdsperspektiv
Genom att sälja aktuella fastigheter möjliggörs byggnation av och boende i hyresoch bostadsrätter med varierande storlekar i ett samlat område i Visby. Detta skapar
möjligheter för människor med olika bakgrund och olika ekonomiska och andra
förutsättningar att hitta en bostad som uppfyller deras behov. Närheten till grönområden, skolor, förskolor, kollektivtrafik och annan service gör detta till ett lämpligt
område både för barnfamiljer och familjer med andra konstellationer.
Ekonomisk konsekvensanalys
Köpeskillingen har reglerats och beslutats i Regionstyrelsen i samband med
godkännande av markanvisningsavtal och genomförandeavtal. Intäkter från
försäljningen ger med marginal en god täckning för de kostnader som regionen haft
för att kunna genomföra projektet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 181 forts
RS 2021/623
AU § 153
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-26
Skickas till
Teknikförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/623
26 mars 2021

Anna Adler

Regionstyrelsen

Köpekontrakt Visby Kopparslagaren
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt avseende
försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 till
en köpeskilling om totalt 22 500 000 kronor

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Klinte Odvalds 1:35, Hemse Talgoxen 3,
samt Visby Kopparslagaren 1 och beslutade 2018-06-13 RS § 186 att godkänna
mellan parterna upprättat markanvisningsavtal. För att fastställa riktlinjer samt lägga
fast förutsättningarna för den fortsatta exploateringen och förvärv av berörda
fastigheter beslutade Regionstyrelsen 2020-04-29 RS § 104 att godkänna mellan
parterna upprättat genomförandeavtal.
För alla tre i projektet ingående fastigheterna finns gällande detaljplaner med
bostadsändamål och dessa ska följaktligen bebyggas med bostäder inom ramen för
projektet. För att möjliggöra samt säkerställa blandade upplåtelseformer på Visby
Kopparslagaren 1 har fastigheten avstyckats och utgörs nu av Visby Kopparslagaren
1 samt Visby Kopparslagaren 3. En förutsättning är att dessa två fastigheter förvärvas
samtidigt av exploatören. Förvärv av endast den ena eller förvärv av båda vid olika
tillfällen är ej aktuellt.
Villkoren enligt tecknat genomförandeavtal för förvärv av fastigheterna Visby
Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 är att det ska finnas beviljat bygglov
för genomförande av byggnation inom fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och
Visby Kopparslagaren 3, att det finns beviljat bygglov för fastigheterna Klinte
Odvalds 1:35 och Hemse Talgoxen 3 samt att bottenplattorna på fastigheterna
Klinte Odvalds 1:35 och Hemse Talgoxen 3 är gjutna. Villkoren kan konstateras
uppfyllda och försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och Visby
Kopparslagaren 3 kan därmed genomföras.
Exploatören har skriftligen framfört önskemål om att det koncerngemensamma
bolaget Ihre Fastigheter AB ska förvärva aktuella fastigheter. Ihre Fastigheter AB är
ett bolag som ingår i koncernen Gate Group AB där även Österled Fastighets AB
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ingår. I enlighet med tecknat genomförandeavtal har exploatören rätt att överlåta
rättigheter och skyldigheter till annan juridisk person som ingår i samma koncern
utan skriftligt medgivande av regionen.

Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3, Terra Nova.

För att möjliggöra för både bostadsrätter och hyresrätter inom Visby
Kopparslagaren 1 i enlighet med tecknat genomförandeavtal har fastigheten indelats
i två separata fastigheter, Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3. Den
totala köpeskillingen om 22 500 000 kr har fördelats på fastigheterna efter antalet
lägenheter som ska uppföras inom respektive fastighet. Enligt gällande bygglov
(MBN 2020/290) ska 78 bostadsrättslägenheter uppföras inom Visby
Kopparslagaren 1 och 24 hyresrättslägenheter inom Visby Kopparslagaren 3.
Andelen hyresrätter utgör därmed 23,5% av det totala antalet lägenheter på
Kopparslagaren. En förutsättning för projektet är att Visby Kopparslagaren 1 och
Visby Kopparslagaren 3 förvärvas samtidigt.
Det framtagna och av köparen godkända köpekontrakten reglerar i huvudsak
köpeskilling, tillträde, fastighetens skick m.m. Köpeskillingen är reglerad i
genomförandeavtalet. Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att
Regionstyrelsen godkänner köpekontraktet.
Bedömning

Försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 är
en del av genomförandet av projektet dubbel markanvisning och
regionstyrelseförvaltningen bedömer att köpekontrakten uppfyller ställda villkor i
genomförandeavtalet. Förvaltningen föreslår därför att Regionstyrelsen beslutar att:
-

godkänna köpekontrakt avseende försäljning av fastigheterna Visby
Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 för en köpeskilling av
17 205 882 kr respektive 5 294 118 kr. Total köpeskilling 22 500 000 kronor.

Barn-, genus samt och landsbygdsperspektiv

Genom att sälja aktuella fastigheter möjliggörs byggnation av och boende i hyresoch bostadsrätter med varierande storlekar i ett samlat område i Visby. Detta skapar
möjligheter för människor med olika bakgrund och olika ekonomiska och andra
förutsättningar att hitta en bostad som uppfyller deras behov. Närheten till
grönområden, skolor, förskolor, kollektivtrafik och annan service gör detta till ett
lämpligt område både för barnfamiljer och familjer med andra konstellationer.
Ekonomisk konsekvensanalys
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/623

Köpeskillingen har reglerats och beslutats i Regionstyrelsen i samband med
godkännande av markanvisningsavtal och genomförandeavtal. Intäkter från
försäljningen ger med marginal en god täckning för de kostnader som regionen haft
för att kunna genomföra projektet.
Beslutsunderlag

Köpekontrakt Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
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Region Gotland

Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby

1. Sammanfattning
Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)
överskrids i stort sett årligen. Till följd av detta överlämnades ett krav år 2015 om att upprätta ett åtgärdsprogram av Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Gotlands län, för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).
Åtgärdsprogram med två nivåer
Enheten Miljö och Hälsoskydd på Samhällsbyggnadsförvaltningen hos Region Gotland har
ansvarat för att ta fram åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder
som är tänkta att genomföras för att sänka halterna av partiklar (PM10) samt vilka aktörer
som berörs. I Visby har vägtrafiken identifierats som den främsta källan till de höga halterna av skadliga partiklar och ansvaret för åtgärderna faller således i första hand på Region
Gotland, som innehar det största ansvaret för väghållningen.
Åtgärdsförslagen grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder som bedöms
vara nödvändiga och tillräckliga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10. Här ryms både
operativa åtgärder och åtgärder för att bygga upp kunskapsunderlaget. Nästa nivå anger åtgärder som kan bli aktuella att genomföra om tidigare åtgärder inte får avsedd effekt.
Orsaken till förekomsten av skadliga partiklar
Resuspensionen, uppvirvlingen av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga åtgärderna: hastighet,
dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Utöver det kan också vägbeläggningen
vara en bidragande orsak, med porösa stenmaterial (kalksten), samt användning av porösa
stenmaterial (lokal material med högt kalkinnehåll) för halkbekämpning, som ökar den resuspenderbara fraktionen.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Har åtgärdsprogrammet betydande miljöpåverkan?
En behovsbedömning har utförts för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram innebär en
betydande miljöpåverkan. Region Gotland gör bedömningen att åtgärdsprogrammet inte
medför en betydande miljöpåverkan och därför krävs inte någon miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Uppföljning och utvärdering
Som uppföljning kommer Region Gotland, efter upprättande av åtgärdsprogrammet, att
följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Uppföljningen syftar bland
annat till att analysera genomförda åtgärders effekt. Region Gotland kommer att övergå till
en mätmetod med finare tidsupplösning och mätning i realtid. Uppföljningen kommer
också att kompletteras med indikativa mätningar genom en typ av instrument som också
ger realtidsdata. Syftet är att skaffa större kunskap om hur mycket de regionala gotländska
omgivningarna och de lokala, trafikrelaterade nivåerna av skadliga partiklar tillsammans
bidrar till överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
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Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby

2. Bakgrund
Om Visby

I och med att Luftkvalitetsförordning (2010:477) trädde i kraft under 2010, inledde Region
Gotland mätningar i Visby av samtliga parametrar som ingår i miljökvalitetsnormen för
luft. Miljökvalitetsnormerna syftar till att uppfylla kraven i EU-direktiven 2008/50/EG och
2004/107/EG. Enligt miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i utomhusluft är det inte
tillåtet att årsmedelvärdet överstiger 40 µg/ m3 eller att dygnsmedelvärdet överstiger 50 µg/
m3 under mer än 35 dygn per kalenderår. Regelbundna överskridanden resulterar i att ett
åtgärdsprogram måste tas fram. Utöver gränsvärdet finns det i luftkvalitetsförordningen
(2010:477) en övre och en nedre utvärderingströskel (ÖUT och NUT). Hur mätvärdena
förhåller sig till utvärderingströsklarna bestämmer hur många mätplatser som ska finnas
och om beräkningar eller uppskattningar kan ersätta mätningar. För att Region Gotland ska
kunna upphöra med mätningar krävs att den nedre utvärderingströskeln underskrids. Då
får kontrollen ske genom beräkning eller skattning.
Det visade sig att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds under mätåret 2010,
medan övriga parametrar var låga. Efter kontakter med Naturvårdsverket återupptogs mätningarna i början av 2013 i närheten av tidigare mätplats. Fortsatta mätningar visade att
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds i stort sett årligen. Till följd av detta
överlämnades kravet på att upprätta ett åtgärdsprogram för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). Kravet på åtgärdsprogram överlämnades av Naturvårdsverket
via länsstyrelsen i Gotlands län 2015-06-26. En grupp inom Region Gotland bildades vars
syfte var att arbeta fram ett åtgärdsprogram. Efter ytterligare kontakter med Naturvårdsverket tog arbetet ny fart 2017 med målet att ha ett fastställt åtgärdsprogram 2018.
Arbetets genomförande
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Arbetet har genomförts av Sweco Environment AB på uppdrag av Region Gotland. Deltagare från Sweco är Emma Hedberg och Carl Thordstein som är specialister inom luftkvalitet, samt Anna Jakobsson som är specialist på tillämpning av miljölagstiftning och miljöbalken. Granskning internt på Sweco görs av Leif Axenhamn avseende luftkvalitet (senior
konsult) samt Peter Ekström avseende upprättande av samrådshandling (konsult miljöjuridik). Sweco har tagit fram samrådshandlingen på uppdrag av Region Gotland. Kapitel 2.1
samt kostnadsuppskattningar i Bilaga 1 har tagits fram av Region Gotland.
Beställare på Region Gotland är Jonas Nilsson och Mattias Edsbagge, som också varit kontaktpersoner. Ytterligare kontaktpersoner på Region Gotland är Mattias Gerdin, Lennart
Klintbom och Anders Julin.
Samrådshandlingen har sammanställts efter startmöte med Region Gotland och med uppgifter från Region Gotland. Andra underlag har också använts och framgår av referenser, se
fotnoter.
Hälsoeffekter av PM10

Förenklat är PM10 ett mått på massan partiklar i luften, som inkluderar partiklar med diameter mindre än 10 μm i diameter. Som indikator på partikelstorleken används den aerodynamiska diametern, vilket motsvarar storleken hos en perfekt sfär med densiteten 1 g/cm3
och med samma aerodynamiska egenskaper. Partiklar som bildas vid förbränning återfinns i
storleksområdet <1 μm, medan slitagepartiklar är grövre och i omgivningsluft oftast är i
storleken >1μm. Av PM10 utgörs den största delen av massan av slitagepartiklar. Det finns
också naturliga källor som bidrar viktmässigt till PM10, exempelvis uppvirvling av naturligt
förekommande damm och havssalt.
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PM10 kallas den inandningsbara fraktionen av partiklar, och passerar till stor del förbi svalget ner till luftrör och lungor. Partiklar påverkar människors hälsa och det finns tydliga
samband mellan partikelhalter och effekter på människors hälsa. Effekter har konstaterats
även om partikelhalterna underskrider gränsvärdena enligt miljöbalken. Att bo vid en väg
eller gata med mycket trafik ökar risken för att drabbas av luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Effekterna skiljer sig åt beroende på källa till föroreningen, vilket ger
olika fysikaliska och kemiska egenskaper. De större partiklarna har hälsoeffekter på kortare
sikt, och påverkar hjärt- och lungsjukdomar och leder till ökade besvär för exempelvis astmatiker. En egenskap för små partiklar (PM2,5) är att de kan tränga ned i lungorna till lungblåsorna (alveolerna) där syreutbytet sker. Därmed finns det en risk att partiklar som når
ner till lungblåsorna kan spridas vidare via blodet i kroppen. Hur stor dos som luftvägarna
exponeras för beror till stor del på hur snabbt partiklarna bortskaffas. Hos friska personer
finns det mekanismer som kan rensa bort partiklarna i de nedre luftvägarna men bortskaffande av partiklarna som når ända ner till lungblåsorna tar i regel betydligt längre tid. Sambandet mellan risk och partikelhalt är normalt att betrakta som linjärt. Det finns med andra
ord inga kända tröskeleffekter utan alla minskningar av partiklar i inandningsluften är betydelsefulla för hälsan.
Människor inom påverkansområde

Kring de vägar som enligt genomförd modellering ligger i riskzon för överskridande, har
antalet boende beräknats. Beräkningen har gjorts med hjälp av GIS-verktyg. Eftersom halterna avtar snabbt med avståndet från vägbanan så har vi räknat alla boende inom 50 meter
från vägbanan. Totalt bor det ca 1 176 personer inom påverkansområde.
Vissa grupper av människor är extra känsliga för påverkan av luftföroreningar, t.ex. barn
och äldre. Antalet skolor, förskolor och vårdinrättningar inom 100 meter från berörda gator redovisas i tabell 1.
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Längs de flesta vägarna finns gång och cykelvägar. De utgörs ofta av trottoar i direkt anslutning till vägbanan medan vissa sträckor med gång och cykelvägar ligger en bit ifrån
vägen. Innanför Visbyleden sträcker sig ca 8 km gång och cykelväg längs gator med risk för
PM10-halter över miljökvalitetsnormen. Längs Visbyleden finns ytterligare ca 2 km gång och
cykelväg som berörs.
Tabell 1 Antal skolor, förskolor, vårdinrättningar inom 100 m från berörda gator och boende inom 50 m
samt cykelvägar och trottoarer i anslutning till berörda gator
Boende inom 50 m
1 176 st
Skolor, förskolor inom 100 m
7 st
Lekplatser inom 100 m
3 st
Vårdinrättningar inom 100 m
1 st
Cykelvägar och trottoarer i direkt anslutning
10 km

3. Mål för minskning av halterna
Luftkvaliteten i Visby ska förbättras och halterna av PM10 ska sänkas till halter under miljökvalitetsnormen. Halterna varierar mellan år beroende på meteorologiska variationer. Men
målet är att miljökvalitetsnormen ska klaras varje år. På sikt bör även målet vara att sänka
halterna till nivåer under den nedre utvärderingströskeln (NUT). Med sänkta halter av PM10
kommer de skadliga effekterna att minska hos människor som vistas längs de utsatta vägsträckorna.
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4. Problembeskrivning
Mätningar

Region Gotland genomför kontinuerliga mätningar av partiklar (PM10) med en gravimetrisk
dygnsprovtagning, som beställs från IVL. En gravimetrisk dygnsprovtagning innebär att en
konstant mängd luft pumpas igenom ett filter under ett dygn och partiklar samlas på ett filter, som vägs i efterhand. Genom att reglera flöde, samt utformning på filterhuvud och impaktor, avskiljs/provtas en viss storleksfraktion på partiklar, i det här fallet PM10. Metoden
motsvarar referensmetoden för PM10, men är i sig inte godkänd som likvärdig metod. I dialog med Naturvårdsverket anses dock mätmetoden vara tillräckligt tillförlitlig att använda
som kontinuerlig metod för uppföljning av miljökvalitetsnormerna.
Mätningarna genomfördes första gången år 2010, vid adressen Österväg 31 i Visby (se Figur 1), då Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8) trädde ikraft. Mätningen visade att miljökvalitetsnormen för
dygnsmedelvärde gällande PM10 överskreds, vilket föranledde att de kontinuerliga mätningarna återupptogs under 2013. Denna gång genomfördes dock mätningarna, av praktiska
skäl, på adressen Österväg 17 (se Figur 1). Under mätningarna 2010 kontrollerades också
halterna av andra luftföroreningar som faller under samma förordning och föreskrifter,
men inga andra parametrar överskred normerna eller föranledde vidare kontroll.
Lokaliseringen av mätplatserna är i centrala Visby, bredvid större lokalgator med relativt
högt fordonsflöde i förhållande till omgivande gator (runt 13 000 fordon per dygn). Mätplatsen på Österväg 17 ligger i närheten av ett mindre köpcentrum med öppna ytor runt
mätplatsen och gott om mellanrum mellan huskropparna, vilket innebär goda möjligheter
till utspädning av luftföroreningar. Placeringen kan inte sägas vara i gaturum. Omgivningens utformning, och antalet fordonspassager, antyder inte att platsen bör vara drabbad av
så höga föroreningshalter som den konstaterats vara.
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Mätplatsen på Österväg 17 är placerad på en lyktstolpe på cirka 2,5 meters höjd, invid ett
elskåp och cirka 30 meter från korsningen mellan Solbergagatan och Österväg. Vanligtvis
ökar avgasutsläppen nära vägkorsningar beroende på att köbildning lätt uppstår. Denna
miljö är inte representativ för just andra platser än korsningarna. Provtagningsutrustningen
ska därför, om det är praktiskt möjligt, placeras med ett avstånd på minst 25 meter från
större vägkorsning (Naturvårdsverket, 2014).
Nuvarande placering av mätare är vald utifrån att vägsträckan är en av de mest trafikerade i
Visby. Ett problem som vi stötte på var att hitta en plats där vi kunde husera utrustningen
med tillgänglig el, då den tidigare platsen inte kunde fortsätta användas på grund av bullerproblem från luftpumpen. Efter diskussioner med Naturvårdsverket om placering bedömdes nuvarande mätplats uppfylla kraven.
Tabell 1 Halter av partiklar (PM10) i Visby
Partiklar PM10
(μg/m3)
Medelvärde
90 %-il dygn

MKN

2010*

2013

2014

2015

2016

2017

40

24,1

22,8

29

25,8

26,4

25,8

50

51,9

46,6

60,9

52,8

53,6

65

Röda siffror indikerar överskridande av miljökvalitetsnormen
*Mätningarna genomfördes på Österväg 31
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Genomförda mätningar av PM10 har under de senaste åren visat på höga partikelhalter, se
Tabell 1.Under 2010 samt 2013 till 2017 överskreds miljökvalitetsnormen fem av de sex
åren.
Troligen sker överskridanden av miljökvalitetsnormen vid andra gator i Visby som uppvisar
samma förhållande som vid Österväg 17.1

Figur 1 Karta över stationer där mätningar av partiklar (PM10) genomförts i Visby
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Mätningar av urban bakgrundshalt

I Visby genomfördes år 2003 mätningar av den urbana bakgrundshalten, som ska visa stadens samlade utsläpp. Den uppmätta urbana bakgrundshalten ska vara representativ för
Visby med omnejd och är tänkt att visa vilken ungefärlig halt av luftföroreningar som människor exponeras för. Utsläppen från exempelvis sjöfarten och industrier räknas in i de urbana bakgrundshalterna och har därigenom tagits i beaktande. Mätstationen var placerad
norr om Tallunden cirka 5–6 meter ovan mark, på en balkong vid miljö och hälsoskyddskontorets förra lokaler. I närheten av mätplatsen passerar flertalet mindre vägar. Direkt öster om mätplatsen passerar Söderväg, som har högst trafikflöde av de närliggande vägarna.
Genomförda mätningar av PM10 vid Tallunden visade på måttliga till höga partikelhalter,
som årsmedelvärde (22 µg/m3) och dygnsmedelvärde som 90-percentil (44 µg/m3). Miljökvalitetsnormerna klarades dock både för års- och dygnsmedelvärdet. Närheten till flertalet
vägar, däribland Södervägen antas ha haft en påverkan på de uppmätta halterna.

1

Med samma förhållande menas trafikmängd, andel dubbdäck, hastighet, typ av halkbekämpning, städning samt vägbeläggning.
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Nulägesmodellering

För att få en uppfattning om föroreningssituationen runt mätplatsen vid Österväg 17 genomfördes en nulägesmodellering mot 2016 års mätdata av partiklar (PM10). Nulägesmodellering görs även med syftet att validera/kalibrera beräkningsmodellen. Validering av modellen genomförs för att utvärdera dess förmåga att återge representativa halter för det undersökta området. För en mer ingående beskrivning av beräkningsmodellen och beräkningsförutsättningar, se Bilaga 4 Modellering.

Figur 2. Nuvarande situation, beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden (t.v.) och som dygnsmedelvärden (90-percentil, t.h.). Mätstationens placering markeras med svart triangel.
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Resultatet från spridningsberäkningarna stämde väl överens med tidigare genomförda mätningar vid Österväg 17 och visade på låg modellosäkerhet. Framtagna kalibreringsfaktorer
antogs därefter vara tillämpbara för beräkning av de föreslagna åtgärdernas effekt på partikelhalterna.
Resultatet visar att halterna av partiklar (PM10) är höga vid de större infarts- och genomfartsvägarna, men avtar snabbt med avståndet. Miljökvalitetsnormerna för dygnsmedelvärde (90-percentil) överskrids utanför vägområdet, där miljökvalitetsnormerna ska tillämpas. Detta bekräftar antagandet gällande att överskridanden av miljökvalitetsnormen med
stor sannolikhet även sker vid andra gator i Visby som uppvisar samma förhållande som
vid Österväg 17.
Säsongsvariation

Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt (med förhöjda halter under våren, se nedan), men partikelhalter är komplexa och platsberoende, vilket leder
till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009). Generellt har kustområden större säsongsvariation av partiklar (PM10) än inlandet (Samet et al., 2005).
De högsta halterna av partiklar (PM10) förekommer under våren, medan låga halter generellt förekommer under sommarmånaderna. Anledningen till de höga partikelhalterna under våren är resuspension, uppvirvling, av damm som ansamlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt sandning och saltning. Resuspensionen är
som mest effektiv vid torrt vägunderlag och innan sanden och vägdamm har tagits bort.2
Areskoug H., Johansson C., Alesand T., Hedberg E., Ekengrena T, Vesely V., Wideqvist U. & Hansson H-C. (2004). Concentrations and
sources of PM10 and PM2.5 in Sweden: Institutet för tillämpad miljöforsking. ITM-report 110
2
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Generellt är PM10-halten lägre på sommaren också på grund av lägre trafikintensitet. I
Visby kan situationen dock vara annorlunda på grund utav turism under sommarmånaderna, som ökar trafikmängderna totalt sett. Under sommaren sker också en i allmänhet
mer intensiv turbulent blandning (utspädning på grund utav luftmassors ökade rörelser),
vilket leder till effektivare utspädning av partiklarna.3
Partiklarnas ursprung

Överskridande av PM10 i Visby kan påverkas av både naturliga och antropogena4 källor.
Källorna kan vara lokala eller regionala. De regionala källorna kallas regional bakgrund, och
utöver den regionala bakgrunden kommer PM10 till en viss del också bestå av lång-distanstransporterade partiklar.
Den regionala bakgrunden är de partiklar som uppstår utanför Visby, och transporteras in
som en bakgrundshalt. Den regionala bakgrunden kan utgöras både av naturliga och antropogena källor. Bakgrunden kan också bestå av partiklar som transporterats längre
sträckor, till exempel från den europeiska kontinenten. Dessa partiklar, de långdistanstransporterade, är mindre till storleken och utgör inte en betydande masspåverkan vad gäller
överskridanden.
Naturliga källor kan till exempel vara havspartiklar eller uppvirvling av naturligt förekommande damm p.g.a. de jordarter och berggrunder som finns på Gotland.
Lokala källor till PM10 utgörs vanligtvis främst av slitagepartiklar från fordonstrafik. En viss
del kan bestå av förbränningspartiklar, men de bidrar vanligtvis inte till någon betydande
del av massan. Åtgärdsförslag för förbränningsrelaterade partiklar kommer därmed sannolikt inte att innebära att halterna av PM10 sjunker.
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Slitagepartiklar bildas framförallt vid användning av dubbdäck som sliter på vägbanan och
skapar ett vägdamm som kan virvla upp. Dubbdäcksanvändningen på Gotland och i Visby
uppskattas att vara 80-90%.5 Slitagepartiklar kan också bestå av slitagepartiklar från däck
och broms på fordon. Antalet fordon och fordonens hastighet påverkar bildandet och uppvirvlandet av partiklar.

3

Johansson, C., Norman, M., & Gidhagen, L. (2007). Spatial & temporal variations of PM10 and particle number concentrations in urban

air. Environmental Monitoring and Assessment, 127(1-3), 477-487.
4

Av människan skapade källor
Som jämförelse är dubbdäcksandelen på Hornsgatan i Stockholm cirka 30%, innerstadandelen är 50% och infartstrafiken i Stockholm
har 60% dubbdäcksandel.
5
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Månadsmedelvärden 2010 och 2013-2017
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Figur 3 Månadsmedelvärden PM10 för mätningarna i Visby. Det är tydligt att vårkanten innebär förhöjda PM10 halter.

I Figur 3 framgår att det är ett återkommande problem med höga partikelhalter under
vårmånaderna. Halterna sjunker efter april månad och hålls relativt konstanta, vilket
innebär att källor som förekommer året runt, exempelvis sjöfart och industrier, med största
sannolikhet inte är orsaken till de höga partikelhalterna.

Månadsmedelvärden PM10 2016
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Figur 4 Månadsmedelvärden i Visby, i Gårda (Göteborg) samt på Hornsgatan (Stockholm).

Det är tydligt att halterna i Visby ökar kraftigt under vårmånaderna, vilket är ett vanligt
mönster för slitagepartiklar p.g.a. dubbdäck när vägarna torkar upp efter vintern. Noterbart
är att Visby uppvisar högre halter av PM10 än både Gårda och Hornsgatan, som är områden
i Göteborg och Stockholm med känd luftvårdsproblematik, se Figur 4. Mätstationen i
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Gårda är placerad invid en motorled med över 120 000 fordon per årsmedelsdygn (ÅDT)
(Göteborgs Stad, 2017) och Hornsgatan utgörs av ett dubbelsidigt gaturum med cirka
22 000 ÅDT (Stockholm Stad, 2017). Både Stockholm och Göteborg har minskat sina partikelhalter genom åtgärder från deras upprättade åtgärdsprogram.
Visby är påverkat av partiklar från vägtrafiken (lokala bidraget) och bakgrundshalterna från
stadens övriga utsläpp (urbana bidraget). Förutom lokala emissioner sker även intransport
av luftföroreningar från andra regioner i Sverige, men även långdistanstransport från områden utomlands.
Region Gotland har ingen egen fast station för mätning av regionala bakgrundshalter. Tabell 2 visar de regionala bakgrundshalterna (långtransporterade partiklar från Europa) av
luftföroreningar jämfört med urbana bakgrundshalter (mätningen vid Tallunden) och halter
i gatumiljö (mätningen vid Österväg 17) samt den procentuella fördelningen mellan
bidragen av de tre geografiska områdena. Mätstationen Tallunden var till viss del påverkad
av flertalet mindre vägar som passerar i närhet till mätstationen och direkt öster om mätstationen passerar Söderväg, som har högst trafikflöde av de närliggande vägarna.
Tabell 2. Jämförelse mellan halter som årsmedelvärden (µg/m3) och den procentuella fördelningen av partiklar (PM10) i regional bakgrund, urban bakgrundsluft och gatunivå
Lokalt bidrag/Gatunivå
Urban bakgrund6
Regional bakgrund7
Totalhalt

År (µg/m3)
4
8
14
26

År (%)
15
27
58
100

Det lokala bidraget består i huvudsak utav bidrag från vägtrafik, genom slitage av vägbanan
och uppvirvling av vägdamm.
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I Visby utgör den regionala bakgrundshalten, som tillförs genom långdistanstransporter
både från kontinenten men också från Gotland regionalt, ett betydande bidrag till partikelhalten. För årsmedelvärdet utgör bakgrundshalten i dagsläget den största delen av partikelhalten (PM10).
Den urbana bakgrunden är det ytterligare haltbidraget i Visby stad som är representativ för
den exponering invånarna är utsatta för.
I Figur 5 visas halterna under årets värsta månader, februari – april, samt huruvida det
förekom regn eller inte. Det går tydligt att utläsa att högre halter förekommer mer frekvent
de dagar det inte är regn, vilket visar att resuspensionen av ackumulerande slitagepartiklar
är en trolig orsak till höga halter och överskridanden.

6

Förmodligen sjunker även den urbana bakgrunden vid åtgärdsarbetet, men det finns för lite data för att säkert kunna uttala sig om
detta i dagsläget.
7 Datavärden SMHI, bakgrundsstationen Vavihill som representerar bidraget från långdistansktransport till södra Sverige. Avser åren
1999-2017.
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Figur 5 Antal observationer (dvs. dygn) per koncentrationsintervall under februari – april uppdelat på om det regnat
eller varit torrt i Visby. Det är tydligt att de högre halterna förekommer oftare under de torra dygnen, vilket starkt
tyder på att resuspensionen är en stor källa till överskridandena. Medelhalt med regn är 36 μg/m3 och medelhalt
utan regn är 57 μg/m3.

Figur 6 Utvalda dygn med PM10-halter och Ca och Mg-analyser från Österväg.

Region Gotland har beställt metallanalyser av ett urval av PM10-proverna från 2016 års mätningar, se Figur 6. Halterna av kalcium är relativt sett väldigt höga och utgör mellan 15 och
40% av PM10 under perioden februari – april. Det ska jämföras med metallanalyser gjorda
på PM10 från Stockholms gatumiljö, där kalcium utgör < 1 % av massan under motsvarande period (mars månad 2012). Både proverna i Visby och proverna i Stockholm uppvisar väldigt låga magnesiumhalter i förhållande till PM10 (enbart kalcium och magnesium är
de metaller som analyserades på de två olika ställena). Det mycket höga kalciuminnehållet i
12 (54)

Region Gotland

Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby

PM10 verkar sjunka efter perioden april, men fler prover skulle ha behövt analyserats för att
säkerställa skillnaden. Innehållet tyder också det mycket starkt på att överskridandena av
PM10 -halterna kopplar till höga nivåer av kalksten i omgivningsluften.
Vid besök på mätplatsen och okulär besiktning av omgivningen vid Österväg 17 syntes ett
betydande slitage på vägytorna på Visbys asfalterade gator, med djupa hjulspår i asfalten. På
vissa ställen i Visby var slitaget djupare än slitlagret asfalt. På sina håll var asfalten relativt
vit, och vid beröring färgades fingertopparna vita. Under diskussioner med handläggare
från tekniska förvaltningar på Region Gotland med ansvar för drift och underhåll, framkom uppgifter om att man i det kommunala vägnätet valt att blanda in kalksten i asfalten.
Den väg som passerar mätstationen belades med kalkstensinblandad asfalt för ungefär 10
år sedan.
Då kalksten lätt eroderar, kan detta materialval vara en delorsak till de höga partikelhalterna
och bekräftas också av det höga innehållet av kalcium i partiklarna (mellan 15-40 % under
perioden februari – april). Länsvägarna på Gotland omfattas av Trafikverkets kvalitetskrav
på asfalt, vilket innebär att andra mer beständiga stensorter blandas in i slitlagret för dessa
och samma problem bör då inte uppstå på dessa vägar.
Gatorna i Visby halkbekämpas med natursand, vilket innehåller en stor del kalk. Parkeringar, privata ytor samt gång- och cykelbanor halkbekämpas med kalkstenskross. Kalkstenen är återigen ett poröst material med låg beständighet, vilket innebär att det troligen lättare mals ner till luftburna partiklar (PM10) jämfört med sand eller stenkross från fastlandet.
Användningen av dubbdäck, halkbekämpningen med kalkmaterial samt vägbeläggningsmaterial med kalksten är troligen den kombination av företeelser som ger de höga partikelhalterna i Visby under våren.
Genomförda, pågående och planerade åtgärdsförsök

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland har genomfört städning av Norra Hansegatan, som ett försöka att minska
dammängden på vägbanan. Städningen genomfördes bland annat den 23 mars 2016, vilket
ledde till cirka 70% minskning av dygnsmedelvärdet i jämförelse med föregående dag. Effekten från städningen avtog sedan under de nästkommande dagarna och två dagar efter
städningen var halterna tillbaka på liknande nivåer, som innan städningen.
För att inte riskera negativ påverkan på vattenkvaliteten i grundvattentäkter, är inte saltning
önskvärt på Gotland. Under våren 2017 gjordes dock försök med saltning av vägytorna.
Ett syfte med saltning är att bibehålla vägbanan våt och därigenom förhindra att uppvirvling sker av slitagepartiklar som ackumulerats på vägbanan. En våt vägbana kan dock leda
till ett kraftigare slitage av vägbanan, vilket innebär att dammförrådet8 på vägbanan blir
ännu större och som vid upptorkning riskerar att virvla upp. Saltet i sig kan dessutom medföra ytterligare ett bidrag till PM10 och resuspendera när vägbanan väl torkat upp.
Vid saltningsförsöket våren 2017 såg man ingen förbättring i luftkvalitetssituationen.
Försök har genomförts under 2018 med att använda granitkrossmaterial på utvalda vägsträckor kring mätplatsen. Det nya stenkrossmaterialet kommer att ersätta den befintliga
kalkstenskrossen, som antas vara en betydande källa till de förhöjda partikelhalterna. Det

8

Dammförrådet är det damm, slitagepartiklar, som ansamlas på vägytan när den är våt, och som sedermera frigörs och virvlas upp när
vägytan torkar.
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har varit svårt att dra några slutsatser utifrån försöket, då mellanårsvariationerna är för
stora och mätinstrumentet inte ger realtidsdata.
Om halkbekämpning med ny metod enbart utförs precis vid mätstationen, finns dock risk
att åtgärdens effekt underskattas, då spridning av kalkdamm från övriga vägnät och de stora
parkeringsytorna i området kan vara betydande.
Det finns också en risk att kombinationen kalkstensasfalt och bergskross leder till förstärkt
slitage på befintlig vägbeläggning, vilket skulle kunna motverka effekten av minskat kalkdamm från kalkstenskrossen som används idag.
Åtgärdsförsöken har varit av tillfällig karaktär och har därför varit svåra att kvantifiera ordentligt. Framgent behöver dokumentation om försöksdatumen tydligare kopplas till mätdata, och försök behöver pågå under längre perioder för att få underlag till beslut.
Basscenario

Basscenariot är den utveckling av luftföroreningsproblematiken som förväntas, om inga åtgärder vidtas utöver de genomförda och pågående åtgärderna.
Utan åtgärder förväntas problemen med luftkvaliteten kvarstå, och förvärras i relation till
eventuellt ökad trafik i Visby. Det innebär att det kommer vara fortsatt hög risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Försök har genomförts, och kommer att genomföras, i begränsad omfattning under 2018–
2019. Eftersom tidigare försök varit av mer tillfällig karaktär, och därför är svåra att kvantifiera, inkluderas de inte i basscenariot. Det är viktigt att försöken i framtiden loggas noggrannare, utvärderas med instrument med högre tidsupplösning och redovisas till miljöoch hälsoskyddsnämnden i tjänsteutlåtanden.
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5. Åtgärder – huvudstrategier
Resuspensionen, uppvirvlingen, av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga åtgärderna: hastighet,
dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Det här är åtgärder som ofta återfinns
i andra städers åtgärdsprogram för PM10. Åtgärderna är listade nedan. Då barn och sjuka är
extra känsliga för partiklar, bör föreslagna åtgärder prioriteras på platser där barn och sjuka
vistas, såsom skolor, förskolor och vårdinrättningar.
Det finns indikationer på att vissa gator i Visby är belagda med asfalt där inblandning av
kalksten har skett. I kombination med dubbdäck riskerar den typen av vägbeläggning att
slitas och skapa en grund för höga partikelhalter. Gator, gång- och cykelvägar halkbekämpas med kalkstenskross, helt eller delvis, vilket också riskerar att bidra till höga partikelhalter. Den här typen av vägbeläggning och halkbekämpning är svår att hitta kvalitativa uppskattningar kring, vilket gör att effekten av respektive åtgärd har beräknats med de data
som beskriver vanligt förekommande asfalt respektive sandning med sand. Därför är det av
största vikt att poängtera att de åtgärdsförslag som listas här bör åtföljas av noggranna mätningar med ett realtidsinstrument med kort tidsupplösning. Detta för att säkerställa att åtgärderna ger de effekter som eftersträvas och som fungerar i andra svenska städer.
Åtgärdsförslagen kan grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder (operativa
åtgärder samt åtgärder för att bygga upp kunskapsunderlaget) som enligt åtgärdsprogrammet bedöms vara nödvändiga och tillräckliga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
Nästa nivå anger åtgärder som kan bli aktuella att genomföra om tidigare åtgärder inte får
avsedd effekt.
Förändrad halkbekämpning och dammbindning

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Halkbekämpning har fram till idag skett med material som innehåller mycket kalk. Tester
har gjorts med granitkross på utvalda ställen men från och med säsongen 2019/2020 kommer granitkross att användas i hela Visby. Eftersom det finns begränsat med underlag kring
hur olika typer av stenkrossmaterial mals ner och resuspenderar, är det svårt att göra en
uppskattning av effekten av denna övergång. I modellberäkningar används konventionell
sandning för att beräkna effekten med eller utan sandning.
Det troliga är att nedmalningen sker fortare och är mer fullständig med kalkstenskross än
granitkross, vilket innebär att åtgärden torde ge en positiv effekt på partikelhalterna trots att
beräkningar på effekten inte kan göras. Försöket kommer att utföras med otvättat granitkross, men för ytterligare effekt på luftkvaliteten bör tvättad kross användas för halkbekämpning. Åtgärdsförsöket ska övervakas med ett partikelinstrument med hög tidsupplösning och realtidsdata för snabb och enkel analys.
Region Gotland har inte genomfört försök med halkbekämpning med vägsalt (NaCl). Saltet
har en viss dammbindande effekt då vägbanan är våt, men när vägbanan torkar upp igen
finns det risk att saltet självt orsakar ett tillskott av PM10 genom resuspension. En våt vägbana riskerar också att slitas mer av trafiken och därigenom riskera att bilda ännu mer partiklar.
Det är istället möjligt att använda acetatsaltet CMA för halkbekämpning, som också har en
dammbindande effekt. CMA kan åtgärda problemet med höga partikelhalter under torra
perioder under vårvintern. De höga partikelhalterna under vårvintern uppkommer efter
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vintertrafikens slitage på vägbanan som samlas som ett dammförråd och som resuspenderas när vägarna börjar torka upp. CMA kan ha så hög effekt som 15 % på partikelhalterna.9
Effekten bör utredas specifikt i Visby, eftersom egenskaperna hos partiklarna i Visby kan
skilja sig åt jämfört med slitagepartiklar från annat stenmaterial.
Nackdelen med CMA är att det behöver spridas relativt ofta för att ha effekt. Genom att
blanda ut CMA 50/50 med kaliumformiat (KF)10 kan man uppnå en längre effekt av CMA.
CMA kan också ge minskad friktion på vägytan, varför man exempelvis i Stockholm Stad
väljer att sluta använda CMA som dammbindare i april för att minimera risk för eventuell
halka för till exempel motorcyklar.10
En kort beskrivning av CMA och kaliumformiats påverkan på grundvatten bifogas som bilaga till samrådshandlingen, se Bilaga 2. Preparatets effekt på grundvattnet är inte helt entydigt. Då en stor del av Visby ligger inom vattenskyddsområde krävs stor försiktighet vid
användande av kemikalier. Då CMA inte kommer att användas i ett första steg, kommer ytterligare utredning att ske innan ett eventuellt användande av CMA. Utvecklingen går
framåt när det gäller dammbindande preparat. Om åtgärden blir aktuell kommer en översyn
att göras vilket preparat som är lämpligast att använda i Visby.
Det finns ingen klar bild över vilka bakgrundshalter av mindre partiklar som förekommer i
Visby. Tidigare mätning vid Tallundsgatan tyder på att bakgrundshalterna är ganska höga,
vilket troligtvis har en bakgrund i berggrundens kalkinnehåll och att kalkmaterial används
på andra ytor än vägbanor. För att minimera bakgrundens påverkan kommer information
att skickas ut till ägare av större parkeringsytor i närheten av de större vägarna. Ambitionen
är att halkbekämpningen på dessa ytor ska ske med granitkross istället för kalkmaterial.
Förväntad effekt:
Övergång till granitkross är troligen positiv men svår att uppskatta med beräkningar då natursanden, som
innehåller kalk, och som utgör basscenariot för beräkningarna, inte finns listat bland de emissionsfaktorer
som finns i databaser. Effekten från övergången kan motverkas av att granitkrossen kan ge ett större slitage på vägbeläggningen om vägbeläggningen är av kalkstensblandad asfalt. Åtgärden ska följas upp med
realtidsmätningar för att säkerställa effekten.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

CMA för halkbekämpning och dammbindning kan reducera partikelhalterna med 15 %.
Kostnaden kommer att vara högre än för kalkkross. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
Städning

Konventionella städmaskiner städar upp material som, genom trafikens nedmalning, kan
bidra till dammning och vägytans dammförråd. De är dock ineffektiva när det gäller att
städa upp partiklar i storleksfraktionen 10 μg/m3. Den här typen av städning kan tillfälligt
bidra till höga partikelhalter då borstarna virvlar upp damm. För att minska kvarvarande
kalk- eller stenkross på gatorna efter vintrarnas halkbekämpning finns det trots detta fördelar att fortsätta med konventionell städning. Städningen ska dokumenteras och jämföras
mot halter/mätdata för att se vilken omedelbar effekt städningen har på halterna.11

9

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm, Utvärdering av vintersäsongen 2014-2015. VTI-rapport 897 (2016).
Kaliumformiat, CHKO2; är ett salt av myrsyra. Enligt den finska miljömyndigheten Finlands miljöcentral kan kaliumformiat användas på
vägsträckor som ligger på grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning (http://www.syke.fi/projekt/midas)
11
Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm, Utvärdering av vintersäsongen 2014-2015. VTI-rapport 897 (2016).
10
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I Stockholm har man sett en begränsad effekt av städning på PM10 -halterna, även med
vaccumsugslösningar eller ” PM10-maskiner”. På samma sätt som för konventionell städning menar man inte att städningen i sig är onödig, för man begränsar materialet som mals
ner och resuspenderar till PM10, men städning ensamt räcker inte för att klara PM10 -normen i Stockholm.12 Förutsättningarna för Visby ser dock annorlunda ut jämfört med Stockholm, med vägbeläggning som kan bestå av kalk, kalkstenskross som halkbekämpning och
kvarvarande kalkdamm som ansamlas på vägytan. Det innebär att åtgärder som har begränsad effekt i Stockholm kan ha högre effekt i Visby och ska utredas tillsammans med användning av partikelinstrument med realtidsuppföljning.
Denna utredning, som föreslås följa åtgärdsprogrammets förslag, bör innefatta både konventionell städning och PM10 -städning. Utredningarna ska ske under en längre period i
Visby, förslaget är att genomföra regelbundna städinsatser under en hel vårperiod, d.v.s.
februari till april. Detta görs för att få en effektanalys istället för att genomföra enstaka
punktinsatser. Genom att dokumentera när städning sker med olika tekniker samt okulärt
se över hur mycket grovt krossmaterial som finns kvar i vägrenar och koppla undersökningarna till partikelhalter, kommer Region Gotland få underlag för vidare beslut i städningsfrågan.
Städning, oavsett om det är konventionell eller med PM10 -städare, behöver dessutom ske
regelbundet kopplat till upptorkade vägar när halkbekämpning skett men vägarna inte
längre behöver halkbekämpas. Städningen bör inte enbart ske på vägarna vid mätstationen,
utan även på övriga vägnät samt de stora parkeringsytorna, för att minska spridning av
kalkdamm.
Förväntad effekt:
Svår att uppskatta, men sannolikt positiv om åtgärden utförs regelbundet och efter att halkbekämpning
med kross har skett men vägbanorna torkat upp.
Kostnaden för fler städdagar, eller inköp/hyra av PM10-städare, kommer att öka kostnaden för städning
av Visbys vägar. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vägbeläggning

Vid kontakt med tekniska handläggare på Region Gotlands trafikförvaltning har information framkommit att vissa kommunala gator och vägar beläggs med asfalt som innehåller
kalksten.
Framtida beläggningsarbeten på vägar, framförallt de med hastigheter >30km/h, bör beläggas med material med högre hållfasthet än kalksten. En del i åtgärdsförslaget är att göra en
okulär inventering av vägnätet i Visby tätort för att bedöma slitaget av vägbanan i förhållande till antal år som beläggningen funnits på plats. Genom att inventera vägarna och kategorisera dem efter slitage, ålder och hastighet på vägen, bör man kunna få fram ett underlag
på vilken typ av vägar som drabbats av betydande slitage och därmed ett bättre beslutsunderlag för prioritering och val av beläggningstyp. Förväntad effekt:
Effekten kan inte beräknas på grund av att det finns för lite underlag om slitaget på vägar av den här typen. Sannolikt är effekten betydande och kommer också få genomslag på den urbana bakgrundsnivån.

12

Kaliumformiat, CHKO2; är ett salt av myrsyra. Enligt den finska miljömyndigheten Finlands miljöcentral kan kaliumformiat användas på
vägsträckor som ligger på grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning (http://www.syke.fi/projekt/midas)
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Kostnaden för inventeringen av vägbeläggningen bedöms vara låg.
Investeringskostnaden för utbyte av vägbeläggningen till hållfastare asfalt kan vara hög, och behöver belysas
ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Utbytescykeln föreslås följa eventuellt befintlig beläggningsplan. Ansvarig
är Region Gotlands teknikförvaltning.
Hastighet

Partikelemissioner har två primära källor, avgaspartiklar respektive slitagepartiklar från
däckens slitage på asfalten. Av de två är slitagepartiklar den dominerande källan. Utsläppen
av slitagepartiklar ökar med ökande hastighet (se Figur 7), vilket innebär att partikelhalterna
minskar vid hastighetssänkningar men ökar vid hastighetsökningar.
Förväntad effekt:
Vid en sänkning av hastigheten från 50 km/h till 30 km/h förväntas en reduktion av PM10 per dygn
med 5% (tabell 4).
Kostnaden för åtgärden är minimal. Ansvarig är Region Gotlands trafikförvaltning, TKF trafik.

Slitagepartiklar som funktion av hastighet
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Figur 7 Hastighetsberoendet av utsläppen av PM10 från emissionsmodellen Nortrip13 14.

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., och Omstedt,
G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 1:
Road dust loading and suspension modelling. Atmospheric Environment 77:283-300, 2013
13

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Kauhaniemi,
M., och Omstedt, G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions
(NORTRIP). Part 2: Surface moisture and salt impact modelling. Atmospheric Environment 81:485-503, 2013.
14
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Dubbdäcksandel

Dubbdäcksandelen på Gotland är hög under vintertid, på grund av snabba väderväxlingar
och små möjligheter till snöröjning på kort varsel över hela ön. Att reducera dubbdäcksandelen är i andra städer dock oftast den enskilt mest effektiva partikelreducerande åtgärden
en kommun kan göra och bör ingå som en del av åtgärdsförslagen.
Det finns många olika sätt att arbeta med att reducera dubbdäcksandelen i Visbys tätort.
Region Gotland avser att genom informationskampanjer öka medvetenheten om problemet och därigenom inspirera invånare som har möjlighet att välja friktionsdäck. Om det visar sig att halterna inte går ner i önskad omfattning och att en informationskampanj inte
ger avsedd effekt, kommer möjligheten att införa dubbdäcksförbud att utredas.
Förväntad effekt:
En minskning av dubbdäcksanvändningen från 70% (basscenario) till 40% kan ge en reduktion på minst
5% av PM10 (tabell 4). Den verkliga dubbdäcksandelen i Visby är snarare 80-90 % och skiljer sig därför
från basscenariot. Men en minskning med 30% från 80-90% ger snarare en större effekt på PM10-halten
jämfört med basscenariot. Räknar man in de olika faktorerna som påverkar PM10 och dessutom väger in
att det inte finns någon emissiondata för kalkssten, blir det endast spekulativt att ange förväntad minskning. Då kalkmaterialet bedöms vara den största orsaken till överskridande av MKN, kan andelen dubbdäck ha en något mindre inverkan på partikelhalterna än i andra städer. Däremot bör man kunna säga
att det troligtvis blir en minskning med lägre andel dubbdäck. Den förväntade minskningen genom informationskampanj kommer troligen enbart uppgå till mindre än 10%. Stor osäkerhet råder kring den uppskattade sänkningen.
Kostnaden för att övergå till friktionsdäck antas vara densamma som att byta till dubbdäck. Ansvarig för
informationskampanjer och förutsättningar för ökad användning av cykel och kollektivtrafik är Region
Gotland.
Tung trafik

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Andelen tung trafik som passerar mätstationen på Norra Hansegatan beräknas vara 8% av
det totala antalet fordonspassager. Andelen är inte hög och inkluderar även lokaltrafik med
buss. Siffran är dock osäker och föreslås undersökas noggrannare. En hög andel tung trafik
kan utgöra en källa till höga partikelhalter. Det troliga är dock att tunga transporter inte väljer denna väg om inte leveranser eller rutten kräver det.
Förväntad effekt:
Ökad kunskap om andelen tung trafik och dess påverkan på partikelhalter.
Kostnad för undersökning är låg. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
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Åtgärdseffekter

I Tabell 3 presenteras en summering av åtgärdernas beräknade relativa effekt mot nuläge.
Som nuläge räknas dubbdäck 70%, 50 km/h samt sandning. Verklig dubbdäcksandel i
Visby är snarare 80-90 % men ur tabellen kan man ändå dra slutsatser om effekter av förändringar. Eftersom det inte går att kvantifiera kalkstenskrossens utsläpp jämfört med granitkross, får sandning/icke sandning uppskatta storleksordningen på den skillnaden. Beräkningarna genomfördes med spridningsmodellen Aermod och för en mer ingående beskrivning av beräkningsmodellen och beräkningsförutsättningarna, se Bilaga 4 Modellering.
Vid en minskning på minst 6 % förväntas halterna att underskrida miljökvalitetsnormen.
Det är tydligt att minskad sandning, minskad dubbdäcksanvändning och hastighetssänkning alla bidrar betydligt till lägre partikelhalter.

Tabell 3 Beräkning av åtgärdernas effekter, avser minskad dubbdäcksanvändning, lägre hastighet och påverkan av sandning.

Relativ minskning i jämförelse mot nuläget (%)
Hastighet Medelvärde
50
40
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30

Dubbdäck 40%

Dubbdäck 50%

Dubbdäck 60%

Dubbdäck 70%

Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning
År
-5,4%
-21,0%
-4,8%
-14,2%
-2,3%
-12,0%
0,0%
-8,8%
Dygn (90%-il)
-5,2%
-33,8%
-4,7%
-22,8%
-2,2%
-18,3%
0,0%
-15,9%
År
-6,9%
-22,8%
-6,5%
-16,2%
-4,4%
-14,4%
-2,4%
-11,4%
Dygn (90%-il)
-6,9%
-35,9%
-6,6%
-25,0%
-4,3%
-20,7%
-2,4%
-18,7%
År
-8,5%
-24,6%
-8,3%
-18,1%
-6,6%
-16,8%
-5,0%
-14,2%
Dygn (90%-il)
-8,4%
-37,8%
-8,2%
-27,0%
-6,6%
-23,4%
-4,9%
-21,6%
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Sammanställning av samtliga åtgärdsförslag
Tabell 4 Summering av samtliga åtgärdsförslag. Komplett information kring åtgärdsförslagen, inklusive kostnadsuppskattningar, återfinns i Bilaga 1.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

Förbättra och utöka
mätdata

Ökar kunskapen kring föroreningssituationer
och källor. Ökar möjligheten för Regionen
att välja åtgärder genom att kunna analysera effekterna i realtid.
För att se över hur stor andel av Visbys vägnät som kan vara av porösa stenmaterial,
behöver en inventering göras.

Snabb feedback på effekt av åtgärder.
Ökad kunskap om förhållandet urban och
regional bakgrund jämfört med det lokala bidraget.
Inventering av gator och vägar för att kategorisera underlaget och slitaget på olika typer av vägar i Visby. Ger ett underlag för beslut om beläggningar bör bytas ut och hur
det ska prioriteras.
Kunskapsunderlag för att göra bättre bedömningar av partikelhalten i Visby

Inventering av
vägbeläggning

Trafikräkning
Regelbunden räkning
av dubbdäcksandel

Kunskapsunderlag för att bedöma åtgärdsbehov

Minimera kalkanvändandet på t.ex. parkeringsytor som också kan påverka PM10-halterna. Städning ska ske så att kalkkross inte
förekommer i onödan. Ej använda lövblås.
Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd
källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar
torkar upp.
Använda granitkross istället för kalkkross för
att minska uppkomst av partiklar

Förbättra den generella luftkvaliteten i staden med avseende på partiklar

Dammbindning

CMA eller liknande preparat kan användas
för att dammbinda uppvirvlingsbart material,
för att reducera partikelhalter i luft

CMA förväntas sänka den uppvirvlade fraktionen av PM10 om den används regelbundet
under torra perioder under våren, innan
städning och upptag av vägens dammförråd
har genomförts.

Hållfastare vägbeläggning

Genom att välja en hållfastare beläggning på
gator bildas mindre slitagepartiklar av däckens (och dubbdäckens) slitage på vägytan.
Utökad konventionell städning för att minska
förstadiet till PM10. Med okulär besiktning bedöma om ytterligare städåtgärder.

Troligen bidrar kalkinnehållande asfalt till
partikelhalterna, och bör vara en del av åtgärdsprogrammets förslag.
Konventionell städning tar bort det kvarvarande kalk- eller granitkrossen som bidrar till
slitage och partikelbildning. Kan leda till
höga partikelhalter precis vid utförandet.
PM10-städning städar bort en finare fraktion
av partiklar jämfört med konventionell städning, men sägs inte bidra till höga partikelhalter under drift. Testas under 2018 av
TKF.
Sänker partikelhalterna p.g.a. minskad uppvirvling.

Information angående
privata parkeringsplatser
Sänka andelen
dubbdäck
Ändrad halkbekämpning

Utökad städning

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Räkning av all trafik på vissa gator i Visby.
Uppgifter om andel tung trafik räknas samtidigt.
Räkna andelen dubbdäck i Visby

Kompletterande städning

PM10 -städning15, för att ytterligare arbeta
med att minska förstadiet till PM10

Sänkt hastighet

Partikelemissioner är linjärt beroende av
hastighet. Sänkt hastighet leder till lägre slitageemissioner.
Använda CMA eller liknande preparat istället
för, eller komplement till, krossmaterial

Halkbekämpning

Sänker partikelhalterna tack vare minskat slitage.
Granitkross förväntas bidra till lägre partikelhalter jämfört med kalkkross.

CMA halkbekämpar och dammbinder på
samma gång. Förväntas leda till en reduktion av partikelhalterna från uppvirvling

15

Det finns särskilda städmaskiner som arbetar som dammsugare, och påstås reducera PM10. Effekten på PM10 i omgivningsluft diskuteras, men kan ändå vara intressanta att utreda i Visby under en period.
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6. Finansiering av åtgärder
Vilka åtgärder som ska genomföras är beskrivet i bilaga 1. Där framgår det även vad åtgärderna är beräknade att kosta. Tabell 5 visar en sammanfattning av kostnader för de åtgärder
som kommer att genomföras respektive de åtgärder som kan bli aktuella att genomföra om
det visar sig att tidigare åtgärder inte räcker till.
Vissa åtgärder kräver att extra pengar avsätts. Medan t.ex. kostnader för att anlägga ny beständigare asfalt till största del bör ingå i den ordinarie budgeten. Däremot bör åtgärderna
inriktas på de platser där risken är störst för att partikelhalterna överskrids, samt vid platser
i närheten av skolor, förskolor och vårdinrättningar.
Tabell 5. Kostnader för åtgärder som kommer att genomföras respektive åtgärder som kan bli aktuella om
tidigare åtgärder inte räcker till.

TN
Engångskostnad
Löpande kostnad
MBN
Engångskostnad
Löpande kostnad

Kostnad för nödvändiga åtgärder

Kostnad för övriga åtgärder

579 tkr
1 750 tkr/år

3 500-4 000 tkr
650 tkr/år

200 tkr
300 tkr tkr/år

Regionen totalt
Engångskostnad 779 tkr
Löpande kostnad 2 050 tkr/år

3 500-4 000 tkr
650 tkr/år
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7. Behovsbedömning
En behovsbedömning har utförts för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram innebär en
betydande miljöpåverkan. Skulle en betydande miljöpåverkan identifieras,16 behöver en miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av programmet tas fram.
En ny miljöbedömningsförordning trädde i kraft den 1 januari 2018.17 Länsstyrelsen tog beslut om att uppdra till Region Gotland att upprätta åtgärdsprogrammet under 2015 och arbetet påbörjades sedan i september 2017. Därför anses programmet vara påbörjat innan
den 1 januari 2018 vilket enligt övergångsbestämmelserna i den nya förordningen innebär
att bestämmelserna i den numera upphävda förordningen18 om miljökonsekvensbeskrivningar gäller. Samma övergångsbestämmelser gäller också den gamla formuleringen av miljöbalkens kapitel 6.

16
17
18

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken samt 4 § förordning (1998:905) punkt 1 eller 2
Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

22 (54)

Region Gotland

Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby

Utdrag ur förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:

4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska genomförandet av en plan, ett
program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om
1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är
a) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
b) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
c) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken,
d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
eller
f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk, fiske, energi,
industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.
I fråga om detaljplaner enligt plan- och bygglagen eller andra planer och program som avses i
första stycket och som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå ska, trots
första stycket, genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning
finner att så är fallet. Detsamma gäller när myndigheten eller kommunen gör endast mindre
ändringar i sådana planer och program som avses i första stycket. Förordning (2016:798).
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Nedan redovisas behovsbedömningen i korthet och bakgrunden till ställningstagandet. Var
och ett av åtgärdsförslagen, och åtgärdsprogrammet i sin helhet, har bedömts utifrån följande:
Eftersom åtgärdsprogrammet inte bedöms innefatta någon verksamhet eller åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område, och därmed inte kräver Natura 2000-tillstånd, innebär det
att punkt 1 ovan inte uppfylls.19
De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet bedöms inte vara av den karaktär att de
anger förutsättningarna för kommande tillstånd20 för verksamheter eller åtgärder.21 Punkt 2
ovan uppfylls således heller inte.22

19

4 § punkt 1 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Att ”ange förutsättningarna för kommande tillstånd”, vilket ingår i punkt 2 (4 § punkt 2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar), innebär att planen eller programmet på något sätt begränsar utrymmet för kommande verksamhetstillstånd. Begränsningarna behöver inte vara bindande, även en stark vägledning kan anses sätta ramar för kommande tillstånd, såsom bygglov, marklov
och dispenser.
21
Vilket anges i 3 § eller bilaga 3 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
22
4 § punkt 2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
20

23 (54)

Region Gotland

Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby

Region Gotland gör därför bedömningen att åtgärdsprogrammet inte medför en betydande
miljöpåverkan och därför krävs inte någon miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. En analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt redovisas
däremot i kapitlet Konsekvenser.23
Region Gotland ska ge Länsstyrelsen och andra myndigheter som berörs tillfälle att yttra sig
över behovsbedömningen,24 d.v.s. huruvida programmet anses medföra en betydande miljöpåverkan. Detta samordnas med samrådet om åtgärdsprogrammet som helhet.

8. Konsekvenser
Problem med små partiklar i urban luft är inte unikt för Visby. Flera framförallt större städer i Sverige har problem med höga partikelhalter och har tagit fram åtgärdsprogram. Med
anledning av att miljökvalitetsnormen har överskridits i flera städer, finns ett ärende hos
EU-kommissionen. Nästa steg i processen om överskridanden fortsätter, d.v.s om t.ex.
Visby inte kan visa att miljökvalitetsnormen kan klaras, är att ärendet överlämnas till EUdomstolen för utdömande av vite. Då det inte finns så många exempel på detta är det svårt
att säga vad detta innebär exakt. Det man däremot med säkerhet säga är att det kan innebära mångmiljonbelopp i vite för Sverige. Vitet är även utformat som ett löpande vite vilket
innebär ett vitesbelopp för varje dag som överskridandet sker. Hur fördelningen av ett
eventuellt vite kommer att ske är oklart. Staten kan göra kommuner och/eller länsstyrelser
skyldiga att betala åtminstone delar av beloppet. Slutsatsen är att det kan falla på Region
Gotland att betala vitesbelopp om miljökvalitetsnormen inte klaras i Visby.
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Förväntade konsekvenser av åtgärdsförslagen är att enskilda åtgärder, men framförallt
några i kombination, kommer att leda till att miljökvalitetsnormen följs. Bedömningen görs
att de åtgärder som ska genomföras enligt bilaga 1, är tillräckliga för att klara miljökvalitetsnormen.
Konsekvenser ur enskild synpunkt är exempelvis att övergå till friktionsdäck istället för
dubbdäck. Ur allmän synpunkt är troligen konsekvenserna små; exempelvis hastighetssänkning, förändrad halkbekämpning, dammbindning och kunskapsinhämtning bör inte påverka allmänheten nämnvärt. Att byta ut vägbeläggning kommer att påverka den nämnd
som har ansvar för beläggningsarbete, men om det utförs inom ramen för planerad omläggning bör konsekvenserna minimeras. Ekonomiskt kan en hållfastare vägbeläggning vara
dyrare än en med lokala restråvaror, å andra sidan bör en hållfastare vägbeläggning ha en
bättre livscykelkostnad och den ökade initial investeringskostnaden motverkas av en ökad
livslängd.

9. Uppföljning och omprövning av åtgärdsprogrammet
Uppföljning

Även efter upprättande av ett åtgärdsprogram har kommunen ett ansvar att följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Mätningarna ska ske till dess att luftkvaliteten är så pass god att kontinuerliga mätningar inte krävs enligt luftkvalitetsförordningen.
Uppföljningen syftar också till att analysera genomförda åtgärders effekt. Uppföljningen
kan formellt ske med nuvarande mätmetod. Det finns dock kunskaps-, tids- och ekonomiska argument för att istället för dygnsprovtagning på filter, gå över till tekniker som ger
haltdata i realtid och med bättre tidsupplösning. Dels kommer Region Gotland lättare att
23
24

5 kap 6 § miljöbalken
6 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
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kunna se orsakerna till överskridanden, dels kommer Regionen genom att mäta på det sättet undersöka åtgärdseffekten i realtid, vilket i sig är kostnadsbesparande. Tim- eller minutbaserade mätningar kommer att ge information om dygnsvariationen, som också är viktig
att se för att uppskatta åtgärdernas effekter. Det finns instrument som är enkla att hantera
utan särskild utbildning och som uppfyller kraven på instrumentens likvärdighet med referensmetoden.
Region Gotland kommer därför att övergå till en mätmetod med finare tidsupplösning och
mätning i realtid. Uppföljningen kommer också att kompletteras med indikativa mätningar
genom en typ av instrument som också ger realtidsdata, och som är lätt att montera och demontera. Detta innebär att man enkelt kan mäta i olika miljöer i Visby och i regionen.
Detta ger Region Gotland större kunskap om vilken halt som är den regionala bakgrunden
och vilken som är det lokala bidraget till överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
Dessa instrument ger också möjligheten att provta många olika storleksfraktioner på partiklarna, vilket kan ge indikationer på långdistanstransporterade partiklar kontra lokalt producerade partiklar respektive förbränningspartiklar kontra slitagepartiklar.
Uppföljning av åtgärdsprogrammet kommer att ske av Regionstyrelseförvaltningen. Uppföljningen ska syfta till att säkerställa att åtgärder vidtas i enlighet med åtgärdsprogrammet.
Berörda nämnder ska rapportera till Regionstyrelseförvaltningen. Avrapporteringen ska innehålla historiska haltdata och föreliggande års haltdata, bakgrundshalter, genomförda åtgärdsförsök enligt åtgärdsprogrammet samt effekter av dessa åtgärder. Avrapporteringen
kommer att användas som underlag till beslut för att permanenta åtgärderna. Regionstyrelseförvaltningen ska även säkerställa att eventuella utbildningsinsatser genomförs för att ge
bästa förutsättningar till att miljökvalitetsnormen för PM10 kan hållas.
Omprövning
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Åtgärdsprogrammet ska omprövas vid behov eller minst var 6:e år. Den instans som fastställt åtgärdsprogrammet ansvarar också för att bedöma om programmet ska omprövas. I
Region Gotlands fall tas beslutet av Regionfullmäktige.
Om åtgärderna har haft den effekt som avsetts sex år efter inrättat åtgärdsprogram, dvs. att
miljökvalitetsnormen för PM10 väntas kunna följas år sju, kan den beslutande instansen bedöma att det inte finns något behov av omprövning. I det fallet kan instansen istället besluta om att arbetet med åtgärdsprogrammet är klart.
Om miljökvalitetsnormen däremot fortfarande överskrids eller riskerar att överskridas, behöver åtgärdsprogrammet omprövas. En omprövning av ett åtgärdsprogram motsvarar
samma process som att upprätta ett nytt åtgärdsprogram.
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Bilagor

Bilaga 1 Utförligare beskrivning av föreslagna åtgärder
Bilaga 2 CMA
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Bilaga 4 Modellering
Bilaga 5 Resultat från nulägesmodelleringen
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Bilaga 6 Trajektorieanalys
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Bilaga 1, Åtgärder
Åtgärder som kommer att genomföras
Operativa och kunskapshöjande åtgärder som bedöms nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

Förbättra och utöka mätdata

Införskaffande av stationär provtagningsutrustning som ger realtidsdata
samt köpa in en portabel mätare.

Snabb feedback på effekt av åtgärder.
Ökad kunskap om förhållandet urban
och regional bakgrund jämfört med
det lokala bidraget.

Ökar kunskapen kring föroreningssituationer och källor. Ökar möjligheten
för Regionen att välja åtgärder genom
att kunna analysera effekterna i realtid.
För att se över hur stor andel av Visbys vägnät som kan vara av porösa
stenmaterial, behöver en inventering
göras.

Inventering av vägbeläggning

Trafikräkning

Regelbunden räkning av
dubbdäcksandel
Inventering av privata
parkeringsplatser

Ändrad halkbekämpning,
utbyte av kalkmaterial

Räkning av all trafik på vissa gator i
Visby. Uppgifter om andel tung trafik
räknas samtidigt.
Regelbundet räkna andelen dubbdäck i
Visby
Minimera kalkanvändandet på t.ex.
parkeringsytor som också kan påverka
PM10-halterna. Städning ska ske så att
kalkkross inte förekommer i onödan.
Ej använda lövblås.
Använda granitkross istället för kalkmaterial för att minska uppkomst av
partiklar

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post
regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN
2019

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

SBF, miljö- och
hälsoskydd

Investering 100 tkr,
Drift 300 tkr/år.

Utvalda platser i Visby samt i
andra samhällen

Inventering av gator och vägar för att
kategorisera underlaget och slitaget på
olika typer av vägar i Visby. Ger ett
underlag för beslut om beläggningar
bör bytas ut och hur det ska prioriteras.
Kunskapsunderlag för att göra bättre
bedömningar av partikelhalten i Visby

2019

TKF, planering/utveckling

Ej bedömd

Alla vägar

2019-

75 tkr

Utvalda gator i Visby

Kunskapsunderlag för att bedöma åtgärdsbehov
Förbättra kunskaper om användning
av kalkmaterial på privata parkeringsplatser, städmetoder och konsekvenser av detta. Förbättra den generella
luftkvaliteten i staden med avseende
på partiklar
Granitkross förväntas bidra till lägre
partikelhalter jämfört med kalkkross.

2018-

TKF, planering/utveckling
samt gata/park
TKF, planering/utveckling
SBF, miljö- och
hälsoskydd

4 tkr

Räkna på utvald gata i Visby

Debiterbar tillsyn

Privata parkeringsplatser i
Visby

TKF, gata/park

1 500 tkr/år (uppskattad totalkostnad
för schablonförbrukning på 3000

Alla gator i Visby.

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

2019

2018-
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Utökad städning

Utökad konventionell städning för att
minska förstadiet till PM10. Med okulär
besiktning bedöma om ytterligare
städåtgärder.

En mer hållfast
vägbeläggning

Genom att välja en hållfastare beläggning på gator bildas mindre slitagepartiklar av däckens (och dubbdäckens)
slitage på vägytan.

Sänkning av andelen
dubbdäck

Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar torkar upp.

Konventionell städning tar bort det
kvarvarande kalk- eller granitkrossen
som bidrar till slitage och partikelbildning. Kan leda till höga partikelhalter
precis vid utförandet.
Troligen bidrar kalkinnehållande asfalt
till partikelhalterna, och en hållfastare
asfalt förväntas slitas i mindre utsträckning, vilket förväntas leder till
mindre slitagepartiklar
Sänker partikelhalterna tack vare
minskat slitage.

ton/år). Tillkommande kostnad vid
utökat halkbekämpningsområde
500 tkr inköp maskin
250 tkr/år arbetstid

2019-

TKF, gata/park

2018–

TKF, gata/park

Omläggning planeras enligt befintlig
tidsplan och budget.

De vägar som är mest trafikerade i Visby

2019–

SBF, miljö- och
hälsoskydd samt
enskild

100 tkr

Generell minskning, fordon
som kör i tätbebyggelse
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Åtgärder som kan vara nödvändiga
Operativa åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för PM10, om tidigare genomförda åtgärder inte visar sig vara tillräckliga efter utvärdering.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

Kompletterande städning

PM10 -städning25, för att ytterligare arbeta med att minska förstadiet till PM10

Dammbindning

CMA eller liknande preparat kan användas för att dammbinda uppvirvlingsbart material, för att reducera
partikelhalter i luft. Ett alternativ är att
salta vägarna.
Partikelemissioner är linjärt beroende
av hastighet. Sänkt hastighet leder till
lägre slitageemissioner.
Använda CMA eller liknande preparat,
istället för, eller komplement till, krossmaterial

Sänkt hastighet

Ändrad halkbekämpning
med cma eller liknande
preparat

Dubbdäcksförbud

25
26

Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar torkar upp.

GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

PM10-städning städar bort en finare
fraktion av partiklar jämfört med konventionell städning, men sägs inte bidra till höga partikelhalter under drift.
Testas under 2018 av TKF.

TKF, gata/park

Visby

CMA förväntas sänka den uppvirvlade
fraktionen av PM10 om den används
regelbundet under torra perioder under våren, innan städning och upptag
av vägens dammförråd genomförts.
Sänker partikelhalterna p.g.a. minskad
uppvirvling.

TKF, gata/park

3 500-4 000 tkr Inköp PM10-maskin.
650 tkr/år Drift och
personal.
+ hanteringskostnader för materialet.
Ej bedömt. Kostnadsberäkning kan
göras efter utredning om omfattning
har skett
Ej bedömd

CMA halkbekämpar och dammbinder
på samma gång. Förväntas leda till en
reduktion av partikelhalterna från uppvirvling.
Denna typ av halkbekämpning kan i
sig leda till halka för framförallt tvåhjuliga fordon, Stockholm Stad väljer att
inte använda CMA efter sista april på
grund utav detta.26
Sänker partikelhalterna tack vare
minskat slitage.

TKF, gata/park

Ej bedömt. Omfattning måste preciseras

Endast på de mest trafikerade gatorna

TKF, planering/utveckling

Ej bedömt. Omfattning måste utredas

Utvalda gator i Visby

TKF, planering/utveckling

Det finns särskilda städmaskiner som arbetar som dammsugare, och påstås reducera PM 10. Effekten på PM10 i omgivningsluft kan diskuteras, men kan ändå vara intressanta att utreda i Visby under en period.
Muntlig kommunikation med Miljöförvaltningen i Stockholm Stad; Michael Norman, handläggare på SLB Analys.
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Endast på de mest trafikerade gatorna

Utvalda gator i Visby

Bilaga 2, CMA
PM CMA
2017-12-11

Underlag gällande påverkan för grundvattnet vid användande
av CMA för dammbindning

CMA är en förkortning av kalciummagnesiumacetat och är ett ämne som tillsammans med kaliumformiat lyfts fram som alternativ till vanligt vägsalt (natriumklorid) och ”sommarsalt”
(kalciumklorid) för halkbekämpning och dammbindning. Acetat i namnet betyder att det är
salt av ättiksyra och formiat att det är salt av myrsyra.
Ämnenas användning för halkbekämpning har undersökts av bland annat Finlands miljöcentral (SYKE). De undersökte främst kaliumformiat och konstaterade att ämnet bryts ned
snabbt förutsatt en biologisk aktiv jordmån alternativt en omättad zon på minst fyra meter.
I laboratorieskala undersöktes både CMA och kaliumformiat avseende ämnenas toxicitet på
vegetation och de konstaterades vara mer toxiska mot växter än vanligt vägsalt27.
Swedavia använder numera kaliumformiat istället för Urea för halkbekämpning av landningsbanor28. De uppmärksammar ämnets förbrukning av syre vid nedbrytning och stor del
av nedbrytningen sker inom reningsanläggningen före utsläpp till ytvattenrecipient.
Ämnenas användning för dammbindning har undersökts i flera studier 2930. Dessa behandlar främst CMAs förmåga att reducera PM10 och inte andra miljöaspekter. En rapport från
VTI redovisar dock följande egenskaper för CMA:




Biologiskt nedbrytbart och därmed syreförbrukande i jord och vatten
Högre förmåga att mobilisera metaller i jord i jämförelse med NaCl
I princip harmlöst för vegetationen

Sammanfattning
De organiska salterna CMA och kaliumformiat är biologiskt nedbrytbara, vilket är positivt
ur ett spridningshänseende. Samtidigt innebär nedbrytningen en hög syreförbrukning vilket
kan ge syrebrist och reducerande förhållanden för nedströms liggande grundvattenmagasin.

27
28
29
30

https://link.springer.com/article/10.1065/jss2003.07.080?no-access=true
https://www.swedavia.se/arlanda/miljo/#gref
Vägtekniska institutet Effekter av dammbindning av belagda vägar, VTI rapport 666, år 2010
SLB analys Försök med dammbindning längs E4 och i Stockholms innerstad 2006, SLB 6:2006, år 2006
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Detta i sin tur kan innebära vissa vattenkvalitetsproblem med bland annat förhöjda järnoch manganhalter men även högre halter av lösta metaller.
Vissa studier pekar på att ämnena har en toxicitet mot växter men vid användning i full
skala verkar inga sådana konsekvenser ha uppmärksammats.
Sammantaget bedöms riskerna för grundvattnet vid användande av CMA eller kaliumformiat, för dammbindning, som små. Stockholm stad använder också CMA för dammbindning på 35 innerstadsgator för att minska halten av PM10.31

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotland har dock normalt ett tunnare jordtäcke och matjordtäcke vilket gör förhållandena
för snabb nedbrytning något sämre än andra områden med mäktigare jordlager men samtidigt kompenseras detta av att säsongen för en biologisk aktiv jordmån är längre i Visby än
för Stockholm och större delen av övriga Sverige, vilket beror på det milda klimatet.

31

http://miljobarometern.stockholm.se/luft/partiklar/antal-dygn-over-normvardet-for-pm10-i-luft/
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Bilaga 3, Samrådsredogörelse
Förslag till åtgärdsprogram har varit ute på samråd 25 jun-30 sep 2018. Kravet på samrådstid är två månader men då samrådet inföll under sommarperioden förlängdes tiden till tre
månader för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att yttra sig. Förslag till åtgärdsprogram kungjordes i Gotlands dagstidningar samt på Region Gotlands hemsida. Förslaget
till åtgärdsprogram skickades även ut specifikt till myndigheter och organisationer som ansågs vara specifikt berörda.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under samrådet har det inkommit 7 yttranden enligt nedan. Dessa har sammanställts och
kommenterats.
 Naturvårdsverket (1 a-p)
 Byggnadsnämnden (2 a-b)
 Hälso- och sjukvårdsnämnden (3 a-b)
 Tekniska nämnden (4)
 Länsstyrelsen Gotland (5 a-m)
 Trafikverket (6 a-q)
 Privatperson (7)
YTTRANDEN
1. Naturvårdsverket
a. En beskrivning av var miljökvalitetsnormen har
överskridits har endast gjorts för området kring mätstationen. Modellering har endast gjorts kring mätstationen. För att kunna beskriva områdets typ, storlek, väderförhållanden och skyddsvärda objekt, och
för att kunna bedöma överskridandets omfattning
behövs en större modellerat område.
b. I åtgärdsprogrammet görs antaganden om att risk
för överskridanden även förekommer på andra gator
i Visby. Det vore lämpligt att ange vilka övriga gator
som ligger i riskzonen för överskridanden.
c. Uppgifter om antalet människor som berörs av halter över normen behöver redovisas, exempelvis antalet boende samt om möjligt antalet gående/cyklande
per dygn, i det område där överträdelse av normen
bedöms ske. (C.6)
d. En redovisning av de skyddsvärda objekt som ligger
i områden med höga halter saknas. T.ex. förskolor,
skolor, vårdinrättningar och liknande.
e. Det behövs komplettering med tydlig beskrivning
hur modelleringen är utförd, både metodik och indata. Som komplement bör modelleringen av gaturummet kring mätstationen kompletteras med en
gaturumsmodell exempelvis OSPM.

REGIONENS SVAR PÅ YTTRANDEN

Modellering utökas till ett område som
täcker centralorten, utifrån den trafikanalys av staden som gjorts
Komplettering sker med redovisning av
antal skyddsvärda objekt samt antal boende längs berörda vägar.
Modellering utökas till ett område som
täcker centralorten, utifrån den trafikanalys av staden som gjorts.

Komplettering sker med redovisning av
antalet skyddsvärda objekt samt antal
boende längs berörda vägar.
Åtgärdsprogrammet kompletteras med
uppgifter om antalet skyddsvärda objekt.
Metodiken beskrivs utförligt i Bilaga 3 ,
och har förtydligats något med indatakällor
Gaturumsmodell ej tillämplig då området
ej klassas som gaturum, vilket förtydligas
i åtgärdsprogrammet.
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Källfördelning beskriven utifrån de mätoch modelleringsdata som finns tillgängliga.
Lokala källor anses var de som leder till
överskridande, och bero av, eller är en
följd av, trafiken, varför beskrivning av
f. Källfördelning ska beskrivas regionalt, urbant och
ingående källbidrag till PM10 för baklokalt. Partiklarnas ursprung beskrivs översiktligt,
grundshalterna rimligen inte bidrar till
men framför allt för regional och urban bakgrund ges åtgärdsprogrammets syfte, nämligen att
ingen specifik information om källfördelning.
hitta åtgärder för att komma till rätta
med problemet.
När ytterligare mätningar genomförs,
med urbana och regionala bakgrundsmätningar, kan denna del utvecklas i
tjänsteskrivningar samt uppföljning av
åtgärdsprogram
g. Kategorisering och namngivning av åtgärder bör
vara konsekvent. Beskrivning av åtgärder är inte tillräckligt utförliga. Det är svårt att utläsa av en del be- Detta förtydligas i åtgärdsprogrammet. I
skrivningar av åtgärder vad som ämnas utföras och
bilaga 1 framgår vad som ska göras och
var.
när.
h. I tabell 3, ”Beräkning av åtgärdernas effekter, avser minskad dubbdäcksanvändning, lägre hastighet
och påverkan av sandning”, beskrivs hur miljökvalitetsnormen ska följas. Det framgår dock inte hur
dessa siffror har tagits fram eller vilken modell som
Framtagandet har förtydligats, samt vilanvänts.
ken modell som använts.
Termen "tekniska åtgärder" byts ut mot
i. Under rubriken ”Konsekvenser” anges förväntade
"åtgärder" vilket avser åtgärderna i takonsekvenser av de tekniska åtgärdsförslagen. Vilka bell 1. Med anledning av att det är svårt
de tekniska åtgärderna är nämns dock inte, och i be- att få tag på emissionsdata kring kalkskrivningen över åtgärder är generellt uppgifter om
material, är det mycket svårt att föruteffekter vagt beskrivet samt omfattningen av åtgärsäga förväntade effekter. De speciella
der otydlig.
förhållanden som råder på Gotland gör
att vi till viss del måste testa oss fram.
j. Förslaget behöver bli tydligare på att beskriva vilken effekt enskilda förslag samt alla förslag samlat
kommer att ha på luftkvaliteten, samt i vilken utsträckning de bedöms bidra till att normen följs.

Enskilda åtgärders effekt är beskrivna i
den utsträckning det är möjligt
Utsträckningen att följa MKN framgår i
Tabell 3 och medföljande text.
Skattning har skett där det varit möjligt.
I de fall underlag saknas, men åtgärdsefk. När underlag för kvalificerade bedömningar saknas
fekt ändå är rimlig, har det framgått av
kan en skattning av haltsänkning göras. Viktigt är att
text. Det har i dessa fall inte funnits nåredovisa vilka data, antaganden och beräkningar som
got att basera skattning på varför vi avligger bakom bedömningen.
står och inväntar tester på plats för utbredd implementering.
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Regionen anser att beskrivna effekter i
åtgärdsprogrammet är så långt vi kan
komma i bedömningen. Avsaknad av
grunddata rörande användning av kalkl. För att visa på åtgärdsprogrammets effekt på halsten vid halkbekämpning och i asfalt, gör
terna bör ett åtgärdsscenario tas fram. Uppgifter om att vi inte kommer längre än just kvalifiåtgärdsscenariot och de enskilda åtgärdernas effekter cerade gissningar. Hade beräkningar
behöver dokumenteras tydligt i redovisningen av åt- gjorts utifrån befintlig materialdata på
gärdsprogrammet och behövs även vid rapportering konventionellt sand- och asfaltsmaterial
av det fastställda åtgärdsprogrammet.
hade beräkningar inte förutsett överskridanden i Visby, med befintlig trafikmängd. Åtgärderna kommer att verifieras under genomförande för att bekräfta
effekterna på PM10.
Efter förtydligande i åtgärdsprogrammet
m. En effektiv åtgärd för att minska halterna av PM10
framgår det nu att åtgärder kring dubbär att sänka dubbdäcksandelen . Men det framgår
däcksanvändning inledningsvis kommer
inte av förslaget vilka åtgärder som ska vidtas för att
att handla om en informationskampanj.
sänka dubbdäcksandelen. Det nämns t.ex. inte något
Om det visar sig att behov finns att sänka
om möjligheten att införa dubbdäcksförbud, vilket är
halterna ytterligare, kommer frågan om
den kraftfullaste åtgärden.
dubbdäck att ytterligare belysas.
n. Kunskap och erfarenhet om emissioner från vägbeläggningar vid inblandning av kalksten är bristfällig.
Antagande i förslaget är att vägbeläggningen med in- Som Naturvårdsverket påpekar, finns det
blandning av kalksten slits mer av dubbdäck än de
ingen data som visar vilken betydelse för
mer nötningsresistenta vägbeläggningarna. NaturPM10 kalkinblandning i asfalten har. Men
vårdsverket bedömer att antagandet mycket troligt
bedömningen görs att hårdare vägbeär korrekt och ett byte av vägbeläggning skulle i så
läggning skulle bidra betydligt till att halfall kunna innebära en betydande effekt på halterna. terna kommer att sjunka.
På parkeringsplatser sandas det generellt
mycket frikostigt. Bedömningen görs att
större parkeringsplatser som ligger nära
o. Det förklaras inte varför privata parkeringsplatser större vägar kan bidra till små partiklar i
skulle vara en källa till PM10-halterna. Det presenteras luften kring dessa platser. Det kalkingen teori om till vilken andel privata parkeringsplat- material som används mals lätt sönder
ser har som källa till PM10-halterna.
trots låga fordonshastigheter. Pga att
parkeringsytorna ofta är öppna sprids de
mindre partiklarna blåsiga dagar. Detta
förtydligas i åtgärdsprogrammet.
p. Det anges att försök har gjorts med att sanda med
granitkross istället för kalkmaterial. Teorin är att kalkstenskross mals ner fortare och mer fullständigt än
granitkross. En risk med försöket är att det sker med
otvättad granitkross som ger högre partikelhalter än
tvättad. Samtidigt finns även en risk att i och med om
halkbekämpningsmaterialet är hårdare än vägbeläggResonemanget är relevant men bedömningen att materialet ökar slitaget.
ningen görs att den positiva effekten
överväger.
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2.

Byggnadsnämnden (BN)

Det finns en kostnadsuppskattning för
a. Det är viktigt att föreslagna åtgärder finns budge- var och en åtgärderna, där det har varit
terade. Detta finns inte redovisat i föreslaget åtgärds- möjligt att göra en uppskattning (bilaga
program.
1). Ett kapitel läggs in i rapporten som
behandlar finansiering.
Byggnadsnämndens kommentar är releb. Det är viktigt att Visby klarar miljökvalitetsnormen
vant vilket också framgår i åtgärdsproför att inte Sverige ska dömas att betala vite.
grammet.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
a. HSN poängterar sambandet mellan risken för dödlighet samt utveckling av lung- och hjärtkärlsjukdomar och exponering av luftföroreningar. Samband
har påvisats mellan att bo i förorenade städer med
Kompletterar åtgärdsprogrammet enligt
partiklar och risken att dö i hjärtkärlsjukdomar.
förslag från HSN

b. HSN vill poängtera vikten av att även följa de
mindre partiklarna, pm2,5, då även dessa påverkar
hälsan.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.

Kompletterar åtgärdsprogrammet enligt
förslag från HSN. Överskridandet av MKN
avseende partiklar sker för PM10, varför
vidare analys och åtgärdsförslag för
PM2,5 inte är relevant för detta åtgärdsprogram

Tekniska nämnden (TN)

a. TN poängterar att föreslagna åtgärder måste finanAvsnitt med diskussion om finansiering
sieras.
har lagts till.
5. Länsstyrelsen Gotland (Lst)
a. Lst ser positivt på realtidsmätningar av effekter på
vidtagna åtgärder. Lst föreslår för att förstärka uppföljningsarbetet, att en tidsatt målsättning kopplad
Tidsatt målsättning återfinns i bilaga 1.
till föreslagna åtgärder utformas. Detta för att möjlig- Tidsnoggrannheten är årsvis vilket begöra ett bättre underlag för beslut över vilken/vilka
döms vara tillräckligt detaljerad. Uppdaåtgärder som ska genomföras, när och i vilken omtering har gjorts mellan granskningsversfattning.
ion och slutlig version.
Efter förtydligande i åtgärdsprogrammet
b. Lst saknar konkreta förslag på hur dubbdäcksande- framgår det nu att åtgärder kring dubblen ska minskas. Lst ställer sig tveksam till om endast däcksanvändning inledningsvis kommer
informationskampanj kan bidra till att dubbdäcksan- att handla om en informationskampanj.
Om det visar sig att behov finns att sänka
vändandet går ner till önskad nivå.
halterna ytterligare, kommer frågan om
dubbdäck att ytterligare belysas.
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c. Lst är positiv till inventering av vägnätet och föreslår att en beskrivning av befintliga rutiner och tidplan för utbyte av vägbeläggningar inkluderas i den
slutliga rapporten så att det går att framställa en bild
över vägnätsläget i Visby och dess förväntade effekter på miljökvalitetsnormerna för luft (PM10) vid
eventuellt byte.

Första steget är att göra en inventering.
De senaste två åren har all ny asfalt som
lagts endast granitinblandning utan kalkmaterial.

d. Lst föreslår att det i rapporten ska föras ett resonemang om de överskridna miljökvalitetsnormerna och
dess påverkan på utvecklingen av Visby kopplat till
den fysiska planeringen och möjligheten att exploatera områden i anslutning till större vägar.

Resonemanget kring partikelhaltens påverkan på stadsplanering är relevant
men bedöms inte ligga inom ramen för
åtgärdsprogrammet. Frågan bör snarare
tas upp i andra övergripande dokument.

e. Behovsbedömningen bör utvecklas. Den bör hantera samtliga åtgärders potentiella påverkan på miljön. Extra viktigt gällande halkbekämpning och
dammbindning. Lst anser att det inte går att avgöra
utifrån samrådsförslaget huruvida programmet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan då underlaget brister.

Regionen och SWECO anser att behovsbedömningen är gjord enligt befintliga
lagkrav. Förtydligande har gjorts i åtgärdsprogrammet vilka åtgärder som ska
genomföras vilket bör bemöta länsstyrelsens synpunkt.

f. Lst anser att det inte framgår från uppgifter i rapporten om CMA är ett harmlöst ämne eller inte. Det
står motstridiga uppgifter kring lämpligheten av CMA.
Tydligare besked om miljöpåverkan på grundvatten
och halkbekämpningsförmåga efterfrågas.

Åtgärdsprogrammet är kompletterat
med att ytterligare utredning kommer
att göras innan ett eventuellt användande av CMA eller annan likvärdig produkt.

g. Lst föreslår att konsekvensavsnittet utvecklas och
kopplas till behovsbedömningen.

Konsekvenserna för PM10 beskrivs endast flyktigt under konsekvensavsnittet.
Det beskrivs däremot mer under respektive åtgärd.

h. Lst anser att det ska framgå från åtgärdsprogrammet hur luftkvalitetsnormer för luft (PM10) ligger till i
förhållande till övre och nedre utvärderingströsklar.
Detta skulle utgöra ett underlag för beslut över typ
och genomförande av mätningar.

Eftersom anledningen till att åtgärdsprogrammet tas fram, är att miljökvalitetsnormen överskrids, är det underförstått
att bägge utvärderingströsklarna överskrids. Ett tillägg med beskrivning av ÖUT
och NUT har gjorts i åtgärdsprogrammet.

i. Lst är positiva till mätningar för att erhålla större
kunskap om bakgrundshalter, och anser vidare att
hänsynstagande till bakgrundshalterna ska utvecklas i
åtgärdsprogrammet. Särskilt med tanke på planerade
utvecklingar på Gotland gällande kryssningskajen och
planerade utökningar i täktverksamheter på Gotland.

Vid framtagande av förslag till åtgärdsprogram har många olika källor till partiklar diskuterats och validerats utifrån
t.ex. konsultens tidigare erfarenheter
från modelleringar. Flera källor kan utgöra förhöjda bakgrundshalter. Detta
kommer att följas upp med mobil mätutrustning. Bedömningen görs att mönstret på överskridanden med den tydliga
säsongsvisa fördelningen av överskridanden starkt tyder på att nämnda källor
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j. Lst föreslår att en ordförklaringslista införs i åtgärdsprogrammet.
k. Lst föreslår att tabell 2 på sidan 10 tydliggörs.
l. Regionen ska säkerställa att åtgärdsprogrammet
uppfyller kraven på innehåll enligt bilaga 7 i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:9.
m. Lst anser att kraven som återfinns på bestämmelser kring luftkvalitet ska uppfyllas för att miljökvalitetsnormer för luft (PM10) ska följas. Lst begär att ta
del av sådant program som krävs enligt NFS 2016:9,
bl.a. om kontroll, godkännande av mätinstrument eller metod för mätning.
6. Trafikverket
a. Större geografiska områden skulle kunna visas i
handlingsprogrammet. Nu visas enskilda gator, vilket
gör det svårt att få överblick. Som underlag behövs
vägtrafikdata som exempelvis trafikflöden, hastigheter m.m.
b. Luftberäkningar och handlingsprogrammet skulle
även kunna omfatta kvävedioxider, då flöden av fordon m.m. är betydande säsongsvis. Exempelvis är det
stora mängder fordon ankommer/avreser från färjan
i Visby.
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c. Kontrollberäkningar skulle kunna tas fram för att
verifiera mätningarnas korrekthet. Likaså skulle ett
förtydligande resonemang om vad som föranlett placeringen av mätstationerna på aktuella platser vara
värdefullt.

d. Påståendet att länsvägarna på Gotland omfattas av
Trafikverkets kvalitetskrav på asfalt, vilket innebär att
andra mer beständiga stensorter blandas in i slitlagret för dessa och samma problem bör då inte uppstå
på dessa vägar som för Regionens vägar där kalksten
blandas in i asfalten, bör verifieras med Trafikverket.
e. Trafikverket informerar om att dom har en pågående åtgärdsvalsstudie på Gotland. Dessa är t.ex.
utredningar för väg 142 (Färjeleden) och väg 148.

Förtydliganden har gjorts i rapporten.
Synpunkten beaktas och tabellen förtydligas
Genom att beakta Naturvårdsverkets yttrande anser vi att kraven på åtgärdsprogrammet uppfylls

Region Gotland anser att kontrollprogram som Lst begär, inte hör hemma i
åtgärdsprogrammet. Det kommer istället
kommuniceras med Lst separat.

Modellering utökas till ett område som
täcker centralorten, utifrån den trafikanalys av staden som gjorts
Underlag som påtalas i yttrandet ingår i
modell som använts, referens för detta
bifogas dokumentet.
Överskridande av MKN sker enbart med
avseende på PM10 och behov av åtgärdsprogram finns bara för de grova partiklarna
Området har flera års mätningar, samt
modellering är utförd. Man brukar sällan
använda modell för att bekräfta mätningar, utan tvärtom.
Placeringen av mätstationen är gjord utifrån antagandet att korsningen är den
mest trafikerade i Visby. Den exakta positionen följer de krav som ställs enligt
föreskriften och är godkänd av Naturvårdsverket.

Enligt Trafikverket används ingen kalksten i slitlagret på Gotland. Det uppfyller
inte kraven på hållbarhet.
Det är oklart vad åtgärdsvalsstudien
handlar om, men kontakt kommer att tas
med Trafikverket angående detta.
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Efter förtydligande i åtgärdsprogrammet
framgår det nu att åtgärder kring dubbf. Trafikverket efterfrågar förtydligande gällande vilka däcksanvändning inledningsvis kommer
åtgärder som är aktuella gällande att minska andelen att handla om en informationskampanj.
dubbdäck.
Om det visar sig att behov finns att sänka
halterna ytterligare, kommer frågan om
dubbdäck att ytterligare belysas.
g. Tydliggör om dammbindning ska göras.

h. Tydliggör om hastighetsjusteringar ska göras.
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i. Förtydliga gärna att det troligen krävs flera parallella åtgärder för att nå målet.

j. Sid 4. ”PM10 är ett mått på massan partiklar i luften” Kommentar: PM10 det är ett mått på storleken
på partiklarna.
k. Sid 4. Resonemang om PM10 (medicinska delen);
hänvisa förslagsvis till nationell Miljöhälsorapport.
Problematiskt att skriva vad som är farligare än något
annat i dessa sammanhang.
l. Sida 10 tabell; I tallen visas att haltfördelningen är
högst i gatunivå, men minst i procentandel? Se över
om det stämmer.
m. Sida 10; det står ”Det går tydligt att utläsa att
högre halter förekommer mer frekvent de dagar det
inte är regn, vilket visar att resuspensionen är en trolig orsak till höga halter och överskridanden”. Kommentar; resuspension är inte orsak till höga halter
utan slitaget är orsaken till resuspension av dammdepå som bildas.
n. Sida 12: ”Ett syfte med saltning är att bibehålla
vägbanan våt och därigenom förhindra uppvirvling av
partiklar.” Se föregående kommentar.
o. Sida 15; Upprepning av halkbekämpning och damning, då det rör samma åtgärd.

Förtydligande görs vilka åtgärder som
ska satsas på, och i vilken ordning, samt
vilka åtgärder som Regionen avvaktar
med att genomföra (bilaga 1).
Förtydligande görs vilka åtgärder som
ska satsas på, och i vilken ordning, samt
vilka åtgärder som Regionen avvaktar
med att genomföra (bilaga 1).
Förtydligande görs vilka åtgärder som
ska satsas på, och i vilken ordning, samt
vilka åtgärder som Regionen avvaktar
med att genomföra. Bilaga 1 i förslaget
byter plats med bilaga 5 för att prioritera
upp bilagan. Vissa förtydliganden har
gjorts för att visa vilka åtgärder som ska
genomföras.

Förtydligande har gjorts på sid 4.

Håller inte med, det står inte skrivet vad
som är farligast.

Tabellen förtydligas.

Skrivningen förtydligas.

Skrivningen förtydligas.
Olika syfte med åtgärden, därför olika
placering i tabellen.
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p. Sida 22: Uppföljning och mätinstrument: Kommentar; det är viktigt med certifierade mätinstrument enligt EU-kraven för att få en relevant och likvärdig med Under 2019 kommer nytt mätinstrument
övriga landet och EU, uppskattning om halter och ef- att införskaffas vilket kommer att vara
fekter av åtgärder.
godkänt för mätningar av PM10.
q. Var gärna konsekventa med hur beläggningen omnämns som kan orsaka de höga halterna. Exempelvis
står det i sammanfattningen att beläggningen är porös medan det längre in står att beläggningen har kalkinblandning.

Kalksten är en porös bergart och termen
porös används för att påskina den i det
här sammanhanget, dåliga egenskapen
hos kalksten. Ändringar görs för att förtydliga detta i åtgärdsprogrammet.

7. Privatperson
Inlämnade synpunkter beskriver upplevelsen av
dammsituationen på våren samt förslag på hur vårstädningen ska gå till. Det poängteras också hur farliga luftföroreningarna är och hur dessa påverkar
människor som vistas i den miljön. Det poängteras
hur viktigt det är att Regionen kommer till rätta med
situationen. Till dess att problemen är lösta borde
Regionen dela ut munskydd till alla som känner ett
behov av ett sådant.

Problembilden bedöms vara genomlyst
ÅP syftar till att komma till rätta med
grundproblemet.
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Bilaga 4, Beräkningsförutsättningar
PM MODELLERING
Uppdrag

Uppdragsledare

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Emma Hedberg

Uppdragsnummer

Upprättad av

1157881000

Carl Thordstein

Datum

2017-09-28

Validering av mätdata, bakgrundshalter och meteorologi
För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången har beräkningsmodellen i rapporten validerats/kalibrerats mot 2016 års mätdata av luftföroreningar
(mätstationen vid Österväg 17 i Visby). Validering av modellen görs även med syftet att utvärdera dess förmåga att reproducera representativa halter för det undersökta området. Naturvårdsverkets har tagit fram kvalitetsmål, som luftkvalitetsmodeller ska uppfylla. Kvalitetsmålen är i enlighet med kraven på modellberäkningar som finns definierade i EU:s
Luftdirektiv och baseras på jämförelse mellan beräknade halter och uppmätta halter. I Tabell framgår vilka krav som ställs på de luftföroreningar som ingår i denna utredning.
Tabell 6. Kvalitetsmål för modellberäkningar enligt Naturvårdsvårdsverkets författningssamling (2010:8)

Kvalitetsmål
Årsmedel
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Dygnsmedel

Partiklar (PM10)
50 %
Ännu ej fastställt

För att avgöra om modellberäkningarna uppfyllde kvalitetsmålen, nyttjades ett verktyg rekommenderat av referenslaboratoriet för tätortsluft (SMHI). I verktyget infogas modelldata
respektive mätdata från mätplatsen vid Österväg 17 i Visby och från dessa beräknar verktyget kvalitetsmåtten för både års och dygnsmedelvärde. Kvalitetsmålen anges som osäkerhet
med måtten RPE eller RDE. För årsmedelvärden rekommenderas att RDE används vid
halter som väl underskrider gränsvärdena. Vad som kan vara bra att ha i åtanke är att ett
perfekt uppnått modellresultat inte nödvändigtvis behöver innebära 100 % överensstämmelse med mätdata. Detta då varken mätningar eller modeller återger en perfekt beskrivning av atmosfärens kemiska tillstånd. Atmosfären påverkas av flertalet icke-linjära och till
viss del stokastiska parametrar, varför en viss spridning är att vänta mellan uppmätta och
beräknade halter.
Valideringen genomfördes mot mätstationen vid Österväg 17 i Visby, som är placerad cirka
2 meter nordväst om Norra Hansegatan. Området runt mätstationen bedöms inte som ett
gaturum, utan är relativt öppet med goda ventilationsförhållanden. Visby saknar gatusträckningar som kan räknas som instängda gaturum, varvid platsen kan anses var representativ
ur det perspektivet. Resultatet visade på låg modellosäkerhet och kvalitetsmålen innehölls
med god marginal, se Tabell 7.
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Tabell 7. Resultat av modellosäkerheten

Resultat

Partiklar (PM10)

Årsmedel*
Dygnsmedel

1%
-

* Beräknad med det statistiska måttet RDE (Relativt Directive Erros), utgår från gränsvärdena i EUs Luftdirektiv

Modellberäkningarna återger inte, som tidigare nämnt, en exakt överensstämmelse med
mätdata, vilket innebär att det finns vissa felkällor. Det är dock viktigt att framhålla att
bättre beräkningsresultat erhålls genom att kalibrera mot mätdata.
Förutom lokala emissioner sker även intransport av luftföroreningar från andra regioner i
Sverige, men även långdistanstransport från områden utomlands. I programvaran Aermod
som används vid spridningsberäkningarna adderas bakgrundshalter för kvävedioxid och
partiklar (PM10). Bakgrundhalterna som nyttjats i beräkningarna har hämtats från mätningarna genomförda vid Tallunden under 2003, som är de enda genomförda mätningarna av
bakgrundhalterna.

Spridningsmodell
Spridnings- och depositionsberäkningarna är utförda enligt de amerikanska miljömyndigheternas (US-EPA) godkända modellkoncept Aermod. Inom EU saknas motsvarande system när det gäller krav på spridningsmodeller. I EU finns organisationen Eionet (European Topic Centre on Air and Climate Change) som har tagit fram en förteckning över
spridningsmodeller som används inom EU. Modellen finns beskriven på Referenslaboratoriet för tätortslufts internetsida (SMHI):
http://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/mer-om-modellerna/aermod.
Tre olika applikationer ingår i detta arbete, dessa är:
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AERMET är en specialanpassad beräkningsapplikation för att beräkna de meteorologiska parametrarna för bl.a. vertikala profiler i luftrummet.
AERMOD är en spridningsmodell, speciellt utvecklad för att beskriva halter i närområdet av utsläppskällan
AERMAP är en beräkningsmodell för definiering av de topografiska förhållandena

Resultatet redovisas som en geografisk spridning med kontinuerliga haltnivåer 1,5 meter
ovan marknivå i enheten µg/m3. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till enskilda byggnader, men innehåller information gällande platsspecifik topografi och råhetsfaktor; beskriver
ytans skrovlighet och därmed motståndet av spridningen i luften, vilket motsvarar ”stadsmiljö”.
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Emissionsdata använda i spridningsberäkningarna
Emissionsfaktorn är den mängd partiklar (PM10) som ett genomsnittligt fordon skapar per
körd sträcka. Emissionsfaktorn påverkas av många olika förhållanden, exempelvis fordonens typ och hastighet samt vägbanans beläggning, dammighet och fuktighet.
Avgasemissioner beräknas i huvudsak med hjälp av emissionsmodellen HBEFA 3.3. Det är
en gemensam europeisk emissionsmodell för vägtrafik som har anpassats till svenska förhållanden.
För partiklar domineras utsläppen av partiklar (PM10) som uppkommer vid slitage och ej
som avgaser. För emissionerna av partiklar är andelen tung trafik, dubbdäcksandel och antal fordon de viktigaste parametrarna. Dubbdäcksandelen har påvisats ha en avgörande inverkan på partikelhalterna. I dagsläget uppgår dubbdäcksandelen i Visby till cirka 80-90%.
Då normen för PM10 avser ett högsta tillåtna medelvärde för ett helt kalenderår, behövs information gällande dubbdäcksandelens påverkan på halterna under ett år. För beräkningarna av PM10 användes därav genomsnittliga emissionsfaktorer under ett helt år. För slitagepartiklar har det linjära sambandet mellan hastighet och utsläpp använts enligt NORTRIPmodellen

Slitagepartiklar som funktion av hastighet
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Figur 8 Hastighetsberoendet av utsläppen av PM10 från emissionsmodellen Nortrip32 33.

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., och Omstedt,
G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 1:
Road dust loading and suspension modelling. Atmospheric Environment 77:283-300, 2013
32

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Kauhaniemi,
M., och Omstedt, G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions
(NORTRIP). Part 2: Surface moisture and salt impact modelling. Atmospheric Environment 81:485-503, 2013.
33
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Vägtrafik
Fordonstrafiken utgör den största och mest betydande utsläppskällan av luftföroreningar,
som har en negativ inverkan på luftkvaliteten i Visby. Det förekommer flertalet infartsvägar
med relativt högt trafikflöde i Visby. I Figur 9 visas de trafikmängder för de vägar och som
ingick i nulägesberäkningarna.
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Trafikuppgifterna som nyttjats i rapporten kommer från den trafikanalys som genomfördes
för Visby, (Trivector, 2008). I modellberäkningen har trafikens dygnsfördelning under vardagar och helger tagits i beaktande.

Figur 9. Prognostiserade trafikmängder för vägar i Visby som ÅDT (årsmedeldygnsvärden)
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Meteorologiska förutsättningar och andra faktorer som påverkar partikelhalterna
Meteorologiska parametrar har stor inverkan på luftföroreningar. Detta genom att påverka
diverse fysiska och kemiska processer så som koagulation, kondensation och avdunstning,
kemisk omvandling samt torr och våtdeposition (Tang et al., 2014). Förenklat transporterar
vinden föroreningarna, turbulensen blandar och späder dem och nederbörden ”sköljer”
bort dem från atmosfären (Trafikverket, 2012).

Vind och turbulens
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Vind kan, väldigt grundläggande, definieras som luft i rörelse. Den påverkar luftkvaliteten
genom transport av luftföroreningar och kan delas in i olika skalor. Globala och mesoskaliga vindmönster har stor betydelse vid långväga transport av luftföroreningar. Vindmönster på mikroskala sker över områden mindre än 10 kilometer och är av störst intresse vid
mätning och övervakning av luftföroreningar på lokal nivå. Vindarnas hastighet och riktning på mikroskala är beroende av sin omgivning och kan avvika markant på grund av varierande friktionseffekter av jordytan, exempelvis oregelbunden topografi, stadens värmeö,
effekten av sjöar och hav, öppen mark och utformningen av gaturum. Det är av betydelse
att veta riktningen på vinden vid prediktioner av föroreningarnas spridning (RRC.AP,
2004).
Utspädningen av föroreningar i den lägre atmosfären påverkas kraftigt av konvektiv och
turbulent omblandning (RRC.AP, 2004). Turbulens brukar betraktas som oregelbundna
virvlar och uppkommer i atmosfären genom mekaniska eller termiska processer. Mekaniskt
bildad turbulens skapas genom friktion mot underlaget. Friktionen mot marken minskar
vindhastigheten nära marken, vilket leder till att vindhastigheten ökar med höjden och bildar en vindhastighetsprofil som skapar turbulens. Byggnader och gaturum kan skapa turbulenta vakar (stora virvlar) nedströms hindren. Storleken på vakarna är beroende av vindriktningen i förhållande till byggnaderna och gaturummet, byggnadernas dimensioner och gaturummens utformning. Fordon ger också upphov till mekanisk turbulens. Vakarna bildas i
omedelbar närhet och är beroende av fordonens hastighet. Termisk turbulens skapas genom att solinstrålningen värmer marken, som i sin tur värmer luften och när den varma luften stiger skapas varma virvlar (turbulens). Den termiska turbulensen är beroende av hur
stort energiutbytet är mellan marken och atmosfären. Ökad turbulens leder generellt sett till
ökad utspädning av luftföroreningarna och därmed minskade föroreningshalter. Dock kan
situationen bli annorlunda för partikelhalten, då ökad turbulens kan öka resuspensionen av
partiklar och därigenom öka partikelhalten (Trafikverket, 2012).

Meteorologi använd i beräkningarna
Speciellt anpassade meteorologiska data för spridningsberäkningar (AERMOD/AERMET)
har tagits fram för det aktuella området i Visby. Den meteorologiska informationen bygger
på en avancerad numerisk väderprognos modell, ”Mesoscale Model 5th generation”
(MM5), vilken har beräknat de lokala meteorologiska förutsättningarna för Visby åren
2014–2016, totalt 26 304 timmar. Bland parametrar som ingår kan nämnas lufttryck, temperatur, vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, molnmängd och nederbörd. Vissa parametrar är även definierade för olika nivåer i vertikalled (vindhastighet, vindriktning, luft-
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tryck, temperatur, relativ fuktighet etc.). Metoden att använda MM5 data följer de anvisningar som de amerikanska miljömyndigheterna (US-EPA) tagit fram att användas i motsvarande tillståndsansökningar i USA. Motsvarande data används även i Europa.
I Figur 10, beskrivs meteorologin i form av ett vindrosdiagram. Medelvindhastigheten för
året 2014–2016 är 5,21 meter per sekund och andel lugna vindar uppgick till 0,94 %.

Figur 10. Vindros för meteorologiska data året 2014–2016, Visby
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Säsongsvariation
Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt, men partikelhalter
är komplexa och platsberoende, vilket leder till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009).
Generellt har kustområden större säsongsvariation av partiklar (PM10) än inlandet (Samet et
al., 2005).
De högsta halterna av partiklar (PM10) förekommer under våren, medan låga halter förekommer generellt under sommarmånaderna. Anledningen till de höga partikelhalterna under våren är resuspension av damm som ansamlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt sandning och saltning. Resuspensionen är som mest effektiv
vid torrt vägunderlag och innan sanden och vägdamm har tagits bort (Areskoug et al.,
2004). PM10-halten är lägre på sommaren på grund av: lägre trafikintensitet, vilket minskar
både de direkta och indirekta emissionerna, och av en i allmänhet mer intensiv turbulent
blandning, vilket leder till effektivare utspädning av partiklarna (Johansson et al., 2007).
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Bilaga 5, Resultat från nulägesmodelleringen

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Partiklar (PM10) som årsmedelvärde

Figur 11. Nuvarande situation, beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden. Mätstationens placering
markeras med svart triangel.
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Partiklar (PM10) som dygnsmedelvärde (90-percentil)

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Figur 12. Nuvarande situation, beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden. Mätstationens placering
markeras med svart triangel.
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Bilaga 6, Trajektorieanalys
PM LÅNGDISTANSTRANSPORT OCH SÄSONGSVARATION AV PM 1 0

2018-02-09

STATISTISK ANALYS AV POTENTIELLA KÄLLBIDRAG TILLUPPMÄTTA PM10-HALTER VID ÖSTERVÄG 17 OCH EVENTUELLA BIDRAG TILL ÖVERSKRIDANDE AV MKN FRÅN LÅNGDISTANSTRANSPORT.
DR. PETER TUNVED, SENIOR MILJÖKONSULT

Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva säsongsvariationen hos PM10 och hur långdistanstransport potentiellt bidrar till överskridande av MKN för PM10 vid mätstationen vid Österväg 17 i Visby, som är placerad cirka 2 meter norr om Norra Hansegatan.

Bakgrund

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Partiklar (”aerosoler”) förekommer naturligt i atmosfären, och är en väsentlig del i klimatsystemet då de framför allt bidrar till molnbildning. I höga koncentrationer utgör emellertid
partiklar en hälsorisk, varför det är nödvändigt att följa upp och i möjligaste mån reglera de
halter för vilka människor exponeras.
Definitionsmässig är aerosolen en suspension av partiklar i en gasfas (luft), och således omfattar aerosolen både partiklarna och gasen i vilken de är suspenderade. Partiklarna förekommer över ett mycket stort storleksområde, från några få nanometer upp till ca 100µm
då partiklarna blivit så stora att det inte längre kan antas hållas svävande på grund av deras
sedimentationshastighet.
Partiklar är alltid närvarande i atmosfären, men halterna varierar kraftigt både temporalt
och spatialt. I en ren arktisk bakgrundsmiljö kan halterna uppgå till något tiotal partiklar per
kubikcentimeter, och den totala massan (TSP; Total Suspended Particle mass) till någon tiondels mikrogram per kubikmeter luft. I starkt förorenade miljöer kan antalet uppgå till
hundratusentals partiklar per kubikcentimeter och TSP kan vara hundratals mikrogram per
kubikmeter.
Typiskt återfinns det största antalet partiklar vid storlekar mindre än 1µm, medan den
största andelen av partikelmassan ofta återfinns inom ett storleksområde runt och över
1µm.
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Även källtyperna varierar kraftigt mellan olika storleksklasser hos partiklar. Små partiklar,
typiskt upp till ett hundratal nanometer genereras framför allt genom gas-partikelbildning
samt primära emissioner från alla typer av förbränningsprocesser. Partiklar större än 1µm
är ofta mekanisk genererade, och bidrag lämnas genom olika typer av re-suspension, utsläpp av partiklar från slitage av vägbana från biltrafik, dubbdäck, sandning, saltning m.fl.
Den kraftiga variationen av partikelhalter i atmosfären bestäms till stor del av partiklarnas
livstid, generellt brukar man som tumregel ange en livstid på några dagar till en eller ett par
veckor i nedre delen av troposfären. Detta är dock till stor del en förenkling, då livstiden
hos olika storleksklasser hos partiklar varierar mycket kraftigt. Såväl mycket små som
mycket stora partiklar har kort uppehållstid i atmosfären då de bortförs genom torrdeposition genom diffusionsprocesser (små partiklar) och sedimentation (stora partiklar). Dessa
partiklar deponeras därför i regel nära deras källa och saknar i stort potential att transporteras längre sträckor. Partiklar av intermediär storlek, runt ett hundratal nanometer, har lång
uppehållstid i atmosfären och kan därför lämna bidrag till halter vid receptorer långt ifrån
källan.
I Luftkvalitetsförordning (2010:477) 5§ anges de definitioner som ligger till grund för miljökvalitetsnormerna avseende partiklar i luft.
”PM10: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selektivt intag som med
50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 10 mikrometer, och
PM2,5: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selektivt intag som med
50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 2,5 mikrometer.”

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Härav följer att PM10 således representerar den integrerade partikelmassan hos aerosoler
mindre än 10µm och PM2,5 den integrerade partikelmassan hos aerosoler mindre än 2,5µm.
Av diskussionen ovan följer att höga halter PM10 både kan vara ett resultat av lokala emissioner av större partiklar med kort uppehållstid, men att bidrag även kan komma från långdistanstransport av den finare partikelfraktionen PM2,5 som är en delmängd av PM10.
Denna delstudie avser de mätningar som genomförts vid mätstationen Österväg 17 i Visby,
och syftet är att med hjälp av analys av luftmassetransport (trajektorieanalys) undersöka i
vilken omfattning luftkvaliteten vid mätstationen påverkas av långväga transport, för att
därmed bättre utröna vilka åtgärder som befinns lämpliga för att förbättra luftkvaliteten i
Visby.

Metod
För hela mätperioden 2013-2016 beräknades dagligen fyra 120h bakåttrajektorier (00:00,
06:00, 12:00, 18:00). Var och en av dessa trajektorier visar hur luften har rört sig bakåt i tiden, både horisontellt och vertikalt, innan luftmassan ankom receptorn (Österväg 17). Genom att relatera trajektorians transportväg till den uppmätta halten kan statistik för emissionspotential hos källområden inom 120h transporttid till receptorn uppskattas. Den modell som användes för dessa beräkningar var HYSPLIT4 (Draxier and Hess 1998) och de
meteorologiska data som ligger till grund för analysen var ”GDAS one degree archives”
(https://arl.noaa.gov/archives.php).
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Genom att kombinera de drygt 5 500 luftamassetrajektoriernas geografiska transporthistoria med den uppmätta halten vid Österväg 17 och genom att sedan projicera det resultatet
på en karta kan man skapa en uppfattning om det potentiella bidraget från olika källområden till de uppmätta PM10 halterna vid receptorn.

Ärendenr RS MBNV 2019-2745 (MHN 2015/434) Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Figur 1: Karta över potentiella källområden till uppmätta PM10-halter vid Österväg 17. Figuren visar vilken koncentration som i medeltal uppmäts sedan luften passerat ett geografiskt område. Det är tydligt att transport norrifrån
lämnar litet bidrag till uppmätta PM10 halter, medan centrala och östra delar av europeiska kontinenten potentiellt
lämnar stort bidrag till uppmätta PM10 halter.

I Figur 1 redovisas resultatet av analysen. Analysresultatet är projicerat i polära koordinater
med receptorn lokaliserad till mittpunkten i koordinatsystemet. Färgkodningen anger vilken
koncentration som typiskt uppmäts vid Österväg 17 då luften passerat en viss geografisk
plats. Det framgår tydligt att de högsta halterna i medeltal, upp till 25->40µg/m3, uppmäts
då luften passerat de centrala och östra delarna av kontinenten. Detta visar med tydlighet,
att vid de tillfällen då kontinental transport av luftmassor föreligger medför detta klart förhöjda halter av PM10. Detta belyser åter det faktum att PM10 kan ha en signifikant komponent av långdistanstransport, vilket då sannolikt innebär att PM10 vid dessa fall har ett starkt
bidrag från mindre partiklar.
Det är vidare klart, att lufttransport från kontinenten inte självklart leder till dygnsmedelvärden som ligger över miljökvalitetsnormen (50µg/m3), men transport från dessa områden
kan påverka årsmedelvärdet, och därmed överskridande av MKN PM10 årsmedelvärde
(40µg/m3).
Under den studerade perioden (2013-2016) uppmättes 147 dygnsmätningar med PM10-halter över 50µg/m3. Det finns en tydlig årstidsvariation i dessa överskridanden, och majorite-
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ten sker under vinter/vår, med ett maximum under mars (ca 50% av samtliga överskridanden). Figur 2 visar hur uppmätta överskridanden av dygnsnormen fördelar sig månadsvis
under mätperioden.

Figur 2: Månadsfördelningen av uppmätta PM10 halter vid Österväg 17, Visby, under perioden 2013-2016.
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För att få en vidare analys av huruvida dess överskridande kan ha påverkats av långdistanstransport genomfördes en ytterligare analys med hjälp av de beräknade trajektorierna. I
detta fall valdes endast ut de trajektorier som var kopplade till dygn med uppmätta dygnshalter av PM10>50µg/m3. Genom att studera var luften befunnit sig innan den ankom receptorn vid dessa tidpunkter kunde en geografisk källfördelning av luft med PM10-halter
över 50µg/m3 skapas. Resultatet redovisas i Figur 3.

Figur 3: Figuren visar vilka de typiska källområdena är då dygnsmedelvärden för PM10 överskrider 50 µg/m3.

Det framgår tydligt från Figur 3 att källområden för luftmassor som ger PM halter över
50µg/m3 markant skiljer sig från de källområden som i medeltal ger högst uppmätta koncentrationer vid Österväg 17. Tydligt är särskilt transportkorridoren från nordväst, som
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medför transport av luft från Nordatlanten och vidare över södra Sverige. Denna typ av
transport är oftast associerad med lågtryckssituationer över Nordatlanten och Skandinavien. Det finns även en tydlig komponent av nordlig transport associerad med PM10-halter
över 50 µg/m3. Detta indikerar i sin tur att bidraget från kontinentala källor är vid dessa
överskridanden i regel är lågt, om än ej obetydligt.
Resultaten indikerar således att kontinentala källor tydligt påverkar luftkvaliteten vid Österväg 17 då luftmassetransport sker från dessa områden, men oftast ej i sådan utsträckning
att dygnsnormen för PM10 överskrids. Detta ger vid handen att den dominerande orsaken
till överskridande av dygnsnormen till störst delen bestäms av lokala faktorer såsom halkbekämpning, användande av dubbdäck, meteorologiska faktorer (nederbördsmängd, vindhastighet mfl).

Slutsats
Resultatet av analysen indikerar att mätplatsens luftkvalitet tydligt påverkas av långdistanstransport från kontinenten. Detta sker dock i regel inte i sådan omfattning att dygnsnormen
för PM10 överskrids vid receptorn. Det förefaller ändå sannolikt att långdistanstransport
från mer förorenade områden har en stor påverkan på det uppmätta årsmedelvärdet, och i
det fallet är det rimligt att anta att dessa kontinentala källbidrag främst påverkar den storleksfraktion som omfattas av PM2,5.
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

SON § 100

SON § 99

Individrapportering av ej verkställda beslut
2020

SON 2020/177
SON/AU § 64

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31december,
2020 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO).
Socialförvaltningen har rapporterat 21 beslut som inte har verkställts inom tre
månader. Orsaken till att besluten inte är verkställda är följande:
 Resursbrist ( 15 beslut)
 Tackat nej till erbjudan (4 beslut)
 Annan orsak (2 beslut)
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS + SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Bostad med särskild service LSS

1

Bostad med särskild service SoL

1

Avlösarservice

6-8

9-11
5

12-14

Orsak

151

I samtliga beslut är orsaken resursbrist
Resursbrist. Fått beslut om återhämtningsplats mellan 201201-210228

1

Avbrott i verkställigheten. Modern väljer
att avsluta insatsen och kommer med egna
förslag som nu har tackat nej. Väljer att
pausa under hösten. Återkoppling sker i
januari med intervjuer.
1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

SON § 100

Kontaktperson
(LSS)

1*

Ledsagarservice

1

Kontaktperson
(SoL)

2

* Har varit på behandlingshem
I de två övriga besluten är orsaken
resursbrist.
Resursbrist. Rekrytering pågår.

1

Korttidsvistelse

1

SUMMA

5

Har tackat nej till erbjudan 210111.
Resursbrist. Har en ledsagare idag som
man hoppas kan ta även detta uppdrag.
Inget klart ännu.

4

5

1

ÄLDREOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Särskilt boende

6-8

9-11

12-14

1*

Orsak

15-18
1

*Resursbrist. Har fått utökade
hemtjänstinsatser i väntan på boende.
Har tackat nej till erbjuden plats
2019-10-09. Hen är rökare och vill endast
bo på nedre plan men inte i
Katthammarsvik. Har fått utökade
hemtjänstinsatser i väntan på rätt boende.

SUMMA

1

1

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd
Månader sedan
beslutsdatum
3-5

6-8

9-11 12-14

Kontaktfamilj

Orsak
15-18
2

Familjerådslag

2

SUMMA

2

I samtliga beslut är orsaken resursbrist. Tackat nej till
erbjudan 201015. Detta gäller båda, är ett syskonpar

I båda besluten har man tackat nej 201203

2

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
SON § 100

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 11 februari 2021
Skickas till
Regionens revisorer
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Rug 182 with friends, tuftad textil av Jonathan ”Ollio” Josefsson, 2020. Gråboskolan. Foto: Petter Hellsing.

Verksamhetsberättelse 2020
Region Gotlands konstsamling
Berit Ångman Svedjemo, Intendent offentlig konst

Region Gotlands konstsamling
Gotlands Museum har genom uppdrag av Region Gotland ansvar för att vårda, hantera och
tillgängliggöra konsten i samlingen genom intendenten för offentlig konst, 50 % tjänst. Region
Gotlands konstsamling initierades 1957 och har sedan dess byggts upp genom inköp och gåvor.
Idag finns ca 5500 konstverk i samlingen med representation av gotländska konstnärer som är
eller har varit verksamma på ön, samt andra konstnärer av intresse. Syftet med konstsamlingen är
att med hjälp av konsten bidra till en stimulerande miljö för människor som vistas i regionens
lokaler och på allmänna platser. Arbetet med konstsamlingen sker i samråd med regionens konsthandläggare.

Försommar, målning i äggoljetempera. Maj Wennerdahl, 2020. Representationsrummet, Rådhuset.
Foto: Fredrik Sterner / Gotlands Museum.

1

Nya verk i samlingen
Under året har regionen bidragit till en levande konstscen genom 28 st inköp av konstverk i
varierande uttryck och material från Galleri Gotland, Fröjel Art and Design, Above Gallery och
direkt från konstnärer vid ateljébesök. Verken har fotograferats, märkts och registrerats i databasen
och vid behov fått en skylt. Intendenten för offentlig konst är sakkunnig i regionens arbetsgrupper
för konstinköp enligt 1%-regeln, inköpsgruppen för regionens övriga konstinköp samt arbetsgruppen för regionens konstfrågor.

’
Blåmes mot gråblått och ljusgrått , olja på akrylglas. Susanna Slöör. Törnekvior förskola.
Foto: Fredrik Sterner / Gotlands Museum.

Inköp enligt enprocentregeln i samband med ny- och ombyggnationer
År 2020 gjordes tre inköp i samband med ny- och ombyggnationer enligt riktlinjer för beloppsgräns, för närvarande 3 miljoner kronor, för att 1%- regeln ska gälla.
•

Rug 182 with friends, tuftad textil, 185 x 110 cm. Jonathan ”Ollio” Josefsson. Gråboskolan.

•

Blåmes mot gråblått, olja på akrylglas, 30 x 30 cm, Susanna Slöör. Törnekvior förskola.

•

Blåmes mot ljusgrått, olja på akrylglas, 30 x 30 cm,. Susanna Slöör. Törnekvior förskola.

2

The ascent, pigment print av Daniel Ivo. Foto: Fredrik Sterner / Gotlands Museum.

3

Inköp av flyttbar konst, som kan placeras efter behov
Arbetsgruppen för övriga inköp ansvarar för att relevant konst köps in, med hänsyn till bland annat
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

•

The Ascent, pigment print 14/15, 37,5 x 51 cm, Daniel Ivo. Above Gallery.

•

Take 5, fotopolymer 2/10, 24 x 61 cm, Sandra Mozard. Above Gallery.

•

As time goes by, fotopolymer/etsning, 40 x 28,5 cm, Cecilia Uhlin. Above Gallery.

•

Still strong, fotopolymer/etsning 2/2 E.T, 40 x 63 cm, Cecilia Uhlin. Above Gallery..

•

Uttag medges ej Bungenäs, fotografi 4/9, 40 x 50 cm, Patrik Qvist. Above Gallery.

•

Carry on season,, etsning, tusch, 17/50, 33 x 40 cm, Eva Maria Ern. Above Gallery.

•

Pärlor, screentryck 1/5, 64 x 90 cm, Annalena Törnström. Above Gallery,Stockholm.

•

Magnolia Light, screentryck 20/30, 31,5 x 40 cm, Joakim Allgulander. Fröjel Retro &
Art.

•

Lost, screentryck 220/240, 61 x 42, Joakim Allgulander. Fröjel Retro & Art.

•

Train ends here, pigment print, 33 x 48 cm, Jessica Lindberg Wu. Fröjel Retro & Art.

•

Dustheads, pigment print 33 x 48 cm, Jessica Lindberg Wu. Fröjel Retro & Art.

•

Dagbrott, olja på duk, 135 x 150 cm, Linnéa Nordberg. Direktinköp efter ateljébesök.

•

Utan titel, blandteknik, 61 x 50 cm, Robin Neumann. Direktinköp av gästkonstnär i
samband med kulturutbytet med LWL i Tyskland och Region Gotland.

•

Grass-bridge-water, collage, 40 x 30 cm, Judith Dekker. Direktinköp efter ateljébesök.

•

Slootje, print, 50 x 40 cm, Judith Dekker. Direktinköp efter ateljébesök.

•

Road and around, collage, 50 x 40 cm, Judith Dekker. Direktinköp efter ateljébesök.

•

Grass and water, collage, 50 x 40 cm, Judith Dekker. Direktinköp efter ateljébesök.

•

Dashboard, collage. 50 x 40 cm, Judith Dekker. Direktinköp efter ateljébesök.

•

Old polder with hidden memories, akryl på spånskiva, 128 x 35 cm, Judith Dekker.
Direktinköp efter ateljébesök.

•

Paradiset, akryl på byggskiva, 300 x 120 cm, Svante Gärdek. Galleri Gotland.

•

Holmhälllar, tempera, 120 x 80 cm, Maj Wennerdahl. Direktinköp efter ateljébesök.

•

Fåröstrand, tempera, 96 x 66 cm, Maj Wennerdahl. Direktinköp efter ateljébesök.

•

Försommar, tempera, 80 x 67 cm, Maj Wennerdahl. Direktinköp efter ateljébesök.
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Dagbrott, oljemålning av Linnéa Nordberg. Foto: Fredrik Sterner / Gotlands Museum.
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Under 2020 har samlingen utökats med 21 st gåvor. En oljemålning av Maj Wennerdahl, 19 st
teckningar av Örjan Håkansson och en affisch av Ingela Ihrman från hennes verk i Konst i stadsutvecklingsprojekt Visborg.

Skavbod, Norsholmen, en av de 19 teckningar som Örjan Håkansson skänkt till samlingen. Konstnärens
önskan är att gåvan placeras på Hemse äldreboende. Foto: Berit Ångman Svedjemo / Gotlands Museum.

Placering av konst
Totalt 100 st konstverk har lämnats ut från depån. Under året har följande fem verksamheter fått
en kollektion av konst placerad hos sig: Modersmålsenheten, Samhällsbyggnadsenheten, Slite
vårdcentral, Räddningstjänsten i Visby och Rådhusets representationsrum. Konstkollektioner till
verksamheter utgår från de verk som finns i depån. I vissa fall kan det bli omplacering av konst på
andra platser för att få ihop till en bra helhet.
I Honnörsparken har skulpturen Omtanke om ett träd av Monika Gora placerats i ett samarbete med
stadsträdgårdsmästaren. Parken invigs våren 2021.
Övriga placeringar har handlat om ett mindre antal verk i lokaler eller behandlingsrum samt
rådgivning vid hängning och placering av konst.
6

Två förstudier för nya placeringar av utomhuskonst under 2021 har gjorts under året.
•
•

En plats i solen, fyra skulpturer i kalksten av Karin Tyrefors på Wisbygymnasiet får ny
placering på skolans område.
Balladen om vaktchefen, installation med skrivbord/stol, textilt collage och stor bemålad
snäcka i aluminium, av Katarina Norling flyttas från Magasin Visborg till Kulturskolan.

Målning i blandteknik, utan titel, av Robin Neumann, Westfalenstipendiat 2020. Konstnärsutbytet med LWL
Landschaftverband Westfalen Lippe i Tyskland har pågått sedan 1975.
Foto: Fredrik Sterner / Gotlands Museum.
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Konsten i världsarvet
Genom Konsten i världsarvet, ett projekt med stöd från länsstyrelsen, arbetar vi för att bevara och
tillgängliggöra utomhuskonsten i Visby innerstad. Elva utomhuskonstverk mellan 1899 och 2004
undersöktes 2017 av konservatorerna Rebeca Kettunen och Helena Strandberg. Deras
förundersökningar med åtgärdsförslag ligger till grund för konservering som pågår 2018–2022.
Även skyltning på flera språk och metodutveckling av konstpedagogik i kulturmiljö ingår i planen.
Under 2020 konserverades tre utomhusskulpturer.
•
•
•

Christopher Polhem, brons, 1911 av Theodor Lundberg. Placering vid Drottens ruin.
Utsträckta händer, granit, 1991 av Pye Engström. Almedalen.
Skiss på ung flicka, betong, 1985 av Lennart Dahlqvist. Gotlands Kulturrum.

Pedagogiska insatser som konstvandringar med guide samt via karta och beskrivning från hemsida
har genomförts under året. Under 2021 kommer Visby Springbrunn, kalksten, 1916, av Carl
Fagerberg att konserveras och året därpå Nivå , kalksten, från 1993 av Gediminas Urbonas, som
även är en av konstnärerna i regionens projekt Konst i stadsutveckling Visborg. Konstnärlig
projektledare är BAC, Baltic Art Center, i samråd med Statens konstråd.
Konsten i världsarvet bidrar till att utveckla kulturmiljön genom att integrera det konstnärliga
perspektivet i utvecklingen av världsarvstaden Visby samt att sprida information om
kulturmiljöperspektivet i konstvärlden. Vilket i sin tur skapar möjlighet till samverkan. Projektet
ger även underlag till Region Gotlands politiker inför beslut angående resurser till förvaltning och
tillgängliggörande av konstsamlingen.

Projektorganisation:
Projektägare Region Gotland, kontaktperson Hanna Wärff Radhe, konsthandläggare.
Projektledning Gotlands Museum, Berit Ångman Svedjemo, intendent offentlig konst.
Antikvarisk medverkan, Gotlands Museum, Lisa Johansson från 2020, tidigare Sandra Såger (2019)
och Ulrika Mebus (2017-2018). Förundersökning och konservering, Rebeca Kettunen AB och
Helena Strandberg AB.
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Del av Utsträckta händer i granit från 1991 av Pye Engström. Konservator Rebeca Kettunen /Sten och Muralt
AB. Skulpturen är ett minnesmärke över statsminister Olof Palme vars tal i Almedalen lade grunden till en årlig
politikervecka. Foto: Berit Ångman Svedjemo / Gotlands Museum.
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Vård och underhåll
Skador på konstverk ska rapporteras till intendenten som ser till att konstverken lagas via kontakter
med olika aktörer som konservatorer och tekniska entreprenörer.
Konst som kommit till depån från olika verksamheter har rengjorts och lagats vid behov innan de
placerats ut igen. En del vård och underhåll sker genom specifika projekt med stöd från länsstyrelsen, som Konsten i världsarvet.

Konservering
•

Abraham Lange, porträtt i olja av okänd konstnär. Lange levde 1708-1887 och var
borgmästare i Visby, riksdagsman samt lagman. Konservator Susanna Barros.

•

Pling Plong, skulptur i sten och stål, 1998, Harriet Löwenhielm. Wisbygymnasiet.
Konservator Rebeca Kettunen AB och Wickmans smide.

•

En plats i solen, fyra skulpturer i kalksten, 1999, Karin Tyrefors. Wisbygymnasiet.
Konservator Rebeca Kettunen AB.

Rengöring
•

Tillsammans, skulptur i stengods, 1989, Helena Andreeff Laurin. Kilåkerns äldreboende.
Utfördes av konstnären.

•

Varats gång, skulptur i kalksten och plåt, 2003, Helena Andreeff Laurin. Gråboskolan.
Utfördes av konstnären.

Övrigt
•

Del av skulpturen Virveln i stål, 2017 av Jukka Värelä har målats om. Törnekvior
förskola. Utfördes av Sandå måleri.

•

Målningar i olika tekniker och grafiska verk, totalt 24 st, har fått nya ramar, glas och
passepartouer av Ridelius i Visby AB.

•

Träskulpturer, 23 st, av Georg Moberg har frysts ner på inrådan av konservator Carl Henrik
Eliasson i direkt kontakt med personalen på Bläse Kalkbruksmuseum där skulpturerna är
placerade.
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Konservator Susanna Barros vid oljemålningen av Abraham Lange av okänd konstnär .
Foto: Berit Ångman Svedjemo / Gotlands Museum.
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Inventering
Tre inventeringar av konstverk placerade i olika verksamheter har gjorts under året.
•
•
•

Slite Vårdcentral
Kilåkerns äldreboende, Slite
Räddningstjänsten/Brandstationen i Visby

Magasin Visborg/depå
Ej utplacerad konst finns på Gotlands Museums Magasin Visborg. Lisen Johansson, utställningstekniker, har till viss del (50 tim/år) bidragit med teknisk support samt arbete inför placering av
konst.

Gallring
Gallring ska ske enligt riktlinjer för förvaltning. Under året har arbete med att se över och utveckla
riktlinjer påbörjats. Elva verk har makulerats och destruerats på grund av alltför dåligt skick och
brist på konstnärlig verkshöjd.

Konstvandringar, visningar, föreläsningar och texter
Totalt har 11 st visningar av konst och konstvandringar genomförts. Under sommaren genomfördes sex stadsvandringar med konst som tema, med totalt 35 deltagare.
Två interna visningar har genomförts, för ledningsgruppen för Kultur och fritid och Överförmyndarenheten. Tre digitala visningar har producerats och fått stor spridning med över 15 676
visningar via Gotlands Museums Facebook, Instagram och Youtube-kanal.
Skulpturgruppen Noaks Ark av Evert Lindfors, placerad i ett värn vid Almedalen, ingick i Visborgs
Orienteringsklubbs Jubileumspass. Uppgiften var att hitta platser utifrån en orienteringskarta. 300
pass såldes och användes av enskilda personer, familjer och andra sällskap.
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Uggla i rosa, akryl på papper, 2020. Fredrik Lindberg. Foto: Fredrik Sterner/Gotlands Museum.

Konstdatabasen
Uppdatering av konstregistret har gjorts kontinuerligt genom bland annat komplettering av bilder
och information om konstverken. Sammanlagt 43 st nya verk har registrerats under året. De nya
konstverken samt kompletterande bilder av äldre konstverk har fotograferats och lagts in i
databasen.

Nätverk, kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling
Det lokala nätverket med bred kompetens för vård och tillgängliggörande av konsten har utökats
och förstärkts under året bland annat genom de privata och kommunala aktörer som krävts för
transport, nedmontering, konservering och placering av konstverk.
På grund av Covid-19 genomfördes Riksantikvarieämbetets branschforum för konsthantering
digitalt via Zoom. Intendenten deltog vilket var värdefullt för kunskapsutbyte och kontakter med
kollegor. Intendenten har även följt och delvis deltagit i Statens konstråds satsning Kunskapsnav
offentlig konst samt varit delaktig i arbetet med regionens nya strategi för världsarvsstaden Visby.
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Startsidan visar ett bildspel, här en detalj av skulpturen Hästar i terracotta av Marilyn Gierow, placerad på Visby
lasarett. Foto: Berit Ångman Svedjemo / Gotlands Museum.

Hemsidan för offentlig konst Gotland
Här finns information om utomhuskonst och inomhuskonst som är lätt tillgänglig, samt
information om hur regionen och museet arbetar med inköp, placering, förvaltning, tillgängliggörande samt om projekt och visningar med mera. Hemsidan har uppdaterats vid behov under
året. https://offentligkonstgotland.se

Hemsidan för Gotlands Museum
På hemsidan finns kortfattad information om regionens konstsamling och Gotlands Museums
uppdrag. Visningar/konstvandringar och projekt har marknadsförts på hemsidan som några av
Gotlands Museums programpunkter under året. Där finns även länk till hemsidan för offentlig
konst och till Region Gotland. Hemsidan har uppdaterats vid behov under året.
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Media
Konstsamlingen tillhör alla medborgare i regionen och många människor har intresse av vad som
händer med konsten. Under året har en artikel om Polhemstatyn och dess konservering publicerats
i Gotlands Allehanda samt som ett inslag i Radio Gotland. Vi använder Gotlands Museums
Facebook- och Instagram-konto samt Youtube-kanal för att berätta om verksamheten. Där har
bland annat tre filmade konstvisningar i världsarvet publicerats, vilka tillsammans har 15 675
visningar. Fler digitala konstvisningar planeras under 2021.

Artikel i Gotlands Allehanda 2020-08-17 om konserveringen av Christopher Polhem, skulptur i brons från
1911 av Theodor Lundberg. Foto: Berit Ångman Svedjemo / Gotlands Museum.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 123

Motion. Samordnad livsmedelsdistribution

RS 2019/1326
AU § 100

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Regionfullmäktige har mottagit en motion från Saga Carlgren m.fl. (V) som yrkar på
att införa någon form av samordnad varudistribution. Förvaltningen bedömer att
Region Gotlands totala varudistribution redan idag i hög grad är samordnad och att
ytterligare samordning sannolikt riskerar att medföra allt för kostnadsdrivande krav
på såväl upphandling, system, lokaler och personal till en marginell nyttoeffekt.
Däremot är högre miljökrav på transporter vid livsmedelsupphandlingar att
överväga. Vidare bör e-handel vara implementerat i verksamheten innan samordnad
varudistribution övervägs.
Drivkrafterna bland de kommuner som intresserat sig för samordnad varudistribution har framförallt varit miljövinster i form av minskade fossila växthusgasutsläpp samt att röja hinder för lokala leverantörer att konkurrera i kommunens
upphandlingar. Hinder som upplevs från kommunerna är att det anses för osäkert
om man kan uppnå tillräckliga nyttor vad gäller miljö, lokala leverantörer och
ekonomi.
Idag har ca 40 av landets 290 kommuner infört samordnad varudistribution. Inom
samordnad varudistribution delas transporterna in två kategorier som hanteras var
för sig; livsmedel och övriga varor.
Övriga varor är idag redan samordnade inom Region Gotland genom Varuförsörjningen på teknikförvaltningen. Livsmedel i sin tur är i nuläget upphandlade
inom tio olika livsmedelskategorier och domineras i huvudsak av tre grossister som
tillhandahåller merparten av leveranserna.
Grossisternas affärsidé är att samla alla varukategorier från flera producenter hos sig
och därifrån transportera ut försändelser innehållande kundens urval. Detta innebär
också en långtgående samordning av varuleveranser jämfört med alternativet att
producenter inom varje varugrupp skulle ombesörja sina egna leveranser. När
bedömning av effekter och nyttor med att införa kommunalt samordnad varudistribution görs är det viktigt att ta hänsyn till att de ovan beskrivna samordningseffekterna redan finns och hur de påverkas när den nya formen av samordning
införs.
forts
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Region Gotlands totala varudistribution är alltså redan idag i hög grad samordnad
och ytterligare samordning kan antas ge marginell nyttoeffekt. Däremot så skulle
ytterligare samordning ställa kostnadsdrivande krav på såväl upphandling, system,
lokaler och personal.
IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat miljöeffekter och samhällsekonomi av
samordnad varudistribution i åtta kommuner i Södertörn, söder om Stockholm.
Utvärderingen visar att största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i
att kommunerna i sin upphandling kunnat ställa krav på fossiloberoende bränsle och
att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar snarare än att transporterna
samordnades. Följaktligen för Region Gotlands del indikerar detta att högre
miljökrav i samband med livsmedelsupphandingar är viktigare än att samordna
livsmedelstransporterna ytterligare.
Region Gotland har som mål att öka andelen närproducerade livsmedel, i dagsläget
är ca 17% av de inköpta artiklarna gotländska. Måltidsavdelningen ser två stora
hinder för att öka andelen närproducerade produkter i att de produkter som efterfrågas i den offentliga måltiden inte tillverkas på Gotland, samt att små producenter
ska kunna garantera att de kan leverera de stora volymer som krävs. Dessa hinder
har liten eller ingen bäring på samordnade transporter. Två av tre storköksgrossister
som Region Gotland har avtal med idag är lokala, dessa två är måna om att erbjuda
närproducerade produkter samt utökar följsamt sitt sortiment med de lokala
produkter som efterfrågas av Måltidsavdelningen när så sker.
De flesta kommuner som har infört samordnad varudistribution, har den i kluster
tillsammans med andra kommuner. På så vis kommer även de mindre kommunerna
åt stordriftsfördelarna som till stor del skall finansiera satsningen på samordning.
Region Gotland saknar med anledning av sitt geografiska läge möjlighet till likande
samarbeten.
Värt att notera är även att många kommuner ser e-handel som en viktig förutsättning
för samordnad varudistribution. Genom e-handel antas en kommun höja sin ramavtalstrohet, följa upp sina inköp på ett smidigt sätt och skapa automatisk hantering
av fakturor, vilket sparar stora resurser. Med rätt stöd från kommunen kan e-handel
underlätta för leverantörerna att ta emot kommunens beställningar och att fakturera.
För kommunens beställare underlättar e-handel när antalet leverantörer eventuellt
växer, eftersom de slipper hålla reda på vilka varor de ska beställa från vilken
leverantör. Region Gotland har ännu inte inför e-handel, men det är ett pågående
projekt som bör vara slutfört innan man eventuellt tittar närmare på samordnad
varudistribution.
forts
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Kommuner som infört samordnad varudistribution menar att fraktkostnaderna för
kommunen minskar och har uppskattat denna besparing till 1% av inköpspriset.
Däremot är det ett mycket osäkert antagande då kommunen ofta inkluderar fraktkostnaden i inköpspriset innan införandet av samordnad varudistribution. Detta
medför att ekonomisk spårbarheten efter införandet blir otydlig i kombination med
övriga faktorer som påverkar varans pris över tid.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Saga Carlgren (V) mfl.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Samordnad
livsmedelsdistribution
– en möjlighet?

18 november 2019

Samordnad livsmedelsdistribution har diskuterats flera gånger inom
Region Gotland under 2000-talet, men aldrig tagits vidare för beslut. Vi
anser att det utifrån arbetet med klimatbudget är dags att pröva frågan
igen. Kanske är arbete redan igång? Ett föredrag med rubriken
”Möjligheter för kommunala transporter med samlad varudistribution”
var en av punkterna när Region Gotland och Länsstyrelsen i september
ordnade en dag med temat. ”Hållbara transporter på Gotland- ett
helhetsgrepp”.
Samordnad varudistribution innebär att ansvar för distributionen överförs
från de enskilda varuleverantörerna till en transportör/leverantör,
antingen i egen regi eller upphandlad. Det finns flera exempel på
kommuner i Sverige som prövat. Ystad, Tomelilla och Simrishamn
genomförde 2013 en upphandling av transporter, distributionsenhet och
livsmedel baserad på en för dem ny affärsmodell, ett koncept som
integrerar samordnad varudistribution med e-handel och logistikverktyg.
Men det finns också andra modeller.
I en rapport från några av regionens tjänstemän som deltog på ett
seminarium 2013 beskrev man fördelarna så här.
Vinster som kan uppnås är att:
 Fordonsutnyttjandet effektiviseras genom färre leveransstopp,
färre fordon, ökad fyllnadsgrad och kortare körsträcka
 Leveranserna effektiviseras genom färre, större leveranser, på
bestämda tider. Den sammanlagda leveranstiden minskar samt att
det går att får bättre precision i leveranstid, vilket gynnar både
mottagare och transportföretag
 Miljön förbättras genom minskade utsläpp och mindre buller,
 Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.
Vissa kommuner har lyft fram att samordnad distribution underlättar för
mindre aktörer att lämna anbud och för att dela upp en
livsmedelsupphandling i fler varugrupper utan att transporterna blir fler.
Det låter som något som skulle kunna vara bra för Gotland.

Vi föreslår därför:
Region Gotland utreder möjligheten att införa någon form av samordnad
varudistribution för livsmedel.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1326
24 februari 2021

Patrik Vesterlund

Regionstyrelsen

Motion. Samordnad livsmedelsdistribution
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har mottagit en motion från Saga Carlgren m.fl. (V) som yrkar på
att införa någon form av samordnad varudistribution. Förvaltningen bedömer att
Region Gotlands totala varudistribution redan idag i hög grad är samordnad och att
ytterligare samordning sannolikt riskerar att medföra allt för kostnadsdrivande krav
på såväl upphandling, system, lokaler och personal till en marginell nyttoeffekt.
Däremot är högre miljökrav på transporter vid livsmedelsupphandlingar att överväga.
Vidare bör e-handel vara implementerat i verksamheten innan samordnad
varudistribution övervägs.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har mottagit en motion från Saga Carlgren m.fl. (V). Motionärerna
yrkar på att Region Gotland utreder möjligheten att införa någon form av samordnad
varudistribution för livsmedel. I motionen föreslås att Region Gotland utreder
möjligheten att införa någon form av samordnad varudistribution för livsmedel.
Vinster som beskrivs i motionen är att fordonsutnyttjandet effektiviseras,
leveranserna effektiviseras, miljön förbättras och trafiksäkerheten ökar.
Bedömning

Drivkrafterna bland de kommuner som intresserat sig för samordnad
varudistribution har framförallt varit miljövinster i form av minskade fossila
växthusgasutsläpp samt att röja hinder för lokala leverantörer att konkurrera i
kommunens upphandlingar. Hinder som upplevs från kommunerna är att det anses
för osäkert om man kan uppnå tillräckliga nyttor vad gäller miljö, lokala leverantörer
och ekonomi.
Idag har ca 40 av landets 290 kommuner infört samordnad varudistribution. Inom
samordnad varudistribution delas transporterna in två kategorier som hanteras var
för sig; livsmedel och övriga varor.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1326

Övriga varor är idag redan samordnade inom Region Gotland genom
Varuförsörjningen på teknikförvaltningen. Livsmedel i sin tur är i nuläget
upphandlade inom tio olika livsmedelskategorier och domineras i huvudsak av tre
grossister som tillhandahåller merparten av leveranserna.
Grossisternas affärsidé är att samla alla varukategorier från flera producenter hos sig
och därifrån transportera ut försändelser innehållande kundens urval. Detta innebär
också en långtgående samordning av varuleveranser jämfört med alternativet att
producenter inom varje varugrupp skulle ombesörja sina egna leveranser. När
bedömning av effekter och nyttor med att införa kommunalt samordnad
varudistribution görs är det viktigt att ta hänsyn till att de ovan beskrivna
samordningseffekterna redan finns och hur de påverkas när den nya formen av
samordning införs.
Region Gotlands totala varudistribution är alltså redan idag i hög grad samordnad
och ytterligare samordning kan antas ge marginell nyttoeffekt. Däremot så skulle
ytterligare samordning ställa kostnadsdrivande krav på såväl upphandling, system,
lokaler och personal.
IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat miljöeffekter och samhällsekonomi av
samordnad varudistribution i åtta kommuner i Södertörn, söder om Stockholm.
Utvärderingen visar att största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i
att kommunerna i sin upphandling kunnat ställa krav på fossiloberoende bränsle och
att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar snarare än att transporterna
samordnades. Följaktligen för Region Gotlands del indikerar detta att högre
miljökrav i samband med livsmedelsupphandingar är viktigare än att samordna
livsmedelstransporterna ytterligare.
Region Gotland har som mål att öka andelen närproducerade livsmedel, i dagsläget är
ca 17% av de inköpta artiklarna gotländska. Måltidsavdelningen ser två stora hinder
för att öka andelen närproducerade produkter i att de produkter som efterfrågas i den
offentliga måltiden inte tillverkas på Gotland, samt att små producenter ska kunna
garantera att de kan leverera de stora volymer som krävs. Dessa hinder har liten eller
ingen bäring på samordnade transporter. Två av tre storköksgrossister som Region
Gotland har avtal med idag är lokala, dessa två är måna om att erbjuda
närproducerade produkter samt utökar följsamt sitt sortiment med de lokala
produkter som efterfrågas av Måltidsavdelningen när så sker.
De flesta kommuner som har infört samordnad varudistribution, har den i kluster
tillsammans med andra kommuner. På så vis kommer även de mindre kommunerna
åt stordriftsfördelarna som till stor del skall finansiera satsningen på samordning.
Region Gotland saknar med anledning av sitt geografiska läge möjlighet till likande
samarbeten.
Värt att notera är även att många kommuner ser e-handel som en viktig förutsättning
för samordnad varudistribution. Genom e-handel antas en kommun höja sin
ramavtalstrohet, följa upp sina inköp på ett smidigt sätt och skapa automatisk
hantering av fakturor, vilket sparar stora resurser. Med rätt stöd från kommunen kan
e-handel underlätta för leverantörerna att ta emot kommunens beställningar och att
fakturera. För kommunens beställare underlättar e-handel när antalet leverantörer
eventuellt växer, eftersom de slipper hålla reda på vilka varor de ska beställa från
vilken leverantör. Region Gotland har ännu inte inför e-handel, men det är ett
pågående projekt som bör vara slutfört innan man eventuellt tittar närmare på
samordnad varudistribution.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1326

Kommuner som infört samordnad varudistribution menar att fraktkostnaderna för
kommunen minskar och har uppskattat denna besparing till 1% av inköpspriset.
Däremot är det ett mycket osäkert antagande då kommunen ofta inkluderar
fraktkostnaden i inköpspriset innan införandet av samordnad varudistribution. Detta
medför att ekonomisk spårbarheten efter införandet blir otydlig i kombination med
övriga faktorer som påverkar varans pris över tid.
Beslutsunderlag

Motion. Samordnad livsmedelsdistribution – en möjlighet? 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-24

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Saga Carlgren (V) mfl.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 124

Motion. Hemmasittarteam

RS 2020/1604
AU § 101

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår
inom samverkansforum Barn och unga under 2021.

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
-

-

Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete förmå
elever att återvända till skolan.
Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till en
början finns med som stöd i skolan.

Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelseförvaltningen har berett motionen tillsammans med berörda förvaltningar inom
ramen för samverkansforum barn och unga. Problematisk skolfrånvaro är en högst
aktuell fråga och är en del i det uppdrag som förvaltningarna arbetar med tillsammans i det gemensamma samverkansforumet barn/unga. En bedömning är att
det arbetet ska leda till utveckling till nytta för samtliga verksamheter.
Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro är en
angelägen fråga som är regionövergripande. Vikten av samverkan mellan olika
aktörer är stor och inom samverkansforum Barn och unga är frågan aktuell med ett
uppdrag för 2021 med målsättningen att utveckla tidiga och samverkande insatser.
Vad det exakt kommer att leda till är för tidigt att säga och med hänvisning till det
arbetet bedömer förvaltningen att motionen kan anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin och Lisbeth Bokelund (MP)
att motionen bifalls.
Stefan Nypelius (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 124 forts
RS 2020/1604
AU § 101

Ordförande ställer regionstyrelseförvaltningens förslag mot Saga Carlgrens yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst Saga Carlgrens yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Claes Nysell (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet att motionen ska anses
besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-10-26
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-11
Skickas till
Vänsterpartiet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1604
11 februari 2021

Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Motion. Hemmasittarteam
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen anses besvarad med hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår
inom samverkansforum Barn och unga under 2021.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
- Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
- Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
- Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till
en början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden..
Regionstyrelseförvaltningen har berett motionen tillsammans med berörda
förvaltningar inom ramen för samverkansforum barn och unga.
Problematisk skolfrånvaro är en högst aktuell fråga och är en del i det uppdrag som
förvaltningarna arbetar med tillsammans i det gemensamma samverkansforumet
barn/unga. En bedömning är att det arbetet ska leda till utveckling till nytta för
samtliga verksamheter.
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
- Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

-

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1604

Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till
en början finns med som stöd i skolan.

Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen har berett motionen tillsammans med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen
inom ramen för samverkansforum barn och unga.
Forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot
psykisk ohälsa längre fram i livet, och i förlängningen även olika former av sociala
problem som till exempel kriminalitet och missbruk.
Kunskapen om problematisk skolfrånvaro är god inom Region Gotland. Tidigare
benämning som använts är ”hemmasittare” vilket bör undvikas då det ger
föreställning om att svårigheterna ligger enbart hos individen. Begreppet
problematisk skolfrånvaro har vidgats till att beröra all slags frånvaro, såväl så kallad
ogiltig som giltig frånvaro.
Inom främst utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har man under de senaste åren
tagit ett helhetsgrepp kring den problematiska frånvaron genom att dels utveckla den
systematiska uppföljningen av all skolfrånvaro. Den så kallade Närvarogruppen med
representanter från elevhälsan, specialpedagogiska nätverket, Ungdomskraft och
centrala förvaltningen träffas kontinuerligt och följer upp frånvaron. En
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro togs fram och
fastställdes 2017-10-23. Tydlig närvarokontroll och uppföljning av hög frånvaro
genomförs vilket har inneburit att riskelever numera fångas upp i ett tidigt skede. Ett
flertal olika evidensbaserade utvecklingsarbeten har genomförts, som syftar till att
förebygga skolfrånvaro, t ex Tillgängliga lärmiljöer. Dessutom ska inom ramen för
SKR:s projekt Fullföljd utbildning utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delta i ett
utvecklingsprogram under 2021. Syftet är att utveckla det förebyggande arbetet och
att ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning
där. Det är ett gemensamt utvecklingsarbete mellan högstadiet, gymnasiet och
Ungdomskraft.
Frågan om problematisk skolfrånvaro är även högst aktuell inom samverkansforumet
Barn och unga och är en av de beslutade samverkansaktiviteterna för 2021.
Problematisk skolfrånvaro är inte enbart skolans angelägenhet och för varje barn
som är i riskgrupp är det viktigt att man fångar upp i ett tidigt skede. På vilket sätt det
kan fungera ska en arbetsgrupp med deltagare från de fyra förvaltningarna se över
och ta fram förslag till. Målsättningen är samverkande arbetssätt för tidiga insatser
som inte kräver remisser eller beslut. Hur det mer exakt kan komma att se ut eller
fungera är det som är arbetsgruppens uppdrag
Bedömning

Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro är en
angelägen fråga som är regionövergripande. Vikten av samverkan mellan olika
aktörer är stor och inom samverkansforum Barn och unga är frågan aktuell med ett
uppdrag för 2021 med målsättningen att utveckla tidiga och samverkande insatser.
Vad det exakt kommer att leda till är för tidigt att säga och med hänvisning till det
arbetet bedömer förvaltningen att motionen kan anses besvarad.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1604

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse daterad som ovan.
Motion. Hemmasittarteam.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Vänsterpartiet
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Motion: Hemmasittarteam
2020-10-26

Förstärk elevhälsan för att möta
elevers långvariga skolfrånvaro i
grundskolan.

De senaste åren har antalet barn och ungdomar med psykisk ohälsa ökat
på Gotland. Att ett barn mår psykiskt dåligt kan visa sig på många olika
sätt. Exempelvis genom ilska, magont, huvudvärk eller att ha svårt att
sova. Att barn som mår dåligt börjar stanna hemma från skolan är inte
ovanligt. Inte heller att hen isolerar sig från både vuxna och jämnåriga.
Risken att fastna i alkohol eller drogmissbruk ökar, precis som för vuxna
som inte mår bra.
Många barn och unga tillbringar mycket tid på internet. Sociala medier
och dataspel är en naturlig del i mångas vardag. Det behöver inte vara
ett tecken på att man mår dåligt. Men att ofta befinna sig i miljöer där
det är lätt att jämföra sig med och bli jämförd med andra, är inget som
brukar bidra till hög självkänsla eller att må bra.
Inom Gotlands grundskolor finns det i dagsläget runt 30 elever som
varje dag stannar hemma från skolan. Denna grupp elever kallas ibland
hemmasittare. Försök att förändra situationen har gjorts från både
föräldrar och skola, men utan resultat. Något mer måste nu göras för att
dessa elever ska få den skolgång de har rätt till.
Här behövs samverkan mellan olika resurser både i och utanför skolans
värld. Barn – och elevhälsan, resurser inom socialtjänsten och barn och
ungdomspsykiatrin är exempel på verksamheter som berörs och som
tillsammans kan göra skillnad.
Ungdomskraft - en verksamhet inom Regionen som vänder sig till
unga mellan 16-20 år som varken går i skolan eller arbetar, är ett bra
exempel på att samverkan ofta ger bra resultat.
Inför att Ungdomskraft blev permanent verksamhet i Regionen, gjordes
beräkningar som visar att varje ungdom som inte fullföljer skolan kostar
samhället minst 10 miljoner kr före trettioårsålder.
Att inte investera i verksamhet för de elever som idag är hemmasittare
kommer att kosta Region Gotland närmare 300 miljoner kronor. Pengar
som vi mycket hellre satsar på att hjälpa barn och unga att aldrig hamna
i utanförskap.
Vi yrkar därför:





Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och
förvaltningar avsätter medel för att skapa ett ”hemma-sittarteam” med kompetenser från skola, socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom
relationsbyggande arbete förmå elever att återvända till skolan.
Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittarteamet som till en början finns med som stöd i skolan.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 15

SON § 15

RS remiss. Svar på motion.
Hemmasittarteam

SON 2020/416
SON/AU § 15

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen
kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom verksamheten
samt samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
 Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete förmå
elever att återvända till skolan.
 Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till en
början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga
nämnder som ingår i den gemensamma samverkansstrukturen för Barn och unga
(tidigare nämnd BarnSam). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett
motionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Bedömning

Det är socialförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro är en angelägen
fråga. Vikten av samverkan är stor och inom samverkansstrukturen Barn och unga är
frågan aktuell med ett uppdrag för 2021. Vad det exakt kommer att leda till är för
tidigt att säga och med hänvisning till det arbetet bedömer socialförvaltningen att
motionen kan anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande 1:
Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen ska bifallas.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 15

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Rolf
Öströms yrkande.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam, daterad 2020-10-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-11
Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök, RSF
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorg
Ia Lönngren, utvecklingsledare kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Regionstyrelsen, via registrator-rs
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 20

HSN § 20

RS Remiss. Motion. Hemmasittarteam

HSN 2020/699
HSN-AU § 19

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har till fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam och yrkar:
• Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemmasittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
• Att ”hemmasittar-teamet” får uppdraget att genom relationsbyggande arbete
förmå elever att återvända till skolan.
• Att återvändande elever får en kontaktperson i ”hemmasittar-teamet” som till
en början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga nämnder som ingår i den gemensamma
samverkansstrukturen för Barn och unga (tidigare nämnd BarnSam). Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen har berett motionen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen inom ramen för
samverkansstrukturen.
Bedömning

Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro
är en angelägen fråga. Vikten av samverkan är stor och inom samverkansstrukturen
Barn och unga är frågan aktuell med ett uppdrag för 2021. Vad det exakt kommer att
leda till är för tidigt att säga och med hänvisning till det arbetet bedömer hälso- och
sjukvårdsförvaltningens att motionen kan anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar instämmande av Anna Andersson (C) bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar instämmande av Anita Jonsson (MP) bifall till motionens
yrkanden.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag
vunnit bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

Protokollsutdrag
HSN § 20

Bakgrund HSN-AU § 19
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar instämmande av Filip Reinhag (S) bifall till motionens yrkanden.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att förvaltningens förslag
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen Barn och Unga.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam
Tjänsteskrivelse HSF daterad 11 januari 2021
Tjänsteskrivelse SOF daterad 11 januari 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
Elisabeth Jonsson Höök RSF
Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 7

BUN § 7

Motion. Hemmasittarteam

BUN 2020/1100
BUN AU § 7

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam. Vänsterpartiet vill:
 Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemmasittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete förmå
elever att återvända till skolan.
 Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till en
början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga
nämnder som ingår i den gemensamma samverkansstrukturen för Barn och unga
(tidigare nämnd BarnSam). Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett
motionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Forskning visar att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot
psykisk ohälsa längre fram i livet, och i förlängningen även olika former av sociala
problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Kunskapen om problematisk
skolfrånvaro är god inom Region Gotland. Tidigare benämning som använts är
”hemmasittare” vilket bör undvikas då det ger föreställning om att svårigheterna
ligger enbart hos individen. Begreppet problematisk skolfrånvaro har vidgats till att
beröra all slags frånvaro, såväl så kallad ogiltig som giltig frånvaro.
Inom främst utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har man under de senaste åren
tagit ett helhetsgrepp kring den problematiska frånvaron genom att dels utveckla den
systematiska uppföljningen av all skolfrånvaro. Den så kallade ”Närvarogruppen”
med representanter från elevhälsan, specialpedagogiska nätverket, Ungdomskraft och
centrala förvaltningen träffas kontinuerligt och följer upp frånvaron. En
handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro togs fram och
fastställdes 2017-10-23. Tydlig närvarokontroll och uppföljning av hög frånvaro
genomförs vilket har inneburit att ”riskelever” numera fångas upp i ett tidigt skede.
Frågan om problematisk skolfrånvaro är även högst aktuell inom samverkansforumet
Barn och unga och är en av de beslutade samverkansaktiviteterna för 2021. Forts…
forts BUN §7
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BUN § 7

En arbetsgrupp med deltagare från de tre förvaltningarna bildas där man ska se över
möjligheterna till samverkande arbetssätt för tidigare insatser som inte kräver
remisser eller beslut. Hur det mer exakt kan komma att se ut eller fungera är det som
är arbetsgruppens uppdrag.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Kvalitetsutvecklare Karin Sandberg Täpp
Yrkanden
Jennie Jarve (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande Stefan Nypelius (C), tillstyrker arbetsutskottets förslag och föreslår att
nämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.
Ordförande ställer proposition på sitt och Jennie Jarves förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja för
bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Jennie Jarves förslag.
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster. Eva Gustafsson (C),
Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Håkan Onsjö (M), Linnéa Högberg (KD),
Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. Britt Andersson (S), Jonathan
Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund (MP) och
Jennie Jarve (V) röstar nej
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Hemmasittarteam 2020-10-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-11
Skickas till
Regionstyrelsen
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RS § 125

Motion. Föräldrautbildning till nya och
blivande föräldrar

RS 2020/1603
AU § 102

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår
inom samverkansforum Barn och unga.

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
-

-

uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar,
barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens
första uppväxtår.
föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.

Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs. Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden.
Remissvaren till de tre nämnderna har beretts i samverkan mellan berörda
förvaltningar inom ramen för samverkansforum barn och unga. En genomlysning av
de olika verksamheterna visar att det redan idag pågår en rad former av föräldrautbildningar och stödjande insatser. Dock presenteras dessa insatser inte på ett
samlat sätt och är därför svåra att se som förälder. Inom ramen för samverkansforum barn och unga görs därför ett gemensamt arbete för att förtydliga insatserna
och presentera dem på ett enkelt och överskådligt sätt.
Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår inom samverkansforum barn
och unga med syfte att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna som redan finns
inom regionen anses vara tillräckligt i nuläget. Om luckor i utbudet påvisas i denna
översyn kan ytterligare beslut behöva tas. Förvaltningen anser därmed att motionen
är besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionen bifalls.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
forts
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Justerande
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Regionstyrelsen

Protokoll
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RS § 125 forts
RS 2020/1603
AU § 102
Beslutsunderlag

Motion. 2020-10-26
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-11
Skickas till
Vänsterpartiet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1603
11 februari 2021

Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Motion. Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår inom samverkansforum Barn och
unga.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
- uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
- barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
ett särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under
barnens första uppväxtår.
- föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden. Remissvaren till de tre
nämnderna har beretts i samverkan mellan berörda förvaltningar inom ramen för
samverkansforum barn och unga.
En genomlysning av de olika verksamheterna visar att det redan idag pågår en rad
former av föräldrautbildningar och stödjande insatser. Dock presenteras dessa
insatser inte på ett samlat sätt och är därför svåra att se som förälder. Inom ramen
för samverkansforum barn och unga görs därför ett gemensamt arbete för att
förtydliga insatserna och presentera dem på ett enkelt och överskådligt sätt.
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
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-

uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
- barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
ett särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under
barnens första uppväxtår.
- föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden. Remissvaren till de tre
nämnderna har beretts i samverkan mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom ramen för
samverkansforum barn och unga
Uppdraget att på olika sätt stödja föräldrar genom till exempel föräldrautbildningar
delas av flera verksamheter, nämligen mödravården, barnhälsovården, öppen förskola
och vid behov även av socialtjänstens öppna insatser.
Mödravården erbjuder föräldrautbildning inför förlossning. MBHV-psykologer kan
erbjuda ytterligare föräldraskapsstöd vid behov och på indikation, utifrån ett
förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.
Till dess att barnet börjar skolan är det barnhälsovårdens uppdrag att bidra till bästa
möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn i enlighet med det nationella
programmet i rikshandboken. Stöd och utbildning i föräldraskapet erbjuds till alla
föräldrar. Dels erbjuds föräldrautbildning i gruppform under barnets första levnadsår, en insats som dock tyvärr inte alltid når de som kan tros behöva den mest, då den
kräver ett eget engagemang.
Huvuddelen av föräldraskapsstödet sker i BHV-sjuksköterskans individuella möten
med familjen, besök som kan variera i frekvens utifrån det tredelade programmet
med insats efter behov. Utöver barnens besök får också båda föräldrarna individuella
enskilda föräldrasamtal med sin BHV-sjuksköterska, först om det psykiska måendet
och omställningen till förälder, senare om levnadsvanor.
Barnhälsovården på Gotland har under hösten 2020 också påbörjat arbetssättet
BarnSäkert. Det är en metod med frågor till alla föräldrar vid sex utvalda besök på
BVC från 0- 4 års ålder, som syftar till att på tidigt stadium identifiera olika slags
stödbehov hos familjen. Detta blir utgångspunkt för besökets hälsosamtal och ger
möjlighet att lotsa vidare till adekvat stöd.
Utöver BHV-sjuksköterskornas föräldrastödjande roll arbetar MBHV-psykologer
med utökat föräldraskapsstöd på indikation, men med en hälsofrämjande och
förebyggande inriktning. Samverkan sker i föräldragrupper med såväl öppna
förskolan som Socialtjänstens familjestödsenhet.
Socialtjänstens familjestödsenhet erbjuder individuella råd och stödsamtal stödgruppverksamhet för föräldrar/omsorgspersoner till barn 0-5 år. Både råd och stöd
samtal och stödgrupper är öppna insatser och journalförs då inte. Individuell rådoch stödkontakt som öppen insats uppgår till ca 5 individuella
samtal. Familjestödsenheten kan även erbjuda betydligt mer omfattande insatser för
målgruppen men då behöver kontakten föregås av en utredning och ett
biståndsbeslut.
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Förskola och skola har inte ett uppdrag gentemot föräldrarna, men den pedagogiska
verksamheten arbetar med normer och värden, och att på olika sätt arbeta för att
barnet ska utveckla en trygg identitet. Ansvaret för barnets hälsoutveckling övergår
till elevhälsan från att barnet börjar skolan. Elevhälsans uppdrag är inte riktat till att
stödja föräldrar.
Öppen förskola är inte en lagstadgad verksamhet och kan därmed utformas olika. På
Gotlands öppna förskolor arbetar pedagogisk personal. I uppdraget ingår att erbjuda
gruppverksamhet och stöd i föräldraskapet. Viss samverkan finns med mödravården,
biblioteken och barnhälsovården.
Inom ramen för samverkansforum Barn och Unga (tidigare BarnSam) identifieras
områden mellan de ingående förvaltningarnas uppdrag som har behov av att
samordnas eller utvecklas. Där är stöd och utbildning till blivande och nyblivna
föräldrar en fråga som varit aktuell en längre tid och fått särskilt fokus under senaste
året. Vid inventering konstaterar man att det inte råder brist på olika stödinsatser till
föräldrar, men att det kan upplevas otydligt för både medarbetare och medborgare
vem som ansvarar för vad, och hur man som förälder kan få ta del av stöd.
Därför genomförs ett arbete med att tydliggöra och beskriva insatser och stöd på
individ och gruppnivå för blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år inom de
olika förvaltningarnas verksamheter som arbetar med målgruppen. Detta syftar till att
förenkla och synliggöra utbudet dels till föräldrar, men även för medarbetare som
arbetar i de olika verksamheterna med målgruppen. Målet är att det ska vara enkelt
och överskådligt, både att se vad samtliga blivande och nyblivna föräldrar erbjuds,
men även vilket mer kvalificerat stöd som finns beroende på behovet hos familjen
eller barnet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår inom samverkansforum barn
och unga med syfte att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna som redan finns
inom regionen anses vara tillräckligt i nuläget. Om luckor i utbudet påvisas i denna
översyn kan ytterligare beslut behöva tas. Förvaltningen anser därmed att motionen
är besvarad.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse daterad som ovan.
Motion: Föräldrautbildnings till nya och blivande föräldrar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Vänsterpartiet
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Motion:
Föräldrautbildning till nya och blivande
föräldrar
2020-10-26

Att bli förälder är bland det mest omtumlande en människa kan vara med om. En ny
livssituation med utmaningar som många kan behöva stöd i att hantera. Det faktum Att 50
procent av alla skilsmässor sker under ett barns första levnadsår, säger något om hur skör
tillvaron kan upplevas för nyblivna föräldrar. Vi tror att de flesta skulle välkomna mer stöd
från samhället kring föräldraskapet.
Vi vet att goda uppväxtvillkor spelar roll för hur framtiden kan komma att te sig längre fram i
livet. ”Det är bättre att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna”. Så står det i
Vänsterpartiets nyligen framtagna rapport om Barn och Unga på Gotland.
Att vi nu ser antalet anmälningar till socialtjänsten gällande barn och unga som far illa öka, är
mycket oroväckande. Likaså att den psykiska ohälsan växer, inte minst hos just barn och
unga. Vi pratar ofta om vikten av förebyggande insatser för att människor inte senare i livet
ska hamna i utanförskap. Exempel på sådana insatser finns i flera kommuner runtom i landet.
Kanske är den så kallade Rinkebymodellen, som socialminister Lena Hallengren pekat ut som
en framgångsmodell, en av de mest kända. Där har stöd riktats till föräldrar i socioekonomiskt
utsatta områden. Från Vänsterpartiet tror vi att samma slags insats behöver göras generellt, så
att de allra flesta förstagångsföräldrar nås.
Under 2018 påbörjades ett lokalt arbete på Gotland utifrån statliga medel riktade till hälsooch sjukvården och Barnhälsovården. Ett litet urval av familjer fick hembesök utifrån ett
arbetssätt som liknar Rinkebymodellens, bortsett från att insatsen alltså inte nådde ut
generellt. Tyvärr avslutades detta försök utan utvärdering.
Tidigare i höst fick Hälso – och sjukvårdsnämnden (HSN) samt Socialnämnden (SON)
besluta om ett eventuellt pilotprojekt med utökade och gemensamma hembesök till
förstagångsföräldrar. Tyvärr valde den borgerliga majoriteten i SON att rösta nej till förslaget,
vilket räckte för att ingen pilot kommer att bli av.

För att nå så många som möjligt i det förebyggande arbetet är det viktigt med breda insatser i
samverkan med förskola och skola.
Vi yrkar därför:




Att uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola
ta fram en modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
Att barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens första
uppväxtår.
Att föräldrautbildning även ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 16

SON § 16

Svar på motion. Föräldrautbildning till nya
och blivande föräldrar

SON 2020/418
SON/AU § 16

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att motionen
kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom Region
Gotlands ordinarie verksamheter samt uppdrag inom ramen för
samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige yrkat på att:
 uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
 barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens
första uppväxtår.
 föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i en
samverkansstruktur för barn och unga tidigare kallad BarnSam. Socialförvaltningen
har berett motionen tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt
hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen Barn och
Unga.
Bedömning

Det arbete som pågår inom Region Gotlands olika verksamheter tillsammans med
det arbete som pågår inom samverkansstrukturen för Barn och Unga bedöms
tillräckligt för att kunna tillgodose behov av stöd och utbildning till blivande och
nyblivna föräldrar.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Jörgen Benzler (V) har framfört önskemål om att få ta del av vilka stödgrupper det
finns inom socialförvaltningen samt statistik för åren 2018-2020. Avdelningschefen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 16

för individ- och familjeomsorgen bjuds in till ett kommande sammanträde för att
berätta mer om detta.
Yrkande 1:
Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionen ska bifallas.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförande Rolf Öströms yrkande.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar,
daterad 2020-10-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-11
Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare RSF.
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen SOF.
Ia Lönngren, utvecklingsledare SOF.
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BUN § 8

BUN § 8

Motion. Föräldrautbildning till nya och
blivande föräldrar

BUN 2020/1105
BUN AU § 8

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige yrkat på att:
 uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
 barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens
första uppväxtår.
 föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i
samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare kallad BarnSam). Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har berett motionen tillsammans med socialförvaltningen
samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för samverkansstrukturen.
Inom ramen för samverkansstrukturen Barn och Unga (tidigare BarnSam)
identifieras områden mellan de ingående förvaltningarnas uppdrag som har behov av
att samordnas eller utvecklas. Där är stöd och utbildning till blivande och nyblivna
föräldrar en fråga som varit aktuell inom samverkansstrukturen en längre tid och fått
särskilt fokus under senaste året.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Kvalitetsutvecklare Karin Sandberg Täpp
Yrkanden
Jennie Jarve (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Forts…
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Protokollsutdrag
BUN § 8

forts. BUN §8
Ordförande Stefan Nypelius (C), tillstyrker arbetsutskottets förslag och föreslår att
nämnden föreslår att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete
som pågår inom samverkansstrukturen Barn och Unga.
Ordförande ställer proposition på sitt och Jennie Jarves förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja för
bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Jennie Jarves förslag.
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster. Eva Gustafsson (C),
Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Håkan Onsjö (M), Linnéa Högberg (KD),
Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. Britt Andersson (S), Jonathan
Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund (MP) och
Jennie Jarve (V) röstar nej
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar 2020-10-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-21
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 21

HSN § 21

RS Remiss. Motion. Föräldrautbildning till
nya och blivande föräldrar

HSN 2020/703
HSN-AU § 20

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen BarnSam.

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
•Uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar.
• Barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens första
uppväxtår.
• Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt
hälso- och sjukvårdsnämnden, samtliga ingående i en samverkansstruktur för barn
och unga kallad BarnSam. Remissvaret har beretts tillsammans med
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom ramen för
samverkansstrukturen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår inom samverkansstrukturen
BarnSam med syfte att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna som redan finns
inom regionen anses vara tillräckligt i nuläget. Om luckor i utbudet påvisas i
översynen kan ytterligare beslut behöva tas. Förvaltningen anser därmed att
motionen kan anses vara besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar instämmande av Anita Jonsson (MP) bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag
vunnit bifall.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 21

Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall för Mats-Ola Rödéns (L) yrkande.
Nej-röst för bifall för Peter Barnard (V) yrkande.
Voteringens utfall:
8 ja-röster: Bibbi Olsson (C), Anna Andersson (C), Rebecca Gajardo Angel (C), Gunnar Solin
(M), Eva Engström (M), Lisen Kebbe (Fi), Eva Pettersson (-), Mats-Ola Rödén (L).
5 nej-röster: Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Kristiina Hansson (S), Peter Barnard
(V), Anita Jonsson (MP).
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt MatsOla Rödéns (L) yrkande.
Bakgrund HSN-AU § 20
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar instämmande av Filip Reinhag (S) bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att förvaltningens förslag
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till det arbete som pågår inom
samverkansstrukturen BarnSam.
Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet: Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar
Tjänsteskrivelse HSF daterad 7 januari 2021
Tjänsteskrivelse SOF daterad 7 januari 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare BarnSam
Anna Levin, barnhälsovårdsöverläkare

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Anna Hrdlicka (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.
b) Lisbeth Bokelund (MP) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.

Datum
2021-05-26 10:52

Ärendenummer
#42702

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNA HRDLICKA

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
ANNA HRDLICKA
E-postadress
anna@hrdlicka.se
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Moderaterna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
arvodeskommitteen och annat som kan ligga och guppa. ALLT
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-04 05:52

Ärendenummer
#43293

Sida
1(1)

Inskickat av: Lisbeth Ann-Kristin Bokelund

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
Lisbeth Ann-Kristin Bokelund
E-postadress
lisbeth.bokelund@mp.se
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Miljöpartiet
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Valnämnden
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
Arvodeskommitten
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Avsägelser och fyllnadsval
a)

Som ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning efter Lena Grund (L),
bordlagt från sammanträdet i december 2020, 2021-03-29 och 2021-04-26
föreslås, Aina Mattson (L).

b)

Som ny nämndeman i Svea Hovrätt efter Anngret Sundin (S), bordlagt från
sammanträdet 2021-04-26, föreslås, Anna-Lena Finnberg (S).

c)

Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Felix Jonsson (S),
bordlagt från sammanträdet 2021-04-26, föreslås, Martin Sjöli (S).

d)

Som ny ledamot i ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jonathan
Carlsson (S), bordlagt från sammanträdet 2021-04-28, bordlagt från
sammanträdet 2021-04-26, föreslås, Oscar Lindster (S).

e)

Som ny 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Jonathan
Carlsson (S), bordlagt från sammanträdet 2021-04-26, föreslås,
Oscar Lindster (S).

f)

Jonas Ahlvin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnämnden.

g)

Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Jonas Ahlvin (S), föreslås,
Åke Hansson (S).

h)

Claes Nysell (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.

i)

Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Claes Nysell (L), föreslås,
Anna Eklund (L).

j)

Tony Ekman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och
byggnämnden.

k)

Som ny ledamot i miljö- och byggnämnden eter Tony Ekman (S), föreslås,
Thomas Karlström (S).

l)

Andrea Ekström (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnämnden.

m)

Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Andrea Ekström (Fi),
föreslås, VAKANT (Fi).

n)

Anna Hrdlicka (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsen.

o)

Som ny ersättare i regionstyrelsen efter Anna Hrdlicka (M), föreslås,
VAKANT (M).

p)

Anna Hrdlicka (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden.

q)

Som ny ersättare i krisledningsnämnden efter Anna Hrdlicka (M), föreslås,
VAKANT (M).

r)

Armin Scholler (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsen.

s)

Som ny ersättare i regionstyrelsen efter Armin Scholler (MP), föreslås, Ola
Matthing (MP).

t)

Fredrik Gradelius (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
Tonsättarcentrum.

u)

Som ny ledamot i Tonsättarcentrum efter Fredrik Gradelius (C), föreslås,
VAKANT (C).

v)

Fredrik Gradelius (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
Översättarcentrum.

w)

Som ny ledamot i Översättarcentrum efter Fredrik Gradelius (C), föreslås,
VAKANT (C).

x)

Lisbeth Bokelund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

y)

Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Lisbeth Bokelund
(MP), föreslås, Lena Lind (MP).

z)

Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lena Lind (MP),
föreslås, Maya Arfvidson (MP).

å)

Lisbeth Bokelund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
regionstyrelsen.

ä)

Som ny ledamot i regionstyrelsen efter Lisbeth Bokelund (MP), föreslås,
Katarina Krusell (MP).

ö)

Lisbeth Bokelund (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
krisledningsnämnden.

aa) Som ny ersättare i krisledningsnämnden efter Lisbeth Bokelund (MP),
föreslås, Katarina Krusell (MP).

bb) Gullvi Edlund (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnämnden.
cc) Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Gullvi Edlund (S),
föreslås, Helen Coughlin Sjögren (S).

Listan uppdateras löpande

Datum
2021-05-05 11:53

Ärendenummer
#41118

Sida
1(1)

Inskickat av: Jonas Erik Ahlvin

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
Jonas Erik Ahlvin
E-postadress
Jonas_ahlvin@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Socialdemokraterna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Miljö- och byggnämnden
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-07 13:00

Ärendenummer
#41416

Sida
1(1)

Inskickat av: Claes Lennart Nysell

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
Claes Lennart Nysell
E-postadress
claes.nysell@me.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Liberalerna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Tekniska nämnden
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-26 10:06

Ärendenummer
#42692

Sida
1(1)

Inskickat av: TONY EKMAN

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
TONY EKMAN
E-postadress
tonyekman70@gmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Socialdemokraterna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Miljö- och byggnämnden
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-26 16:14

Ärendenummer
#42766

Sida
1(1)

Inskickat av: ANDRÉA EKSTRÖM

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
ANDRÉA EKSTRÖM
E-postadress
Indelon@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Feministiskt Initiativ
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Miljö- och byggnämnden
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-26 10:52

Ärendenummer
#42702

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNA HRDLICKA

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
ANNA HRDLICKA
E-postadress
anna@hrdlicka.se
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Moderaterna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
arvodeskommitteen och annat som kan ligga och guppa. ALLT
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-03 08:26

Ärendenummer
#43227

Sida
1(1)

Inskickat av: Armin Scholler

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
Armin Scholler
E-postadress
armin.scholler@mp.se
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Miljöpartiet
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Regionstyrelsen
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-24 10:52

Ärendenummer
#42559

Sida
1(1)

Inskickat av: FREDRIK GRADELIUS

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
FREDRIK GRADELIUS
E-postadress
fredrik@gradelius.se
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Centerpartiet
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
Ledamot i Tonsättarcentrum och Översättarcentrum
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-04 05:52

Ärendenummer
#43293

Sida
1(1)

Inskickat av: Lisbeth Ann-Kristin Bokelund

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
Lisbeth Ann-Kristin Bokelund
E-postadress
lisbeth.bokelund@mp.se
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Miljöpartiet
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Valnämnden
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
Arvodeskommitten
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-09 10:50

Ärendenummer
#43614

Sida
1(1)

Inskickat av: Armin Scholler

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om den fortsatta hanteringen.
Förnamn
Lena

Efternamn
Lind

E-postadress
lena.lind@live.se

Vilket parti företräder den nominerade?
Miljöpartiet
Nytt uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden - ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
Armin Scholler
E-postadress
armin.scholler@mp.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-09 10:38

Ärendenummer
#43609

Sida
1(1)

Inskickat av: Armin Scholler

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Helt ny förtroendevald
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om det nya uppdraget och länk till en e-tjänst för att lämna ytterligare uppgifter. Den e-tjänsten ska den nominerade själv använda.
Även den kräver inloggning med e-legitimation.
Förnamn
Maya

Efternamn
Arfvidson

E-postadress
mayamelissas@icloud.com

Vilket parti företräder den nominerade?
Miljöpartiet
Nytt uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden - ersättare
Turordning
Ett eller flera av de uppdrag som markerats ovan avser ersättaruppdrag. Ange här vilken turordning för tjänstgöring som ska gälla.
Maya kommer att vara ersättare Lena Lind som kommer att vara ordinarie ledamot för Mp i BUN
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
Armin Scholler
E-postadress
armin.scholler@mp.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-07 13:06

Ärendenummer
#41417

Sida
1(1)

Inskickat av: Claes Lennart Nysell

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om den fortsatta hanteringen.
Förnamn
Aina

Efternamn
Mattsson

E-postadress
aina.mattsson@edu.gotland.se

Vilket parti företräder den nominerade?
Liberalerna
Nytt uppdrag
RF valberedning, ledamot
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
Claes Lennart Nysell
E-postadress
claes.nysell@me.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-09 10:49

Ärendenummer
#43613

Sida
1(1)

Inskickat av: Armin Scholler

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om den fortsatta hanteringen.
Förnamn
Ola

Efternamn
Matthing

E-postadress
olamatthing@gmail.com

Vilket parti företräder den nominerade?
Miljöpartiet
Nytt uppdrag
Regionstyrelsen - ersättare
Turordning
Ett eller flera av de uppdrag som markerats ovan avser ersättaruppdrag. Ange här vilken turordning för tjänstgöring som ska gälla.
Ola kommer att vara ersättare för Katarina Krusell (Mp) i RS
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
Armin Scholler
E-postadress
armin.scholler@mp.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-09 10:47

Ärendenummer
#43611

Sida
1(1)

Inskickat av: Armin Scholler

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om den fortsatta hanteringen.
Förnamn
Katarina

Efternamn
Krusell

E-postadress
katarina.krusell@telia.com

Vilket parti företräder den nominerade?
Miljöpartiet
Nytt uppdrag
Krisledningsnämnd - ersättare
Regionstyrelsen - ordinarie ledamot
RSAU (ersättare), REGU (andra ersättare),
Turordning
Ett eller flera av de uppdrag som markerats ovan avser ersättaruppdrag. Ange här vilken turordning för tjänstgöring som ska gälla.
Jag vet tyvärr inte turordningen i dessa ersättaruppdrag.
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
Armin Scholler
E-postadress
armin.scholler@mp.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-02 09:48

Ärendenummer
#40633

Sida
1(1)

Inskickat av: Claes Lennart Nysell

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Helt ny förtroendevald
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om det nya uppdraget och länk till en e-tjänst för att lämna ytterligare uppgifter. Den e-tjänsten ska den nominerade själv använda.
Även den kräver inloggning med e-legitimation.
Förnamn
Anna

Efternamn
Eklund

E-postadress
anna@eklundforvaltning.se

Vilket parti företräder den nominerade?
Liberalerna
Nytt uppdrag
Tekniska nämnden - ersättare
Turordning
Ett eller flera av de uppdrag som markerats ovan avser ersättaruppdrag. Ange här vilken turordning för tjänstgöring som ska gälla.
Om jag kommer i håg rätt är det en ersättarplats för Centerpartiet.
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
Claes Lennart Nysell
E-postadress
claes.nysell@liberalerna.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Medborgarförslag; beslutade
Elsy Johanssons medborgarförslag om att vimplar på ringmuren, inkom 2019-08-05,
RS 2019/881.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-04-28, § 127.
Camilla Norbecks medborgarförslag om överbliven mat från skolans luncher, inkom 2019-09-18,
RS 2019/1078.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-04-28, § 126.
Annbritt Lindqvists medborgarförslag om anläggning av trottoar fram till Norra Kyrkogården i
Visby, inkom 2020-02-26, RS 2020/387.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-05-19, § 123.
Ulrika Nilsson Qvarnstedts medborgarförslag om större handikapparkeringsrutor för bilar med
sidoramp, inkom 2020-03-11.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-04-27, § 98.
Linda Holmbergs medborgarförslag om att boendeparkering skall omfatta även lätt lastbil, inkom
2020-09-21.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-04-27, § 99.
Catharina Etelhags medborgarförslag om busskort för barn, inkom 2020-10-17.
Beslut i tekniska nämnden 2021-05-19 § 122.
Ulrika Bjarnebys medborgarförslag om färdigbokade vaccinationstider till de äldre som inte klarar
att boka tider själva, inkom 2021-02-03.
Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-04-20, § 51

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 127

Medborgarförslag. Vimplar på ringmuren för
ett vackrare och mer välkomnande Visby

RS 2019/881
AU § 104

Regionstyrelsens beslut

Medborgarförslaget bifalls.
x Flaggning med vimpel på ringmuren ska ske genom att vimpel hissas i samtliga
flaggstänger på ringmuren under hela året med undantag för Söderport, Österport,
Norderport samt Silverhättan där man fortsätter med svenska flaggan dygnet runt
under perioden 6/6--30/9 - övrig tid även vimpel på dessa platser.
x

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att sätta upp vimplar på Visby ringmur.
Dessa skulle enligt förslagsställaren göra Visby vackrare och mer inbjudande för
boende, turister och kryssningsbesökare. Kostnaden för varje vimpel bedöms som
relativt låg.
Regionstyrelseförvaltningen har skickat förslaget på remiss till teknikförvaltningen.
Ansvarig avdelning vid för flaggningen redogör i sitt svar, som återges nedan, för
nuvarande rutiner kring flaggning samt ger även en bedömning avseende genomförbarheten för aktuellt medborgarförslag.
I nuläget sker flaggning med svenska flaggan på Söderport, Österport, Norderport
samt Silverhättan dygnet runt under perioden 6/6--30/9. Övrig tid flaggas det ej
utom på officiella flaggdagar. Då hissas och halas flaggorna under ordinarie arbetstid
mellan kl 07.00-16.00. Denna ordning sker i enlighet med beslut i tekniska nämnden
i juni 2020. Teknikförvaltningens avdelning för gata och park gör bedömningen att
förslaget med flaggning av vimpel är ett bra medborgarförslag som kan tillstyrkas.
Om förslaget antas avser förvaltningen att hissa vimpel i samtliga flaggstänger på
ringmuren under hela året med undantag för Söderport, Österport, Norderport samt
Silverhättan där man avser fortsätta med svenska flaggan dygnet runt under perioden
6/6--30/9 - övrig tid även vimpel på dessa platser. Avdelningen menar att den
kostnad som förslaget medför kan hanteras inom tilldelad driftsram för gata- och
parkavdelningen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot den positiva bedömning som
ansvarig avdelning inom teknikförvaltningen har gjort och föreslår att regionstyrelsen
tillstyrker medborgarförslaget och föreslår regionfullmäktige besluta om att de
föreslagna åtgärderna ska inlemmas i gällande flaggningsrutiner.
forts

68 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 127 forts
RS 2019/881
AU § 104
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-08-05
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-24
Skickas till
Teknikförvaltningen
Förslagsställaren

69 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-08-05 13:47

Ärendenummer
#14623

Sida
1(1)

Inskickat av: Elsy Carin Margita Ekelund Johansson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Välkomnande stad
Beskrivning och motivering
Hej
Ett förslag att göra Visby vackrare och mer välkomnande.
Sätt upp Sverige vimplar på Visby ringmur, dem behöver inte hissas eller halas varje dag. En liten kostnad men kommer att göra Visby mer
vackrare och inbjudande både för oss boende, turister och kryssningsbesökare. Kostnad för en vimpel är ca 200kr.
Hälsningar Elsy Johansson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Elsy Carin Margita Ekelund Johansson
Adress
SJÄLSÖ BULLBERGS BACKE 10

Postnummer och ort
622 76 Visby

E-postadress
elsyjohansson77@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 126

Medborgarförslag. Överbliven mat från
skolans lunch

RS 2019/1078
AU § 103

Regionstyrelsens beslut

Medborgarförslaget om att sälja överbliven mat från skolornas lunch, avslås.
• Medborgarförslaget i övrigt ska anses besvarat.
•

Ett medborgarförslag gällande att sälja överbliven mat från skolornas lunch, med
syfte att minska matsvinnet, har inkommit till regionstyrelseförvaltningen.
Verksamheterna inom Region Gotland ska aktivt arbeta med att minska andelen
matsvinn. Regionstyrelseförvaltningens avdelning Måltid bedömer att matsvinnet går
att minska genom andra åtgärder, med samma resultat som medborgarförslaget
syftar till. Arbete pågår bland annat med att anpassa antalet tillagade portioner samt
se över serveringsrutiner i matsalarna.
Det finns risk att näringslivet ser försäljning av matlådor som konkurrensstörande.
Det förslag på tillvägagångsätt vid en eventuell försäljning som regionstyrelseförvaltningen bedömer som rimlig innebär att allmänheten kommer in i matsalarna
och själva fyller medhavda matlådor med den mat som blivit över. Det bedöms inte
som möjligt att lådorna packas av kökspersonal och lämnas ut genom exempelvis
köksingången, med tanke på livsmedelssäkerhet, arbetsåtgång samt arbetsmiljö för
kökspersonal. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) bedömer att det är
rimligt att allmänheten kommer in på skolgårdarna och matsalarna för att köpa
överbliven mat.
Regionstyrelseförvaltningens avdelning Måltid har analyserat hur en eventuell
försäljning ska kunna ske och föreslår av medborgarförslaget avslås grundat på
följande skäl;
Det är endast tillfälliga och oplanerade överskott som kan säljas och försäljning
måste kunna ske vid alla skolor, till alla medborgare. Även om matlådorna säljs till ett
marknadspris finns det risk att näringslivet ser försäljningen som konkurrensstörande, särskilt under pågående pandemi.
Det finns risk för att försäljningen leder till en ökad produktion av mat istället för
minskat svinn. Andra kommuner, där försäljning av matlådor sker, har påtalat risken
med svinnet istället ökar. De upplever att det lagas extra mat för att maten inte ska ta
slut, då kökspersonalen inte vill att kunderna ska bli besvikna.
forts

66 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-04-28

RS § 126 forts
RS 2019/1078
AU § 103

Det finns risk att varmhållningstiderna överskrids och kvaliteten på maten inte kan
garanteras. Vid långvarig varmhållning av mat uppstår oönskade kvalitetsförändringar. Utseende, lukt, konsistens och smak försämras i många rätter av lång
varmhållning och även näringsinnehållet ändras. Redan vid tillagningen påverkas
halten av de vattenlösliga vitaminerna B och C, för att sedan successivt minska under
varmhållningen. En eventuell försäljning kan på inte påbörjas förrän eleverna ätit
klart och då kan varmhållningstiden ha överskridits.
För att allmänheten ska få information om hur mycket mat som finns tillgänglig på
respektive skola krävs en digital lösning. I en sådan lösning behöver mängden mat
som finns kvar i serveringen kontinuerligt uppdateras. I dagsläget saknas sådant
system, vilket i dagsläget innebär en manuell hantering av kökspersonalen.
Att minska matsvinnet är en viktig fråga ut klimatsynpunkt, men även ur en
ekonomisk synvinkel. Avdelning Måltid bedömer att matsvinnet går att minska
genom andra åtgärder, med samma resultat som medborgarförslaget syftar till.
Under 2022 kommer ett regionövergripande projekt genomföras med ambitionen att
minska matsvinnet.
Avdelning Måltid har genomfört en mätning av serveringssvinnet inom UAF 2016.
Resultatet blev 43 g matsvinn/portion tillagad mat. Det pågår ett kontinuerligt arbete
med att förbättra kommunikationen mellan tillagningsköken och skolorna för att få
grundbeställningarna att stämma mer överens med verkligheten. Den mat som blir
över ska medarbetarna i köken själva kunna kan ta hand om och servera vid ett
senare tillfälle, som alternativ rätt till dagens lunch. Detta leder till att eleverna kan
välja mellan fler olika rätter, vilket kan bidra till att locka fler elever till matsalarna.
Avdelning Måltid arbetar också med att anpassa matmängderna efter gästflödet för
att på så sätt undvika att mat slängs.
Regionstyrelseförvaltningens chefsjurist och ekonomichef har konsulterats i frågan.
Dialog har även förts med rektorerna inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-09-18
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-29
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

67 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-09-18 17:22

Ärendenummer
#15867

Sida
1(1)

Inskickat av: Camilla Elisabeth Norbeck

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Överblivna mat från skolans luncher
Beskrivning och motivering
Skolmaten över hela ön skulle man kunna sälja ut för en billig peng
Att ta med sig egna matbackar
Gränsen för hur många matlådor man kan köpa/få är 1 - 4 / person
Och ge/ bjuda hemlösa och fattiga
Det skulle kunna
få ner matsvinnet
Och
Spara miljön

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Camilla Elisabeth Norbeck
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 3 LGH 1102

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
zebranros@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 123

TN § 123

Medborgarförslag. Anläggning av trottoar
fram till Norra Kyrkogården i Visby

TN 2020/1237
TNAU § 109

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det anläggs en
trottoar som sträcker sig från lasarettet till Norra kyrkogården. Som det ser ut idag är
det förenat med stor risk för gång- och cykeltrafik eftersom vägen enbart är en
bilväg.
Det går endast en busstur till kyrkogården och busskuren är dessutom placerad på fel
sida av vägen vilket gör det lätt att missa bussen.
Bedömning

Som ett alternativ till önskemålen i medborgarförslaget finns idag möjlighet att ta sig
fram längs gång- och cykelväg via Snäckgärdsvägen för att sedan vika av öster ut mot
Norra kyrkogården. Hela sträckan längs Snäckgärdsvägen är separerad från
motorfordonstrafik och ingår som ett huvudnät i antagen cykelplan för Visby.
Förslaget om en trottoar längs östra sidan av S:t Göransgatan skulle skapa ett genare
och säkrare stråk för fotgängare och cyklister och därmed en säkrare trafiksituation
för oskyddade trafikanter. En sådan investering är inte prioriterad i dagsläget.
Busshållplatsen trafikeras under vinterhalvåret 8 gånger varje vardag och under
sommarhalvåret 7 gånger/dag (måndag – söndag). Busskuren står i bussens
färdriktning in mot Visby vilket innebär att busskuren med kan nyttjas för påstigning
på rätt sida när bussen färdas in mot Visby. Om resan sker i riktning mot Snäck, sker
påstigningen mittemot busskuren.
Med anledning av ovanstående och att budget inte finns för investeringen föreslår
teknikförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Social hållbarhet: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
Barn- och genusperspektiv – En trottoar hade ökat trafiksäkerheten och
tillgängligheten till S:t Göransgatan.
Landsbygdsperspektiv – Medborgarförslaget berör endast Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Medborgarförslagets investering är för närvarande
inte prioriterad och ryms inte inom befintlig budget. Ekonomin påverkas inte om
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-05-19

Protokollsutdrag
TN § 123

medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-04-08
Tjänsteskrivelse 2021-04-26
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Sammanträdesdatum 2021-04-27

TN § 98

TN § 98

Medborgarförslag. Större
handikapparkeringsrutor för bilar med
sidoramp

TN 2020/1239
TN AU § 88

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.

Förslagsställaren önskar större yta till parkeringsrutor som är avsedda för
rörelsehindrade så att bilar med sidoramp också får plats. Detta eftersom nuvarande
parkeringsrutor till parkering för rörelsehindrade inte är tillräckligt breda enligt
förslagsställaren.
Bedömning

Region Gotland följer kraven från Trafikverkets regler om vägar och gators
utformning (VGU) där 4,6 meter är minsta bredd för en parkeringsplats för
rörelsehindrade. På denna yta ska bilar med sidoramp få plats enligt Trafikverkets
regler. Region Gotlands antagna tillgänglighetsstrategi anger att en parkeringsplats för
rörelsehindrade ska vara 5 meter bred.
Region Gotland följer gällande strategi vid nyanläggning av parkeringsplatser för
rörelsehindrade. Om önskemål om breddning av en befintlig parkeringsplats
inkommer undersöker Region Gotland frågan och ser om möjligheten finns att
bredda platsen. Eventuell åtgärd genomförs om ekonomiska medel finns tillgängliga.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Social hållbarhet: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
Barn- och genusperspektiv- Gällande tillgänglighetsstrategi bidrar till en säker
trafikmiljö.
Landsbygdsperspektiv- Medborgarförslaget berör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys- Om åtgärder ska genomföras framöver erfordras
investeringsmedel från budget för lätt avhjälpta hinder.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Protokollsutdrag
TN § 98

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-04-08
Tjänsteskrivelse 2021-04-06
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2020 -03-14
REGION GOTLAND

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

Jag föreslår att regionfullmäktige ska besluta om att
inrätta särskilda handikapparkeringsrutor för bilar
med sidoramp på regionens parkeringar.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag har själv en funktionsnedsättning som gör att jag
använder rullstol. Jag kör egen bil anpassad med
ramp åt sidan och då räcker inte en vanlig ruta för
handikapparkering till eftersom jag behöver utrymme
för ramp och rullstol vid sidan om bilen, ca 2,5-3 m.
Jag tänker att jag inte är den enda som har detta
problem varför jag tycker att det ska finnas
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare in.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

2020-03-05

i/\^

,—

-

^

_

^/^2>^

Namnfbrtydligande

Ulrika Nilsson Qvarnstedt
Heide Skogs 824
623 75 Klintehamn
sutarve@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

förslagsvis en sådan anpassad ruta med särskild markering att den bara får användas av bilar med
rullstolsramp åt sidan på regionens större parkeringar t.ex. vid lasarettet, öster och vid söderport
samt större parkeringar i tätorterna på landet.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-27

TN § 99

TN § 99

Medborgarförslag. Boendeparkering skall
kunna omfatta även lätt lastbil

TN 2020/3890
TN AU § 89

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.

Förslagsställaren önskar att boendeparkering för personer som är folkbokförda och
fast boende på fastighet i innerstaden, även ska omfatta fordonsklassen lätt lastbil.
Detta eftersom lätt lastbil kan köras på samma körkortsbehörighet som personbil (Bkörkort) men också eftersom det är vanligt att äga en lätt lastbil.
Bedömning

Boendeparkeringstillstånd kan utfärdas till den som är folkbokförd och fast boende
på en fastighet innanför ringmuren. Personen måste stå som registrerad ägare till
personbil klass 1 (gäller ej klass 2, exempelvis husbil) och endast ett tillstånd per
person kan lösas. Tillståndet medger avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkering
innanför ringmuren (dagtid gäller tid som skyltas). Parkeringar utanför muren, som
får användas avgiftsfritt upp till fem dygn av de som har tillstånd, är skyltade med
tilläggstavla ”Boende”.
Bakgrunden till att boendeparkeringstillstånd inte omfattar personbil klass 2 är för att
många äldre husbilar är klassade som personbil klass 2. Begränsningen förhindrar
alltså att personbil klass 2 och därmed att vissa husbilar ställer sig på
parkeringsplatser där boendeparkeringstillstånd kan användas.
Lätta lastbilar är oftast större och bredare än personbilar vilket också bidrar till
utrymmesproblem och försämrad framkomlighet i innerstaden. Större och tyngre
fordon bidrar också till mer buller.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål- Ekologisk hållbarhet 2020-2023.
Barn- och genusperspektiv- Medborgarförslaget skulle bidra till en försämrad
trafikmiljö.
Landsbygdsperspektiv- Landsbygden påverkas inte av medborgarförslaget.
Ekonomisk konsekvensanalys- Påverkas inte.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Protokollsutdrag
TN § 99

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-06
Medborgarförslag 2020-09-21
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-09-21 09:13

Ärendenummer
#28340

Sida
1(1)

Inskickat av: Linda Alexandra Holmberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Boendeparkering skall kunna omfatta även lätt lastbil.
Beskrivning och motivering
Som boende i Visby har man tidigare beviljats boendeparkering gällande lätt lastbil. Denna möjlighet har nu upphört. Förslaget är att
det återigen skall vara möjligt att beviljas boendeparkering för lätt lastbil. Personbil/ Lätt lastbil körs på samma körkort med samma
viktkrav och är inget ovanligt fordon att äga, inte heller för oss boende i innerstan. Däremot ställer det till det om man bor i innerstan
och inte kan ha boendeparkering för sin lätta lastbil som i många fall inte är större än en personbil. Det finns ju (tack och lov) inget
förbud mot att parkera lätt lastbil i innerstan och då borde man rimligtvis kunna boendeparkera även en sådan.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Linda Alexandra Holmberg
Adress
SKEPPARGATAN 1

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
lindaholmberg@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 122

TN § 122

Medborgarförslag. Busskort barn

TN 2020/4137
TNAU § 108

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att busskorten för
barn avskaffas, eftersom de får åka avgiftsfritt. Busskorten behöver dock finnas kvar.
Busschaufförerna behöver kunna avgöra om resenären har rätt till avgiftsfritt åkande,
vilket enklast görs genom att resenären visar sitt busskort för kortläsaren. Genom
detta registreras dessutom resan i biljettsystemet, vilket är förutsättningen för en
pålitlig resandestatistik. Utan en sådan statistik skulle planeringen av kollektivtrafiken
bli betydligt sämre, med risk för kapacitetsbrist och därmed intäktsbortfall.
Kollektivtrafikenheten föreslår därför att tekniska nämnden avslår
medborgarförslaget.
Bedömning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att busskorten för
barn avskaffas. Detta motiveras med att barn åker gratis, varför det inte skulle
behövas visa något busskort.
Kollektivtrafikenheten tolkar medborgarförslaget att det är biljettprodukten ”Bussiga
kortet” som avses. Barn upp till 7 års ålder får endast åka gratis i sällskap av en
vuxen, där de inte behöver ha något busskort. Gratisresandet med ”Bussiga kortet”
gäller alla barn och ungdomar upp till 20 års ålder som är folkbokförda på Gotland.
Teknikförvaltningens förslag är att busskorten för barn och ungdomar behöver
finnas kvar. Det finns två anledningar för detta:
Genom att resenären registrerar sitt busskort i kortläsaren på bussen får
busschauffören informationen om resenären har en giltig biljett eller inte. Det är det
enklaste sättet att avgöra om personen har rätt att åka gratis.
När ett busskort registreras i kortläsaren registreras samtidigt resan i biljettsystemet.
Detta är en förutsättning för att kunna sammanställa pålitlig statistik om resandet.
Denna statistik är i sin tur nödvändig för tidtabellplaneringen, exempelvis för att
utreda behovet av förstärkningsturer. En manuell registrering av dessa påstigningar
genom busschauffören är olämplig, eftersom ungdomar med ”Bussiga kortet” står
för drygt 50 % av resandet.
Barn- och genusperspektiv
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 122

För planeringen av den nödvändiga kapaciteten i kollektivtrafiken är det helt
avgörande att förfoga över bra resandestatistik. Uppstår kapacitetsbrist är risken stor
att elever måste lämnas kvar på hållplatsen.
Landsbygdsperspektiv
De flesta ungdomar reser i landsbygdstrafiken. Således skulle främst de barn och
ungdomar som bor på landsbygden drabbas ifall bristande statistik ledde till en
felaktig planering av busstrafiken.
Ekonomisk konsekvensanalys
Det är svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser ett avskaffande av
busskorten för barn och ungdomar skulle ha. Sannolikheten är påtaglig att
fuskåkandet skulle öka, vilket skulle förorsaka intäktsförluster för kollektivtrafiken.
Skulle kapacitetsbrist uppstå så finns det en risk att många betalande resenärer
överger kollektivtrafiken, med ett intäktsbortfall som följd.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse medborgarförslag busskort barn, 2021-04-15
Medborgarförslag 2020-10-17
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2020-10-17 08:34

Ärendenummer
#30072

Sida
1(1)

Inskickat av: Catharina Maria Etelhag

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Busskort barn
Beskrivning och motivering
Hej!
Umgås en del med en 2 barns mamma, barnen åker mycket buss, och det är ju ett ständigt letande efter busskort.
mitt förslag är att man helt enkelt tar bort busskortet, skulle spara administrations tid och pengar.
Varför skall barnen visa ett kort, när alla barn i alla fall åker gratis buss? Tycker det är rätt osmart.
Spara pengar åt kommunen och tid och irritation åt föräldrarna och barn.
/Catharina

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Catharina Maria Etelhag
Adress
KASTANJEGATAN 10

Postnummer och ort
621 44 Visby

E-postadress
catharina.etelhag@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

HSN § 51

HSN § 51

Medborgarförslag. Färdigbokade
vaccinationstider till de äldre som inte klarar
att boka tider själva

HSN 2021/251
HSN-AU § 47

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens svar.

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Region Gotland ska skicka ut
färdiga tider för vaccination av Covid-19 till äldre som inte klarar att boka tider själva.
Förslagsställaren menar att det skulle spara tid för alla som arbetar runt dessa
människor. Vaccinationerna bör även ges närmare deras hem för att de äldre ska
slippa åka runt 10 mil tur och retur för vaccination. Vaccination skulle kunna ske
smittsäkert i en bygdegård och därmed spara oron det skapar att åka till sjukvården.
Regionfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande och ställningstagande.
Ett effektivt och säkert vaccinationsarbete behöver ta hänsyn till många perspektiv.
Den uppföljning som gjorts hittills visar att regionen har lyckats nå ut till de äldre. I
gruppen 90 år och äldre är nu 87 procent vaccinerade. Vaccination i gruppen 80 år
och äldre pågår men även där är täckningsgrad hög, över 80 procent.
Eftersom de vaccin som finns för Covid-19 är känsliga med relativt kort hållbarhet i
såväl kylskåp som rumstemperatur, är logistiken central. Vaccinets levereras i
ampuller med 5-10 doser, och efter punktering av en vial (injektionsflaska) måste
samtliga doser användas inom 6 timmar och annars kasseras. För att undvika
restdoser och för att säkra att individer får sina båda doser har regionen valt att
bedriva merparten av vaccinationsarbetet i fas 2 på öns sex vårdcentraler. Samtidigt
vill regionen underlätta för invånarna att ta sig till en vaccination, så periodvis
kommer vårdcentralerna att kompletteras med tillfälliga mottagningar i Fårösund,
Kräklingbo, Klintehamn och Öja. Därigenom kan vaccinationer erbjudas på platser
som inte ligger mer än maximalt 30-45 minuters bilresa bort.
Utöver ovan nämnda mottagningar används Ica Maxi Arena i Visby med syfte att
primärt kunna skala upp kapaciteten och framöver massvaccinera. Om det framöver
levereras stora volymer av ett endosvaccin kan det bli aktuellt att vaccinera i fler
lokaler, men så länge två doser behövs och med ett känsligt vaccin kommer regionen
att vaccinera på i huvudsak sex vårdcentraler plus fem tillfälliga mottagningar.
I nuläget, där Gotland liksom andra regioner får väldigt begränsat med vaccin
levererat, finns inte möjligheten att vaccinera på alla vårdcentraler och tillfälliga
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

HSN § 51

mottagningar samtidigt, utan begränsas till några ställen i taget. Så snart mer vaccin
levereras kommer vaccinationen på alla vårdcentraler och därtill i tillfälliga
mottagningar att skalas upp.
Anledningen till att personer inte kallas till vaccination beror på flera saker. All
vaccination är frivillig men det är önskvärt att invånare vaccinerar sig. Regionen
arbetar för att nå ut med information om vaccinationer samt att göra tidsbokningen
enkel. Många äldre föredrar att ringa och därför sker all vaccinationsbokning via
telefon, utan krav på Bank-ID. Ett annat skäl till att inte kalla till vaccination är för
att reducera administration och risk för restdoser. Om personer inte kommer på
bokad tid uppstår restdoser som skyndsamt behöver användas. Om personer som
kallats inte vill ha sin tid måste avbokning ske via telefon vilket ger merarbete.
Bedömning

Bedömningen är att det utifrån flera olika aspekter som presenteras ovan inte är
aktuellt i dagsläget att skicka ut färdiga tider för vaccination av Covid-19 till äldre.
Region Gotland följer dock löpande upp täckningsgraden av vaccinationen. Om det
skulle visa sig att de äldre inte bokar tid för vaccination kommer rutinerna att ses
över, men hittills visar statistiken på att de äldsta bokar tid och vaccinerar sig. Vad
gäller personer 80 år och äldre har Gotland högst täckningsgrad i landet.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 47
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar kort om ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens svar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2021
Medborgarförslag. Färdigbokade vaccinationstider till de äldre som inte klarar att
boka tider själva
Skickas till
Ulrika Bjarneby, förslagsställare
Regionfullmäktige
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Datum
2021-02-03 21:19

Ärendenummer
#35878

Sida
1(1)

Inskickat av: ULRIKA BJARNEBY

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Vaccinationer till de äldre som inte klarar att boka tider själva. Skicka ut färdiga tider för båda Vaccinationerna sen kan man avboka
om det inte är aktuellt att nyttja tiden. Sparar tid åt alla som jobbar runt dessa människor som inte klarar att boka. Samt att vaccinera
de närmare sitt hem , så att de inte behöver åka runt 10 mil t o r för att vaccinera sig.
Beskrivning och motivering
Detta skulle spara tid och personal till de gamla som behöver ledsagning till sin VC. Att samla de gamla på ett smittsäkert sätt i en
bygdegård . Det skulle spara mycket oro hos den gamle som det innebär att åka till sjukvården.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
ULRIKA BJARNEBY
Adress
BOKBINDARGATAN 29

Postnummer och ort
621 53 Visby

E-postadress
bjorsa.ullis@live.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Medborgarförslag; nyinkomna
Anna-Karin Lindhs medborgarförslag om möjlighet att flytta boendeparkering till hyreller lånebil, inkom 2021-04-12, RS 2021/635
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Liza Magnussons medborgarförslag om papperskorgar på vissa gator och torg i Hemse,
inkom 2021-04-14, RS 2021/642.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Ilse Hammarströms medborgarförslag om avgifter vid kompostering av eget
hushållsavfall, inkom 2021-04-17, RS 2021/651.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Barbro Kårbros medborgarförslag om att ge ungdomar större chans till sommarjobb och
säsongsarbete, inkom 2021-04-25, RS 2021/700.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Wilma Ahlvins medborgarförslag om att renovera graffitiväggarna i Honnörsparken,
inkom 2021-04-28, RS 2021/711.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Per Wessmans medborgarförslag om nya padelbanor i Visby,
inkom 2021-04-29, RS 2021/712.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Regionstyrelsen.
Andreas Johanssons medborgarförslag om fler sopkorgar till hundbajspåsar,
inkom 2021-04-30, RS 2021/726.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Jan Olssons medborgarförslag om att sänka hastigheten på Lummelundsväg till 40 km,
inkom 2021-05-05, RS 2021/742.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Jan-Erik Dackmars medborgarförslag om att ersätta operationsmetoder vid förstorad
prostata, inkom 2021-05-08, RS 2021/760.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Gunilla Dryséns medborgarförslag om att bygga marklägenheter bredvid lasarettet där
palliativ vård kan utföras, inkom 2021-05-12, RS 2021/772.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Thomas Frid medborgarförslag om förändrad taxa vid slamtömning ,
inkom 2021-05-17, RS 2021/785.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Emma Wallins medborgarförslag om skyltar att det inte är tillåtet att jaga eller skrämma
fåglarna i Almedalsparken, inkom 2021-05-21, RS 2021/827.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Karin Axelssons medborgarförslag om möjlighet att ladda el-bil på arbetsplatsen inom
Region Gotland, inkom 2021-05-21, RS 2021/820
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Frida Almgrens medborgarförslag om att renovera/Förnya lekplatserna på Terra Nova,
inkom 2021-05-25, RS 2021/877
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Ludvig Lazarz medborgarförslag om Vägbulor eller farthinder längs hela Greta
Arwidssons Gata, inkom 2021-05-26, RS 2021/886
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Frida Strandsells medborgarförslag om Staket runt om lekplatsen i Burgsvik,
inkom 2021-05-28, RS 2021/894
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.

Datum
2021-06-09 23:53

Ärendenummer
#43673

Sida
1(1)

Inskickat av: Lars Lindell

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Anslutning vatten P18 utomhusgym
Beskrivning och motivering
Tycker att regionen som så fint sätt till att många kan nyttja P18s träningsmöjligheter; gym, elljusspår och MTB-cykling skulle
investera i en vattenkran. Vatten finns ju vid ICA MAXI Arena 100m bort. Det skulle vå människor att röra sig och motionera ännu
mer framför allt på sommaren när det är varmt. Tack på förhand.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Lars Lindell
Adress
MÅRTENSKVIOR 4 B

Postnummer och ort
623 35 Burgsvik

E-postadress
lasselindell69@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-12 16:59

Ärendenummer
#39429

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna-Karin Lindh

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Service till regioninnevånare
Stillestånd med bil (på verkstad flera dagar) och förskottsbetald boendeparkering (exv. 1 år), möjliggör ett smidigt sätt justera (via etjänst) boendeparkeringsrätten till en hyrbil eller lånebil under stilleståndsperioden.
Beskrivning och motivering
Du har boendeparkering i Visby. Din bil drabbas av en skada som gör bilen obrukbar och den står på verkstad en längre period för att
reservdelar och tid för reparation ska kunna ordnas. Du behöver en bil och skaffar en hyrbil eller annan lånebil. Gör det då smidigt att
byta boendeparkeringsrätte tillfälligt till hyr/lånebilen. I andra kommuner i Sverige, bl.a. Stockholm, finns denna möjlighet och det
sker smidigt i en e-tjänst. Kortare perioder kräver inget intyg men längre och återkommande kan medföra att verkstaden behöver
skriva stilleståndsintyg. För jämförelse se instruktioner i Stockholm;
Ur Stockholms stads anvisningar om boendeparkeringstillstånd - Stillestånd
3.2.10 Verkstadsbesök
Tillstånd kan medges för ersättningsfordon. Tillståndshavaren kan själv via e-tjänsten
göra fyra tillfälliga fordonsbyten på högt sju dagar. Detta gäller för varje
till ståndsperiod. Längre perioder eller ytterligare fordonsbyten ska styrkas med intyg från verkstad vid behov.
Även den ekonomiska aspekten behöver beaktas. Om du har förskottsbetalt 3.600 kr för parkering och sedan tvingas ha hyrbil som
står parkerad i innerstaden där du bor (just i coronatider jobbar alla hemma så bilen står hemma mestadels) då kostar det under den tid
bilen är på verkstad (i detta fall 3 veckor) över 1.600 kr vilket är nästan hälften av vad jag redan betalt. Att jag ska detta extra utgift
som regionmedborgare framstår som orimligt.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
2021-04-12 medborgarförslag region Gotland STILLESTÅND boendeparkering.pdf (73 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Anna-Karin Lindh
Adress
VISBORGSGATAN 2 LGH 1102

Postnummer och ort
621 57 Visby

E-postadress
anna-karin.lindh@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Hej!
Detta är vad som står i våra interna villkor, som handläggarna ska följa

Detta är texten som kunden får i vår e-tjänst.

Vänligen
X X-sson, Utredare
Trafikkontoret, Tillstånd, Juridik och parkering
Telefon: 08-508 26 166, E-post: xxx.xxx@stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är
personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

Datum
2021-04-14 14:09

Ärendenummer
#39549

Sida
1(1)

Inskickat av: LIZA MAGNUSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Papperskorgar på vissa gator och torg i Hemse!?
Beskrivning och motivering
Hej! Jag bor i Hemse och har flyttat hit hit -19. Det jag saknar på Hemse är allmänna papperskorgar på vissa gator och 2 stora
parkeringar. Har framfört min synpunkt och jo visst behövs det allmänna papperskorgar. Jag kontaktade en person på kommunen i
Gbg med ett förslag på utseendet och se det blev nästan som papperskorgarna i Glasgow. På baksidan av Gbg:s papperskorgar finns
det en utstansad plåtskiva där cigaretter kan fimpas och inte på gatan. Nä rökare tar inte med sig fimparna!!?? Jag googlade på
papperskorgar i Gbg och där fanns lite bilder. De e la inte direkt göörsnygga men dock funktionella!! Min fråga är alltså: Finns det
intresse från Region Gotland att placera ut ett antal papperskorgar liknande dem i Gbg! Kan det ske snabbt!!
Tacksam för svar är jag Liza Magnusson. Med många hälsningar från Sudret!!??

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
LIZA MAGNUSSON
Adress
FARDHEMSVÄGEN 6 LGH 1102

Postnummer och ort
623 51 Hemse

E-postadress
lizam@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-17 08:59

Ärendenummer
#39672

Sida
1(1)

Inskickat av: Ilse Marie Hammarström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Premiera miljötänk genom att ta bort handläggnings- och abonnemangändringsavgift (1180kr) för ett miljövänligt och aktivt val som
att börja kompostera sitt eget hushållsavfall.
Beskrivning och motivering
Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa (2017: 900 kr).
Avgift för ändring av abonnemang inkl. hämtning av avfallskärl faktureras
separat (2017: 280 kr).

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Ilse Marie Hammarström
Adress
ÖLANDSGATAN 25

Postnummer och ort
621 49 Visby

E-postadress
ilse.hammarstrom@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-25 12:34

Ärendenummer
#40028

Sida
1(1)

Inskickat av: Barbro Elisabeth Kårbro

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ungdomar har svårt för att få eller hitta sommarjobb / säsongarbete på Gotland . Det är otroligt viktigt att fånga upp ungdomar , för
chansen till erfarenhet , självständighet, ansvar och motivation .Gotland behöver motiverade ungdomar som även ser möjlighet till
framtida jobb ,som gynnar arbetsmarknaden på Gotland Det gäller att ha framförhållning .
Regionen behöver rikta sig till ungdomar , med mer inbjudande och mer positiv jobbefterfrågan - på en ungdomlig nivå . Jobb och
info om möjligheter till andra aktiviteter som finns att göra på fritiden .
Ett ungdomskoncept , helt enkelt .
Beskrivning och motivering
Förslag :
1 . Skapa en liknande "arbetspool för ungdomar " jmf med Veteranpoolen .
En arbetsledare .
Lista på jobb - som behövs kortare perioder / timjobb *** sopstäd vid rastplatser, naturstigar, fimpar, vid skördar, osv osv , det finns
behov av timtjänster.
Sökande får uppge vad de kan erbjuda .
Börja som ett projekt , med flera samhällsaktörer - kan utvärderas , och förbättras .
2. Boende är en viktig del . Det behövs alternativ .
3. Visa bilder på jobb ,där ungdomar finns med - i reklamen .
4. Sprid till sommargotlänningarna , om jobb till deras barn, barnbarn
5. Se över olika verksamheter - där inte allt hinns med , eller ligger efter . Papperssortering , olika ärenden, mm., rasta djur, sällskap /
gmnsam aktivitet, många förslag finns när jag tänker efter .... göra min balkong fin t.ex .
Gotland behöver inspirera yngre till framtida jobb - som det finns behov av på ön .
Hoppas ni nappar på ngt .
Mvh
Barbro Kårbro

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Barbro Elisabeth Kårbro
Adress
NEPTUNGATAN 19 LGH 1101

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
barbro.karbro@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-28 12:43

Ärendenummer
#40303

Sida
1(1)

Inskickat av: WILMA AHLVIN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Grafittiväggarna i Honörsparken behöver en renovering!
Beskrivning och motivering
Våra fina grafittiväggar i Honörsparken börjar flaga av färg pga av att lagren med färg är många. Skulle man inte kunna skrapa bort
dom befintliga färglagren så att konstnärerna kan få börja om? Just nu så flyger lagren av färg in i trädgårdar och barnen i parken leker
med bitarna och kan skada sig.
Dom gör sig bra i den nya stadsdelen och väggarna har varit och är ännu en träffpunkt där familjer, barn i alla åldrar och vuxna träffas
och uttrycka sig i denna konstform oavsett om personen i fråga är professionell eller inte. Det är en aktivitet för alla!
Konstnärerna håller det snyggt och prydligt efter sig, tar med burkar och sprayar enbart på väggarna. Då borde även väggen vara i
ordning så att dom kan fortsätta uttrycka sig och samtidigt skapa liv i Honörsparken!
Det är en förmån att få bo granne med ett levande konstgalleri. Jag hoppas att dessa väggar genom lite renovering kommer att fortsätta
pryda området.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
WILMA AHLVIN
Adress
GRETA ARWIDSSONS GATA 20 A LGH 1001

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
wilmaahlvin@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-04-30 11:12

Ärendenummer
#40505

Sida
1(1)

Inskickat av: ANDREAS JOHANSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Mer sopkorgar att lägga påsen med hundskit i.
Beskrivning och motivering
Med anledning av att det ligger många påsar med hundskit i längs med gångvägar så behövs med mer sopkorgar soptunnor eller
liknande. För att det är för långt mellan varje nuvarande tunna så väljer många att inte med sig skiten eller låter bli att plocka upp alls.
Det skulle kunna utformas som en tävling tex där hundklubbar kan vara med och forma förslag på tävling som då kan ge ett litet
bidrag till kostnaden för detta.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
ANDREAS JOHANSSON
Adress
STENGÅRDEVÄGEN 9

Postnummer och ort
622 65 Gotlands tofta

E-postadress
andreas74.aj@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-05 14:00

Ärendenummer
#41143

Sida
1(1)

Inskickat av: Jan Uno Birger Olsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sänk hastigheten på lummelundsväg till 40 km
Beskrivning och motivering
Det har byggts mycket under några år på norr, mer trafik in och ut på lummelundsväg, Korallg har ut och infart mitt emot kometens
affär som har in och utfart. Ibland är det kö in till kometens affär på lummelundsväg, buss hållplats precis till vänster om utfart från
korallgatan, till höger ett över gång ställe. 40km är ett bra alternativ, 40km på skarphäll blev skillnad lättare ta sig in och ut. Ett plus
det kanske kommer att damma lite mindre.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Jan Uno Birger Olsson
Adress
KORALLGATAN 4 LGH 1002

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
Jubo@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-08 17:19

Ärendenummer
#41473

Sida
1(1)

Inskickat av: JAN-ERIK DACKMAR

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Undertecknad föreslår att vården inom Region Gotland ersätter dagens resurskrävande TURP-operation med den evidensbaserade och
minimalinvasiva TUMT/CoreTherm-metoden som standard botande behandlingsform för den stora patientgruppen män med förstorad
prostata och avflödeshinder (Benign prostatahyperplasi - BPH).
Medborgarförslaget i sin helhet presenteras i bifogad bilaga.
Beskrivning och motivering
Medborgarförslaget i sin helhet presenteras i bifogad bilaga.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Medborgarförslag TUMT CoreTherm, Jan Erik Dackmar 2021-05-07.pdf (512 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
JAN-ERIK DACKMAR
Adress
VÄSKINDE GÄLLUNGS 488

Postnummer och ort
622 75 Visby

E-postadress
jegotland@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Medborgarförslag:

Förslag:
Undertecknad föreslår att vården inom Region Gotland ersätter dagens resurskrävande TURP-operation
med den evidensbaserade och minimalinvasiva TUMT/CoreTherm-metoden som standard botande
behandlingsform för den stora patientgruppen ”män med förstorad prostata och avflödeshinder”
(Benign prostatahyperplasi - BPH).

Vad är CoreTherm och hur går behandlingen till

Bakgrund och diskussion:
BPH drabbar omkring hälften av män över 50 år, och upp till 80 procent av män över 80 år. I Sverige
uppskattas hela 400 000 män lida av BPH varav drygt 300 000 är i kontakt med vården för sina besvär.
Överfört till gotländska demografi ger detta att upp till 2 000 män är berörda. Ett antal som med
åldrande befolkning kommer fortsätta att öka. År 2020 var det 1324 gotländska män som hämtade ut
BPH-specifika läkemedel.
Med införande av det standardiserade vårdförloppet har BPH-patienterna kommit att trängas undan
från botande behandling och i största utsträckning bara kommit att få nöja sig med utdragen
uppehållande vård. Vanligast är behandling med läkemedel och katetervård, men detta är endast
symptomlindrande behandling och angriper inte det faktiska problemet.
SBU, Statens Beredning för Medicinsk utvärdering skrev redan 2011 i ett pressmeddelande att;
”utvärderingen visar att den genomsnittliga effekten av läkemedel är blygsam. Även om många män
har nytta av medicinerna är det viktigt att vården följer upp vilken effekt läkemedel har i varje specifikt
fall för att undvika att medicinerna används där de inte gör nytta för patienten.”
Förutom en i många fall avklingande effekt över tid så dras medicinering med en rad biverkningar,
exempelvis matthet/yrsel, huvudvärk, svaghetskänsla, minskad sexuell lust/impotens, torr utlösning.

BPH-patienternas undanträngning från botande vård är särskilt påtaglig på Gotland där bara 33
botande behandling utfördes 2019, och 39st 2018 (senast tillgängliga offentliga statistik hos
Socialstyrelsen). Noterbart med siffrorna för 2019 är att dessa 33 behandlingar, vilka alla var TURPoperationer, bara gällde 29 patienter. Det indikerar att 4 behandlingar var ombehandlingar. Det skulle
betyda att utförda TURP-operationer hade en om-operationsfrekvens under året på höga 14%!?
Jämfört med andra regioner, och särskilt mot de som ligger långt fram i att erbjuder ett minimalinvasiv
behandlingsalternativ, innebär Gotlands låga antal botande behandlingar stor ojämlikhet i vården av
BPH-patienter.

Den uppehållande vård Region Gotland istället prioriterar är inte okomplicerad utan innebära mycket
besvär för patienten och en stor kostnad för samhället. Kunde fler patienter snabbare hjälpas till
botande behandling skulle mycket lidande kunna besparas den enskilde patienten och dennes nära
anhöriga, samtidigt som samhället skulle kunna spara stora resurser inom slutenvården, primärvården,
akutvården, hemsjukvården och inom äldreomsorgen.

I den uppehållande vården är majoriteten BPH-patienter hänvisade till läkemedel med begränsad och
övergående effekt och som ofta resulterar i biverkningar. Uppehållande behandling omvandlar i många
fall en botbar sjukdom till en symtommedicinerad kronisk sjukdom. Väntetiden för BPH-patienten är
inte okomplicerad. Specialitetsrådet i Urologi, SLL, beskriver det på följande sätt: ”Under väntetiden blir
många patienter hänvisade till kvarkateter i urinvägarna (KAD eller suprapubisk kateter) eller att
tömma blåsan med engångskatetrar (RIK, ren intermittent kateterisering). Långvarig kateterbehandling
innebär risk för multipla komplikationer med kateterstopp, akuta byten, blödningar i urinvägarna,
stenbildning i urinblåsan, infektioner och urosepsis (blodförgiftning). Ett stort engagemang från
akutsjukvård och primärvård blir följden. Kostnaderna är betydande enligt hälsoekonomiska studier.”

De botande behandlingarna kan delas in i kirurgi och minimalinvasiva ingrepp, där CoreTherm tillhör
det senare. Fördelarna med CoreTherm, till skillnad från traditionella kirurgiska ingrepp, är att den
endast kräver lokalbedövning och har en mycket kort behandlingstid (6–15 minuter). Därtill tar
behandlingen inte anspråk på operationssalar och patienten kan gå hem direkt efter behandlingen, till
skillnad från kirurgi där patienten behöver stanna kvar på sjukhuset i 1–5 dagar. CoreTherm har
ytterligare fördelar i form av mindre biverkningar, samt att kostnaden för det faktiska ingreppet är
ungefär hälften jämfört med ett traditionellt kirurgiskt ingrepp.
Därmed kan behandlingen erbjuda stora resursbesparingar för vården samtidigt som mångfaldigt fler
patienter kan bli botade från sina besvär. Samhällsvinst genereras alltså både genom att tiden och
kostnaden för den uppehållande vården minskar, samt att kostnaden för det botande ingreppet är
lägre än vid traditionell operation. Genom att kunna utföras polikliniskt stödjer CoreTherm också Hälsooch sjukvårdsförvaltningens sedan länge uttalade målsättning att mer vård ska kunna ges närmare
patienten i syfte att förbättra för patienten, att avlasta sjukhuset och att spara skattepengar.
En långtidsuppföljning av behandlingsresultat vid BPH, presenterad 2019, konstaterar att
minimalintensiv mikrovågsbehandling med lokalbedövning har en effekt helt jämförbar med traditionell
TURP-kirurgi. Detta samtidigt som den minimalinvasiva metoden har färre komplikationer och innebär
mindre risk för patienten.
En nyligen presenterad dansk studie visar på att män som behandlats med mikrovågor för sin BPH
senare i livet uppvisat signifikant lägre dödlighet i prostatacancer jämfört med de män som genomgått
TURP-operation. Vidare studier pågår f.n. i detta högst uppseendeväckande ämne.
Specialitetsrådet i SLL uttryckte 2018 att ”TUMT (läs CoreTherm) är en väletablerad och evidensbaserad
minimalintensiv behandling som lämpar sig väl för öppen specialistvård,” och professor Anders
Mattiasson har dragit slutsatsen att CoreTherm sannolikt är ett bättre behandlingsalternativ än vanlig
TURP-operation, med hänsyn till mer gynnsam säkerhetsprofil.
Professor Per-Anders Abrahamsson uttalade sig år 2020 i tidskriften Dagens Medicin; ”det finns ett
likvärdigt alternativ till kirurgisk behandling av BPH. -Värmebehandling med mikrovågor utförs
polikliniskt och kräver varken narkos eller vårdplatser. Metoden är ett snabbare och ekonomiskt mer
fördelaktigt alternativ till kirurgisk behandling, TURP”.
Per-Anders Abrahamsson citerades också i tidningen senioren sommaren 2019 och sa då angående
TUMT/CoreTherm; ”får patienter mer kunskap om den här metoden kommer de att börja begära den.”,
”– Egentligen är den likvärdig den traditionella kirurgiska behandlingen som dels kräver narkos, dels
kräver att man ligger inne på sjukhus.” Den informationen har patienterna lagstadgad rätt att få, och de
ska också ges möjlighet att välja den metod de föredrar.”
I en nyligen publicerad avhandling på avd. för urologi vid institutionen för klinisk vetenskap,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, skriver doktoranden Fredrik Stenmark; ” att
”forskningsresultatet innebär att man nu kan rekommendera mikrovågsbehandling, som utförs i
lokalbedövning under ca 10 minuter även på de allra största prostatakörtlarna, och därmed undvika
riskfyllda operationer. Mikrovågsbehandling kan alltså utföras oavsett storlek på prostatakörteln och är
även lämplig för patienter med andra sjukdomar och blodförtunnande mediciner. Metoden innebär
också att man kan hjälpa patienter som annars inte skulle kunna botas, då operationer i många fall
medför alltför stora risker”
I november 2020 tog avtalsutskottet i Region Stockholm (Region Gotlands samarbetspartner i
vårdfrågor) beslut om höjd ersättning för TUMT (läs CoreTherm) inom vårdval urologi, vilket innebar att
länets BPH-patienter nu lättare kan få en mer skonsam botande metod istället för traditionellt
kirurgiskt ingrepp.
I mars i år tecknade Västra Götalandsregionen ett 4-årigt ramavtal gällande värmebehandling med
CoreTherm att utföras på sjukhus inom hela regionen.

Mot denna bakgrund, och mycket annat tillgängligt material som inte tagits med här av utrymmesskäl,
förslår jag därför att Region Gotland utifrån det lagstadgade ansvar man har att erbjuda bästa vård till
bästa ekonomi omgående börjar erbjuda sina BPH-patienter den minimalinvasiva behandlingsmetoden
TUMT/CoreTherm.
Som jag förstått kan uppstart av denna behandlingsform inte bara ske snabbt och smidigt utom
dessutom utan kostnad för Region Gotland. Detta då det svenska medicinteknikbolag som utvecklat
och marknadsför CoreTherm-produkten, nyligen, -i kraft av att Gotland är enda vårdregion i Sverige
som inte erbjuder minimalinvasiv behandling-, lämnat ett erbjudande att på plats på Gotland, med
utbildad personal, doktor och sköterska samt nödvändig utrustning och material, behandla de
gotländska män som står i kö för traditionell operation, om de istället önskar få denna lindrigare
minimalinvasiva öppenvårdsbehandling. Detta ger också ett bra tillfälle för gotländsk urologipersonal
att bekanta sig med metoden för att sedan själva kunna utföra behandlingar.

Visby 2021-05-07
Jan Erik Dackmar
Väskinde Gällungs 488
622 75 Visby
070 309 0470
jegotland@telia.com

Datum
2021-05-17 08:53

Ärendenummer
#41940

Sida
1(1)

Inskickat av: Nils Thomas Frid

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Inför en rättvis och solidarisk taxa vid slamtömning.
Beskrivning och motivering
Förslag enligt nedan:
Fastställ hur långt varje fastighetsägare har från tömningsstället till tomtgräns där slambilen kan stanna.
Debitera sedan med 10 kronor per meter för slangdragning.
Varför ska fastighetsägare som har 9,9 meter slippa betala då dom som har 11 meter får betala 250 kronor varje gång tanken töms?
Likaså dom som har 19,9 meter får betala 250 kronor och dom som har över 20 meter får betala 500 kronor.
Eftersom många troligen inte betalar något tillägg alls i dag så tror jag att regionen får in lika mycket pengar med mitt enkla och
rättvisa förslag.
Thomas Frid, boende på Hide.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Slambilen 2.JPG (10,94 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Nils Thomas Frid
Adress
RAVINSTIGEN 9 LGH 1202

Postnummer och ort
621 58 Visby

E-postadress
thomas.frid@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-21 19:10
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Inskickat av: EMMA WALLIN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Skyltar som på ett tydligt sätt markerar att det inte är tillåtet att jaga eller skrämma fåglarna i Almedalsparken. Skyltarna ska vara både
på svenska och engelska.
Beskrivning och motivering
Varje gång jag besöker Almedalsparken blir jag vittne till hur barn jagar och skrämmer fåglarna. Ibland sparkar de efter dem och jagar
dem med pinnar. Kastar saker mot dem, skriker och gör utfall mot dem. Både verbalt och fysiskt. Föräldrarna sitter ofta mot muren
och solar, eller är försjunkna i sina mobiler eller i samtal med andra. Ser inte och bryr sig inte alls om vad barnen gör.
Jag och min sambo har många gånger sagt till föräldrarna som surt menar att det inte står något om att barnen inte får jaga fåglarna i
parken. Det behövs alltså skyltar som man kan peka på och hänvisa till. Det är väldigt synd om fåglarna som måste stå ut med att bli
jagade och skrämda varje dag. Jag hoppas därför att det skyndsamt kan komma upp skyltar på flera ställen där det står: "Förbjudet att
jaga eller skrämma fåglarna".

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
EMMA WALLIN
Adress
SJÖLILJEGATAN 3 LGH 1303

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
emma.wallin1@outlook.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-21 12:17

Ärendenummer
#42406

Sida
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Inskickat av: Karin Helén Axelsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Möjlighet att ladda el-bil på arbetsplatsen inom Region Gotland.
Beskrivning och motivering
Vi är fler medarbetare inom Hälso- och sjukvården, som arbetar inom Psykiatrin i Visby och som har införskaffat el-bilar. Vi har
behov av att kunna ladda bilarna på arbetsplatsen, för att kunna köra till och från arbetet på endast el. Detta skulle gynna allas vår
miljö som vi värnar om här på Gotland och förhoppningsvis få fler medarbetare att välja samma väg.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Karin Helén Axelsson
Adress
VÄSKINDE BJÖRKOME 458

Postnummer och ort
622 75 Visby

E-postadress
Karin.axwer@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-25 11:02

Ärendenummer
#42633
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Inskickat av: Frida Linnea Katarina Pettersson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Renovera/Förnya lekplatserna på Terra Nova.
Beskrivning och motivering
Terra Nova är ett bostadsområde som ökar med många småbarnsfamiljer. Det byggs nytt nu igen men det finns ingen trevlig lekplats
dit man som förälder kan gå med sina barn. De lekparker som finns är fulla av kattbajs och färg som flagnar.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Frida Linnea Katarina Pettersson
Adress
SÖDRA GLASMÄSTARGATAN 3

Postnummer och ort
621 53 Visby

E-postadress
frida.almgren@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-26 13:05

Ärendenummer
#42728

Sida
1(1)

Inskickat av: LUDVIG LAZARZ

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hej!
Detta är ett förslag som gäller Greta Arwidssons Gata som löper mellan återvinningscentralen i Visby och ned till rondellen vid
Riksantikvarieämbetet/allégatan.
Förslaget gäller installation av vägbulor eller farthinder på sträckan.
Beskrivning och motivering
Jag anser att förslaget är nödvändigt på grund av att det dygnet runt är både trafikanter, byggpersonal, traktorer, lastbilar osv som
absolut inte följer 40 km/h. Ibland kan det köra både livsfarliga byggfordon och vanliga bilar i uppåt 70-80km/h. Det finns mycket
små barn i området och det är även en förskola på sträckan (Törnekvior). Något måste göras för att hindra fordonen ordentligt för det
är bara en gång tidsfråga innan något litet barn skadar sig eller eller i värsta fall omkommer på grund av den mycket vårdslösa
körningen som förekommer varje dag.
Tacksam för förståelse och hjälp!
Med vänlig hälsning, Ludvig

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
LUDVIG LAZARZ
Adress
GRETA ARWIDSSONS GATA 23 B

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
ludviglazarz@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-05-28 09:46

Ärendenummer
#42889

Sida
1(1)

Inskickat av: FRIDA STRANDSELL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Staket runt om lekplatsen i Burgsvik
Beskrivning och motivering
Det är mkt nödvändigt med tanke på att en väg ligger alldeles i närheten av lekplatsen i Burgsvik.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
FRIDA STRANDSELL
Adress
ÖJA STRANDS 810

Postnummer och ort
623 33 Burgsvik

E-postadress
frida.strandsell@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Visby 2021-04-26

Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström om slöseri med skattepengar
I Hemse.

För att spara pengar på omsorgen om de äldre i Hemse lade Alliansen ut Hemse äldreboende
och Iliansgården på anbud till hugade vårdbolag att slåss om vem som kunde sköta driften till
lägsta kostnad. Förvaltningen och Alliansens förhoppning var att kunna minska kostnaderna
med cirka 5 miljoner kronor om året genom att privatisera äldreomsorgen i Hemse.
Attendo vann upphandlingen och deras anbud innebär att Region Gotland får drygt 5 miljoner
kronor lägre kostnader om året för Hemse äldreboende och Iliansgården. När nu Attendos
bemanning är klar visar det sig att besparingen snarare blir drygt 20 miljoner kronor, då de
ska driva verksamheterna med hälften av regionens nuvarande bemanning. 44 omsorgsjobb,
utfört huvudsakligen av kvinnor, förvinner i Hemse.
Detta leder fram till följande frågor till socialnämndens ordförande:
-

Anser Socialnämndens ordförande att Attendo med hälften av nuvarande bemanning
klarar de kvalitetskrav som anbudsunderlagen och Socialtjänstlagen kräver?

-

Om så är fallet, varför gjorde inte alliansen denna halvering av bemanningen i
regionens regi och därmed hämtade hem hela vinsten på 20 miljoner kronor om året
istället för som nu bara fem miljoner kronor?

-

Håller socialnämndens ordförande med om att det är slöseri med skattepengar om man
inte tar chansen att minska kostnaderna med 20 miljoner kronor om året istället för
ynka 5 miljoner om man nu vill spara på de äldre.

-

Anser socialnämndens ordförande det viktigare att gynna storbolagens vinster än att
värna om skattebetalarnas pengar på Gotland?

Håkan Ericsson (S)

Svar på interpellationer om SÄBO- verksamheten i Hemse. RF ärende 38 o 39.
Jag ger här svar på båda interpellationerna i ett dokument, därav storleken på dokumentet.
Förvaltningschefen tillsammans med mig som ordförande kvitterar varje år den budgetram avseende
de pengar som till kommande verksamhetsår beslutats tillfalla Socialnämnden. Den budgetramen har
vi alltså i Socialnämnden att förhålla oss till.
Allianspartierna i Region Gotland har sedan vi tillträdde arbetat för att nu och under många år
framöver ha en ekonomi som ryms inom de ekonomiska medel som tilldelas oss. Vi Allianspartier är
fullt medvetna om att vi måste vara sparsamma med skattebetalarnas pengar och arbetar efter
ledstjärnan att vi inte skall lämna över en misskött ekonomi till kommande generationer.
Vi har i Region Gotland, under flera mandatperioder haft ett fruktsamt samarbete med det som vi
säger, privata aktörer i äldreomsorgen, inom såväl hemtjänst som i Särskilda boenden, SÄBO. Vi har
fortsatt det samarbetet som förra majoriteten hade med dessa privata aktörer. I det här fallet vad
gäller SÄBO i Hemse med företaget Attendo. Attendo driver sedan tidigare verksamhet i flera SÄBO
på Gotland. En stabil aktör som vi ser fram emot att utöka samarbetet med.
När anbudet från Attendo nådde oss konstaterade vi att en årlig besparing om drygt 5 miljoner
kronor kommer verksamheten inom socialförvaltningen och ytterst skattebetalarna till del.
Kraven som ställs på verksamhet inom Socialnämnden/ Socialförvaltningen är givetvis precis de
samma vare sig det är verksamhet inom Region Gotlands egna verksamhet eller de som drivs av
privata aktörer. Kvalitetsuppföljningar sker kontinuerligt från Socialförvaltningen sida. Som det varit
hittills, vilket är många år med privata aktörer, finns ingen skillnad på hur kvalitetskontrollerna sker.
Det är heller ingen skillnad i kvalitet enligt de kvalitetsuppföljningar som skett, vare sig det är privat
eller Socialförvaltningens egna regi. Med detta vill jag säga att personalen som arbetar inom SÄBOverksamheten gör ett fantastiskt jobb med våra äldre. Det gäller alla vare sig de jobbar på ett privat
boende eller på boende som drivs i egen regi.
Kvalitetsundersökningar kommer att ske på samma sätt på SÄBO i Hemse som på alla våra andra
SÄBO. Vi inom Allianspartierna är ytterst noga med att ingen särskiljning skall ske i det avseendet
vare sig det rör sig om privata utförare eller om driften av SÄBO sker i egen regi. Samma krav skall
gälla när det gäller kvalitet på omsorg med allt vad det innebär. Vi inom Allianspartierna har fullt
förtroende att Attendo, med verksamhet över stora delar av landet, har både kunskap och omdöme
att sköta verksamheten i Hemse med rätt personalstyrka
Vad gäller fråga om SÄBO- verksamheten i Hemse fram till nu haft en för stor bemanning, kan jag
endast svara på så sätt att det pågår ett arbete med att se över om ”rätt bemanning” alltid finns
inom Region Gotlands verksamheter i allmänhet och i det här fallet i Socialförvaltningen i synnerhet.
De som planerar bemanningen i verksamheten har en mycket viktig och central roll. En
effektivisering av bemanningssituationen kommer givetvis att fortsätta inom Socialförvaltningens
verksamhet. Som interpellanten påpekar så ser det alltså ut som att effektiviseringar kan ske inom
Socialförvaltningens område. Min förhoppning är att vi i alla partier i Socialnämnden bidrar till en
sådan effektivisering. Detta dels för att trygga ekonomin för framtiden med allt större omsorgsbehov
vad gäller våra äldre, och givetvis för att pengar skall gå till vården och omsorgen istället för till
oekonomiska överbyggnader.
Vi i Allianspartierna värnar fri företagsamhet i alla former. Vi är också helt på det klara med att
företag skall drivas med vinst. Detta är grunden för företagsamhet. Vi ser att konkurrens gagnar
också vår egen verksamhet inom Region Gotland. Att tillföra alternativa arbetsgivare är också ett

stort plus för medarbetare. Det är givet att vi lär av varandra och på så sätt utvecklar verksamheterna
inom i det här fallet äldreomsorgen.
En fråga ställs om Attendos ekonomi. Tyvärr anser jag mig inte vara rätt person att svara på frågor
om detta. Jag kan helt enkelt för lite om deras innersta företagsekonomi och vad de använder sina
pengar till. Det jag däremot kan konstatera är att vi inom Socialnämnden i det här avseendet med
verksamhet i Hemse slutit ett för oss gynnsamt avtal med Attendo, som kommer att vara positivt för
vår verksamhet under flera år framåt.

Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden

Visby 2021-04-26

Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström om effekterna av att
Attendo halverar bemanningen på Iliansgården och Hemse äldreboende

För att spara pengar på omsorgen om de äldre i Hemse lade Alliansen ut Hemse äldreboende
och Iliansgården på anbud till hugade vårdbolag att slåss om vem som kunde sköta driften till
lägsta kostnad. Förvaltningens och Alliansens förhoppning var att kunna minska kostnaderna
med cirka 5 miljoner kronor om året genom att privatisera äldreomsorgen i Hemse.
Attendo vann upphandlingen och deras anbud innebär att Region Gotland får drygt 5 miljoner
kronor lägre kostnader om året för Hemse äldreboende och Iliansgården. När nu Attendos
bemanning är klar visar det sig att Attendo kommer att göra en besparing på drygt 20 miljoner
kronor, då de ska driva verksamheterna med hälften av regionens nuvarande bemanning. 44
omsorgsjobb, utfört huvudsakligen av kvinnor, förvinner i Hemse.
Detta leder fram till följande frågor till socialnämndens ordförande:
-

Är socialnämndens ordförande på något sätt orolig över den omsorg som de dementa
äldre på Iliansgården kommer att får när bemanningen minskas från 58 till 24? Eller anser
Rolf Öström att regionen helt i onödan har haft dubbelt så stor bemanningen av erfarna
medarbetare på Iliansgården?

-

Tror Rolf Öström att omsorgen om de äldre på Hemse äldreboende blir bättre eller sämre
när personalstyrkan minskas från 43 till 29? Anser Rolf Öström att regionen helt i onödan
haft för stor bemanning på Hemse Äldreboende?

-

Hur ser Rolf Öström på den stora kompetensbrist som uppstår på Iliansgården och Hemse
äldreboende när 44 erfarna och många gånger välutbildade medarbetare slutar då Attenda
anser dem övertaliga för att passa in i Attendos bemanningssystem?

-

Hur kommer socialnämndens ordförande kontrollera att Attendo lever upp till
anbudsvillkoren och Socialstyrelsens bestämmelser för omsorgen på Hemse äldreboende
och omsorg om dementa på Iliansgården?

Håkan Ericsson (S)

Svar på interpellationer om SÄBO- verksamheten i Hemse. RF ärende 38 o 39.
Jag ger här svar på båda interpellationerna i ett dokument, därav storleken på dokumentet.
Förvaltningschefen tillsammans med mig som ordförande kvitterar varje år den budgetram avseende
de pengar som till kommande verksamhetsår beslutats tillfalla Socialnämnden. Den budgetramen har
vi alltså i Socialnämnden att förhålla oss till.
Allianspartierna i Region Gotland har sedan vi tillträdde arbetat för att nu och under många år
framöver ha en ekonomi som ryms inom de ekonomiska medel som tilldelas oss. Vi Allianspartier är
fullt medvetna om att vi måste vara sparsamma med skattebetalarnas pengar och arbetar efter
ledstjärnan att vi inte skall lämna över en misskött ekonomi till kommande generationer.
Vi har i Region Gotland, under flera mandatperioder haft ett fruktsamt samarbete med det som vi
säger, privata aktörer i äldreomsorgen, inom såväl hemtjänst som i Särskilda boenden, SÄBO. Vi har
fortsatt det samarbetet som förra majoriteten hade med dessa privata aktörer. I det här fallet vad
gäller SÄBO i Hemse med företaget Attendo. Attendo driver sedan tidigare verksamhet i flera SÄBO
på Gotland. En stabil aktör som vi ser fram emot att utöka samarbetet med.
När anbudet från Attendo nådde oss konstaterade vi att en årlig besparing om drygt 5 miljoner
kronor kommer verksamheten inom socialförvaltningen och ytterst skattebetalarna till del.
Kraven som ställs på verksamhet inom Socialnämnden/ Socialförvaltningen är givetvis precis de
samma vare sig det är verksamhet inom Region Gotlands egna verksamhet eller de som drivs av
privata aktörer. Kvalitetsuppföljningar sker kontinuerligt från Socialförvaltningen sida. Som det varit
hittills, vilket är många år med privata aktörer, finns ingen skillnad på hur kvalitetskontrollerna sker.
Det är heller ingen skillnad i kvalitet enligt de kvalitetsuppföljningar som skett, vare sig det är privat
eller Socialförvaltningens egna regi. Med detta vill jag säga att personalen som arbetar inom SÄBOverksamheten gör ett fantastiskt jobb med våra äldre. Det gäller alla vare sig de jobbar på ett privat
boende eller på boende som drivs i egen regi.
Kvalitetsundersökningar kommer att ske på samma sätt på SÄBO i Hemse som på alla våra andra
SÄBO. Vi inom Allianspartierna är ytterst noga med att ingen särskiljning skall ske i det avseendet
vare sig det rör sig om privata utförare eller om driften av SÄBO sker i egen regi. Samma krav skall
gälla när det gäller kvalitet på omsorg med allt vad det innebär. Vi inom Allianspartierna har fullt
förtroende att Attendo, med verksamhet över stora delar av landet, har både kunskap och omdöme
att sköta verksamheten i Hemse med rätt personalstyrka
Vad gäller fråga om SÄBO- verksamheten i Hemse fram till nu haft en för stor bemanning, kan jag
endast svara på så sätt att det pågår ett arbete med att se över om ”rätt bemanning” alltid finns
inom Region Gotlands verksamheter i allmänhet och i det här fallet i Socialförvaltningen i synnerhet.
De som planerar bemanningen i verksamheten har en mycket viktig och central roll. En
effektivisering av bemanningssituationen kommer givetvis att fortsätta inom Socialförvaltningens
verksamhet. Som interpellanten påpekar så ser det alltså ut som att effektiviseringar kan ske inom
Socialförvaltningens område. Min förhoppning är att vi i alla partier i Socialnämnden bidrar till en
sådan effektivisering. Detta dels för att trygga ekonomin för framtiden med allt större omsorgsbehov
vad gäller våra äldre, och givetvis för att pengar skall gå till vården och omsorgen istället för till
oekonomiska överbyggnader.
Vi i Allianspartierna värnar fri företagsamhet i alla former. Vi är också helt på det klara med att
företag skall drivas med vinst. Detta är grunden för företagsamhet. Vi ser att konkurrens gagnar
också vår egen verksamhet inom Region Gotland. Att tillföra alternativa arbetsgivare är också ett

stort plus för medarbetare. Det är givet att vi lär av varandra och på så sätt utvecklar verksamheterna
inom i det här fallet äldreomsorgen.
En fråga ställs om Attendos ekonomi. Tyvärr anser jag mig inte vara rätt person att svara på frågor
om detta. Jag kan helt enkelt för lite om deras innersta företagsekonomi och vad de använder sina
pengar till. Det jag däremot kan konstatera är att vi inom Socialnämnden i det här avseendet med
verksamhet i Hemse slutit ett för oss gynnsamt avtal med Attendo, som kommer att vara positivt för
vår verksamhet under flera år framåt.

Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden

