April 2021

Strategisk plan och budget 2022-2024

Nämndernas underlag till
strategisk plan och budget

NÄMNDERNAS UNDERLAG TILL STRATEGISK PLAN
OCH BUDGET 2022-2024
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen
Räddningstjänsten
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Överförmyndarnämnden

Protokoll

Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen

PLAN
Strategisk plan och
budget 2022-2024
Regionstyrelseförvaltningen
Datum 2021-03-24
Gäller 2022-2024
Ärendenr RS 2021/23
Version 1.0

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org. nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk plan och budget 2022-2024

Strategisk plan och budget 2022-2024
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens nuläge och strategiska planering för perioden samt ger
underlag till regionens samlade budgetberedning. Resultatet av budgetberedningen blir sedan grunden för
detaljerad verksamhetsplanering och ambitionsnivåer kommande år.
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Verksamhet och resurser för 2022-2024

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen
- är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela
Region Gotland och för platsen Gotland.
- ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Förvaltningen har totalt cirka 450 medarbetare (varav 33 chefer) organiserade i 8
avdelningar; regional utveckling, kultur och fritid, HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet
och kansli, digitalisering samt måltid.
Förvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och
helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och
stödprocesser.
Huvudprocesser
Huvudprocesserna är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till
medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja
social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att säkra det regionala utvecklingsansvaret och
kan sammanfattas enligt följande:
 leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
 främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
 främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
 främja läsning och tillgång till litteratur
 verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet
 leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
 leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
 ge budget- och skuldrådgivning
Ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär att:
 leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål
och förutsättningar
 leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling
sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut
 främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
 skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör
vem som gör vad och hur beslut fattas
Stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att:
 medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att
hantera sina uppdrag och nå Region Gotlands mål
 driva gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed
underlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet
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Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Den demografiska utvecklingen ger en allt äldre befolkning men också fler barn. Behovet
av välfärdstjänster växer men samtidigt minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Trycket
att driva verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt och då framför allt med
nyttjande av ny teknik och digitalisering ökar. Allt för att klara av att leverera verksamhet
med färre resurser såväl personellt som ekonomiskt.
Styrningen från nationell nivå stärks vilket minskar det lokala handlingsutrymmet.
Kortsiktiga riktade bidrag blir allt vanligare och ställer krav på nya arbetssätt och fortsatt
hantering efter det att bidrag upphört. Utvecklingen av politikområdet regional utveckling
skärper krav och förväntningar på tillväxtarbetet.
De ekonomiska klyftorna vidgas och det är stora skillnader mellan människors tillgång till
nätverk och sociala strukturer. Möjligheterna till god hälsa förbättras men skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper blir allt större.
En avgörande grund för ett stabilt samhälle är människors tillit till varandra men det finns
tecken på att tilliten minskar. Det blir allt viktigare att värna om demokrati och
rättssäkerhet. Omvärlden förändras också i allt snabbare takt och mediabevakningen blir
allt kraftigare.
För världen innebär klimatförändringarna fler katastrofer och kriser. Osäkerheten ökar med
militära konflikter och också tekniska-, finansiella och klimatrelaterade risker. Gotland är
utpekat som ett särskilt viktigt och prioriterat område i det nationella försvaret.
Corona-pandemin som drabbat världen har slagit hårt också mot Gotland. Stora effekter
syns i försämrade förutsättningar för näringsliv och föreningsliv. En tydlig påverkan syns
också på folkhälsan. Med pandemin har också kommit krav på förändrade arbetsformer
och digitaliseringen har tagit stora steg framåt. Kris- och beredskapsarbetet har utmanats
och lärdomar har dragits som bidrar till fortsatt utveckling inom området.
I Region Gotland pågår en rad stora utvecklingsinsatser som bygger på helhet och
samarbete över gränser. En ny regional utvecklingsstrategi är framtagen som bygger
förväntningar för framtiden. Det regiongemensamma effektiviseringsprogrammet har lett
till ny kunskap och lärdomar som behöver omsättas i aktiviteter för att ge resultat.
Kunskaperna om vilka framgångsfaktorer som skapar verksamhet med kvalitet är tydliga
och genom medlemskapet i SIQ har regionen också stärkt sin egen kompetens inom
området. De framgångsfaktorer som lyfts fram är:
 Att skapa värde tillsammans med kunder och intressenter
 Att utveckla värdeskapande processer
 Att förbättra verksamheten och skapa innovationer
 Att leda för hållbarhet
 Att involvera motiverade medarbetare
 Att basera beslut på fakta
Kan regionen leva upp till dessa faktorer skapas kvalitet för dem verksamheten finns till för
men också engagerade medarbetare som ger attraktionskraft som arbetsgivare och därmed
säkrare kompetensförsörjning. Processer och förnyelse ger utveckling och effektivitet och
att ständigt lära sig av fakta antingen från egna insikter eller andras kunskaper ger möjlighet
till bästa möjliga arbetssätt.
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Resultat 2020

Regionstyrelseförvaltningens resultat för 2020 visar sammanfattningsvis en bedömd positiv
påverkan på regionens måluppfyllelse genom de aktiviteter som slutförts under året.
Samtidigt har verksamheten anpassats och förändrats för att hantera effekterna av den
uppkomna pandemin och också för att möta kraven på kostnadssänkningar. En
organisationsförändring har genomförts med följd att försörjningsverksamheten från
årsskiftet 2020/2021 flyttats till teknikförvaltningen samt att en ny avdelning kvalitet och
kansli bildats.
Medarbetaruppföljning visar att en stor andel av medarbetarna är engagerade och
motiverade i sitt arbete. Samtliga index visar på förbättring och gröna resultat.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och kompetensförsörjningen är
fortsatt en utmaning.
Det ekonomiska resultatet blev +25,8 mnkr. Överskottet förklarades främst av överskott i
centrala anslag, tillfälligt statsbidrag för sjuklönekostnader samt förseningar i investeringar
som medfört överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott
redovisas även vad gäller anslaget för förstudier av exploateringsprojekt och för försäljning
av leasingbilar. Vidare återfinns visst överskott i verksamheten i form av löner och övriga
kostnader.

1.4

Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2021

Förvaltningens arbete att vara en drivande och sammanhållande kraft bidrar i hög grad till
att stärka måluppfyllelsen i Region Gotlands vision och i de 18 målen i styrkortet. Dock
upplevs idag stora utmaningar i att balansera målsättningar, förväntningar, ambitionsnivåer
och behovsbeskrivningar med nuvarande resurser och krav på ytterligare
kostnadssänkningar.
Inför 2021 gjordes bedömningen att delar av förvaltningens verksamhet var
underfinansierad och därför äskades om 17,5 mnkr för att hantera effekter av förändrad
lagstiftning men också för att kunna förstärka områden som e-arkiv, digital HR, och
kanslistöd. Vid budgetbeslutet konstaterades att förvaltningen gavs en besparing på 3,9
mnkr, en permanent förstärkning om 5 mnkr och också ett tillfälligt anslag om 6 mnkr för
att driva på genomförandet av effektiviseringsprogrammet. Totalt ett tillskott på 7,1 mnkr
varav 6 mnkr tillfälligt för 2021. Därutöver riktades 2 mnkr till fortsatt utveckling av
organisationskulturen framåt.
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden 2017-2021 genomfört kostnadsminskningar på 70,4 mnkr varav alltså 3,9 genomförs under innevarande år. För 2021 uppgår
förvaltningens nettobudget till 400 mnkr och kostnadsbudgeten till 625 mnkr.
Arbetet med kostnadsminskningar har de senaste åren inneburit minskade budgetramar för
samtliga ansvarsområden inom förvaltningen. Detta har medfört åtgärder som påverkat
såväl den egna förvaltningen som övriga verksamheter i regionen. Viktiga effektiviseringar
har kunnat genomföras men förändringar har också inneburit att det centralt organiserade
stödet till regionens chefer minskat vilket ökat belastningen och också lett till viss
uppbyggnad av stödfunktioner i övriga förvaltningar. Dessutom har resurser inom regional
utveckling och kultur- och fritid minskats vilket påverkat utbudet mot medborgarna.
Coronapandemin har påverkat kraftigt och krävt att förvaltningen planerat om resurser för
att klara mer akuta åtaganden och därmed skjutit på sedan tidigare tänkta
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utvecklingsinsatser. Detta har lett till en viss utvecklingsskuld som behöver tas igen under
kommande år.
Bedömning av balans - huvudprocesser
Huvudprocesserna syftar till att främja social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att
säkra det regionala utvecklingsansvaret.
En ny Regional Utvecklingsstrategi är beslutad och nu inleds arbetet med implementering
och genomförandeprogram ska tas fram. Till det ska strategiskt arbete ske med beslut och
uppföljning av 1:1-medel för att finansiera utvecklingsinsatser kopplat till programmen.
Arbetsbördan och ambitionsnivåerna inom området regional utveckling har ökat samtidigt
som resurserna har minskat. En utredning med externt konsultstöd har tidigare visat att
Region Gotland inte har resurssatt det regionala utvecklingsansvaret i nivå med uppdragets
omfattning. Näringslivets förutsättningar har kraftigt påverkats av pandemin och behovet
att stödjande åtgärder från regionen kvarstår under året. Under 2021 bedöms pandemin
fortfarande ge effekter på minskat resande vilket ger ett visst tillfälligt ekonomiskt
utrymme.
Med anledning av pandemin har satsningen på krisberedskap och säkerhet fått ställas om
för att hantera läget. Under året kommer troligen en återgång ske till att fokusera mer på
återuppbyggnaden av det civila försvaret och uppbyggnad av krisberedskapen. Statliga stöd
möjliggör samordning och också utvecklingssatsningar.
En ny översiktsplan är under framtagande men har skjutits i tiden för att ligga i fas med
den regionala utvecklingsstrategin. Förskjutningen gör att ekonomiska resurser för arbetet
endast finns beslutade för fram till innevarande år.
Gotlands Kulturplan 2021-2024 är antagen och nu påbörjas genomförandet. Dock har
förutsättningarna kraftigt påverkats av den pågående pandemin och befintliga kulturstöd
möter inte kulturlivets behov. En förstärkning från statlig nivå har gjorts till
kultursamverkansmodellen för att uppnå kulturpolitiska mål och de uppdrag som återfinns
i kulturplanen men behoven av stödåtgärder är stora också under 2021.
Inom fritidsområdet drivs ett antal större utvecklingsprojekt som gör att dagens resurser
inte räcker till och tidplaner har därför fått förlängas över kommande år.
Biblioteksverksamheten har stora besparingar att realisera under 2021. Effektiviseringar
sker genom ökad samordning, fler meröppna bibliotek och större andel digitala tjänster.
Förutsättningarna till utveckling inom läsfrämjande och litteraturområdet förstärks av att
den regionala biblioteksverksamheten från 2021 får ett permanent statligt ramtillskott inom
kultursamverkansmodellen.
Sedan tidigare har resursbrist och långa köer uppmärksammats inom budget- och
skuldrådgivningen. Även konsumentverkets rekommendationer visar att verksamheten bör
utökas. Under året finns en oro för att konsekvenser av pandemin ska ge ytterligare ökat
behov av funktionen och att den därmed får ännu svårare att räcka till.
Överförmyndarnämndens kansli har stora behov av förstärkningar för att klara kraven på
verksamhetsutveckling samtidigt som ordinarie verksamhet ska upprätthållas. Dessa behov
beskrivs särskilt i överförmyndarnämndens underlag till strategisk plan och budget.
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En samlad bedömning i huvudprocesserna är att neddragningar gjorts i intern
administration och stödfunktioner i så hög uträckning att kvaliteten blir lidande. Störst
obalans upplevs i kommunikationsstödet.
Bedömning av balans - ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär också att
leda uppföljning och analys, att främja en gemensam organisationskultur och en
organisationsstruktur som ger förutsättningar.
För att driva uppdraget i ledningsprocesserna pågår under 2021 en rad insatser under
ledning av regionstyrelseförvaltningen. Bland annat kan nämnas:
 Informationsförvaltningsprocessen kartläggs
 Regionens demokratiuppdrag beskrivs och formas
 Hanteringen av molnlagrade IT-tjänster och införande av Office 365 tydliggörs
 Ledarstrategin omsätts i konkreta utvecklingsinsatser
 Fortsatt arbete med att utveckla en organisationskultur baserad på tillit
 En medarbetarstrategi formas
 Det bemanningsstrategiska arbetet utvecklas
 En lokalförsörjningsstrategi tas fram
 Styrmodellen utvärderas och utveckling påbörjas
 Samverkansstrukturer utvecklas
Förvaltningen har en viktig roll som drivande och sammanhållande kraft i dessa satsningar.
Med dagens resurser är detta möjligt men med ytterligare neddragningar är bedömningen
att det blir svårt.
Bedömning av balans – stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar
att hantera sina uppdrag. Dessutom handlar uppdraget om att driva gemensam
serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed underlätta för samtliga
förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Stödfunktioner finns både inom regionstyrelseförvaltningen och i övriga förvaltningar. Idag
finns skillnader mellan olika stödfunktioner i logiker för hur stödet samordnats eller inte.
Speciellt upplevs obalanser mellan behov och resurser inom områden som kommunikation,
informationsförvaltning och verksamhetsutveckling. Inom dessa områden finns centralt
framför allt strategiska resurser medan stödet finns lokalt i varje förvaltning.
Året av pandemi har synliggjort behovet av samarbete över gränser och också vikten av en
välutvecklad intern- och externkommunikation. Dagens resurser inom
kommunikationsområdet är dimensionerade för att vara en strategisk resurs kopplad till att
driva och utveckla regionens gemensamma kanaler, skapa och följa upp strategier och
policys samt tillhandahålla gemensamma verktyg. Det framgår tydligt att övriga
förvaltningar förväntar sig och önskar ett mer omfattande stöd som också kan kliva in olika
projekt och prioriterade verksamhetsutvecklingsinsatser. Här finns en tydlig obalans mellan
behovet och dagens resurs. Externa köp av kommunikationsstöd har ökat vilket tyder på
att förvaltningarna prioriterar kompetensen även om inte resursen finns internt att tillgå.
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Inför 2020 ökade uppdraget i den politiska mötes- och ärendeberedningsprocessen men
utan ekonomist tillskott. Förstärkning till funktionen har lösts temporärt med frigjorda
medel från ej tillsatta vakanser och sjukfrånvaro.
Digitaliseringstakten är hög i hela regionen och med ökad kunskap om digitaliseringens
möjligheter kommer också en ökad efterfrågan på stöd. Under 2021 hanteras detta genom
ytterligare effektiviseringar och kompetensväxling.
Inom upphandlingsområdet är obalansen tydlig. Behovet är långt större än vad som kan
levereras med dagens resurser. Dock har resursförstärkning beslutats och uppbyggnad av
såväl organisation som processer och funktioner pågår för att skapa en långsiktigt hållbar
balans.
Tidigare genomförda kostnadssänkningar i stödprocesserna har lett till att utvecklingsmedel
skurits bort till förmån för de personella resurser som krävs för att kunna ge det stöd som
övriga verksamheter efterfrågar. Detta gör att stödet fortfarande går att leverera men att
utvecklingsinsatser som kan ge kvalitet och effektivisering över tid blivit lidande.
Flera centrala systemstöd saknar idag resurser för underhåll och utveckling. Då systemstöd
i allt större utsträckning upphandlas och hanteras centralt bör en budgetväxling kunna ske
mellan förvaltningar då kostnader som tidigare funnits i övriga förvaltningar nu läggs inom
regionstyrelseförvaltningen. Att samla systemen ger ändå en lägre kostnad totalt. Även
licenskostnader som idag hanteras i respektive förvaltning bör samordnas för högre
effektivitet.
Måltidsverksamheten är i början av ett omfattande utvecklingsarbete initierat inom ramen
för regionens effektiviseringsprogram. En utredning har genomförts för att belysa hur
fortsatt förändring av styrning, köksplanering, produktionstekniker och bemanningsfrågor
kan leda till kvalitet och också sänkta kostnader framåt. I arbetet som skett tillsammans
över förvaltningsgränser syns att det finns behov av förstärkt samverkan och också ökad
tydlighet i såväl ambitionsnivåer som prismodeller och utvärderingsmetoder. Att
förvaltningen saknar en övergripande gemensam lokalsamordningsfunktion är märkbart
och försvårar arbetet då ordinarie resurser har svårt att räcka till i det omfattande arbete
som krävs. Dessutom har verksamheten en utmaning i att hämta hem de ökade kostnader
som uppstår vid införandet av heltid som norm som gäller från januari 2021.
Kraven på förvaltningens verksamheter ökar och komplexiteten utmanar. Allt mer
utvecklingsarbete drivs i projektform vilket gett ökad behov av stöd inom framför allt inom
ekonomi och kommunikation Sedan tidigare har neddragningar gjorts i de förvaltningsegna
stabsresurserna som syftar till att stödja förvaltningsledningen. Resurser finns inom HR,
ekonomi och strategisk planering och en tillfällig förstärkning har kunnat prioriteras för
informationsförvaltning/e-arkiv under året. Därutöver finns behov av stöd också i
kommunikation, lokalsamordning och ökad digitalisering. Där nyttjas idag
specialistfunktionerna i avdelningarna vilket inte bedöms räcka till för en god kvalitet.
1.5

Behov och prioriteringar 2022-2024

Regionstyrelseförvaltningen med sitt uppdrag att vara en drivande och sammanhållande
kraft har en avgörande roll för regionens samlade utveckling över tid. Med grund i 2021 års
läge och den förväntade utvecklingen framåt görs följande analys av kommande
prioriteringar och behov.
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För fortsatt kvalitet och utveckling i huvudprocesserna
Coronapandemin och dess effekter kommer att vara märkbara över lång tid framåt vilket
ställer krav på förvaltningens huvudprocesser. Troligt är att pandemin leder till större
psykisk ohälsa och social utsatthet i samhället och att samla resurser för att skapa
förutsättningar för en god hälsa blir avgörande.
För att ha processer till en kostnads- och kvalitetsnivå jämförbar med andra kommuner
och regioner behövs tydlig politisk styrning och att brukaren sätts i centrum
För att den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska leda till konkret förändring och
utveckling krävs fortsatt aktivt arbete med implementering, genomförande av åtgärder,
uppföljning, utvärdering och ständigt lärande. Allt för att strategin ska hållas levande och få
den verkan den är avsedd att ha. I arbetet behövs kvalificerad handläggarkapacitet men
också kommunikatörsresurs och samhällsanalytisk kompetens. Idag hanteras
handläggarresursen med projektmedel vilket också gäller för kommunikationsstödet. För
stabilitet och kontinuitet skulle dess resurser behöva permanentas. Den samhällsanalytiska
kompetensen finns inte i regionen idag men är ett måste för att kunna hantera uppföljning,
utvärdering och planering inom ramen för ny RUS.
Den nya RUSen kommer att omsättas i genomförandeprogram för klimat, miljö och energi
samt näringslivets förutsättningar och innovation. Sedan tidigare finns kopplat till området
social hållbarhet ett program för god, jämlik, jämställd hälsa. Arbetet innebär en tydlig
ambitionshöjning inom området klimat- och energiomställning. För att hantera detta
behövs bortprioritering av andra kompetensområden göras om inte resursförstärkning
också ges för arbetet. För regionen som helhet ska också tydligare interna
samverkansstrukturer byggas upp för att säkra gemensam utveckling.
Under planperioden ska arbetet utifrån Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård på Gotland fortgå. Det är avgörande att målbilden för
god och nära vård och förflyttningen i färdplanen framåt införlivas i strategisk plan
respektive verksamhetsplan.
Framåt beräknas ett fortsatt högt tryck i exploateringsfrågorna och ett flertal stora projekt
är aktuella. Den fortsatta utvecklingen kommer att grundas i det arbete som är påbörjat
kring framtidens samhällsbyggnadsprocess (FramSam).
Under perioden kommer ett utvecklingsarbete att göras för att tydliggöra regionens
sammanhållna arbetsmarknadspolitik. När utredningen är klar kommer den att vara ett
viktigt underlag för strategiska vägval rörande regionens bidrag på det
arbetsmarknadspolitiska området.
Coronapandemin bedöms påverka behovet av budget- och skuldrådgivning framåt.
Nationellt görs bedömningar att hushållens betalningsförmåga minskar, antalet
skilsmässoansökningar ökar och att antalet ansökningar om skuldsanering kommer att öka.
I regionens budget- och skuldrådgivning är väntetiderna långa och det förebyggande
arbetet eftersatt. Under 2020 gjordes en tillfällig förstärkning av funktionen vilket startade
en positiv utveckling och en mer robust verksamhet. Bedömningen är att denna
förstärkning behöver fortsätta. För att minska sårbarheten i funktionen bör en översyn
göras kring var denna verksamhet bäst bedrivs. Liknande kompetenser och dialog med
medborgare sker idag inom socialförvaltningen varför det är möjligt att en förstärkning av
resursen skulle kunna bli mer effektiv inom ramen för den nämnden/förvaltningen.
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Förvaltningen har getts en ramökning för perioden 2019-2022 för arbetet med framtagande
av en ny översiktsplan för Gotland. Arbetet har förskjutits i tid för att balansera med ny
RUS och därför finns ett behov av förlängd ramförstärkning för ytterligare två år 20222023.
Efter en period av pandemifokus i krisberedskapsarbetet kommer arbetet att återigen ställas
om för att handla mer om civilt försvar och uppbyggnad av krisberedskap i samtliga
förvaltningar. Statliga medel möjliggör den samordning som behövs i satsningarna.
Under perioden kommer ett nytt fritidspolitiskt program att beslutas. Programmet kommer
att utgöra styrning för arbetet framåt och också ligga till grund för hur bidrag och avtal
utformas och hur anläggningsplaneringen ska se ut. I likhet med många andra kommuner
har Gotland badhus som är små och gamla. Underhåll och renovering kostar allt mer och
efter beslut i regionstyrelsen kommer ett förslag till nästa steg i investering i nytt badhus på
Gotland att presenteras i ett separat ärende till budgetberedningen 2021. Andra områden
som kräver utvecklingsinsatser och investeringar under perioden är fotbollsplaner,
omklädningsmöjligheter, golv i arenahallen och etablering av en gymnastikhall.
Framtidens biblioteksverksamhet tar form. En verksamhet som är mer digital och mobil
och som möter Gotlänningarna på nya sätt. Meröppna bibliotek behöver fortsatt utvecklas
och det ger en ökad tillgänglighet och också möjlighet att planera resurser på ett effektivt
sätt. Flera viktiga projekt har drivits inom ramen för den nationella satsningen Stärkta
bibliotek och ger god grund för fortsatt utveckling. En permanent ramförstärkning
kommer också från 2021 att ges inom kultursamverkansmodellen för att stärka bibliotek,
läsfrämjande och litteratur på Gotland. Utgångspunkten i den fortsatta utvecklingen
kommer att vara den reviderade biblioteksplanen som ska tas fram och beslutas under
2021.
Gotlands kulturplan gäller 2021-2024. Den pågående coronapandemin har drabbat
kulturlivet hårt vilket tydligt påverkar förutsättningarna i arbetet. En av målformuleringarna
är att främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna. En annan är att
förbättra möjligheterna för professionella kulturskapare att kunna försörja sig på sin
konstnärliga verksamhet. En genomlysning av befintliga stöd visar att dessa inte svarar upp
mot kulturlivets behov. Speciellt gäller detta fria professionella kulturskapare utanför de
regionala länsinstitutionerna. De stöd som idag finns att söka för kulturskapare är filmstöd,
tryckstöd, ett kulturarbetarstipendium, verksamhetsstöd samt arrangemangsstöd. Inga
övriga medel för idéutveckling och produktion finns tillgängliga och kulturskaparna är
hänvisade till att få uppdrag inom länsinstitutionerna - som arbetar väldigt olika med att ta
in extern konstnärlig kompetens och heller inte täcker in alla konstarter. Många regioner i
Sverige erbjuder stöd eller stipendier till kulturskapare. Gotland är samtidigt, enligt statistik
från Tillväxtverket, ett av tre län med störst andelsmässig tillväxt inom KKN de senaste
åren. På ön finns drygt 1000 aktiva kulturföretagare. Att förstärka stödet till dessa grupper
blir ett viktigt styrmedel för att investera i tillgången till kultur för Gotlänningarna.
Regionens ansvar för Almedalsveckan är under utveckling och förändring. Veckan är
oerhört viktig för Gotland och bedömningen i den utredning som är gjord är att
organisationen behöver förstärkas på alla nivåer både resurs- och kompetensmässigt.
Underlag för denna utveckling och behov av resurser beskrivs i ett separat ärende till
budgetberedningen.
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För fortsatt kvalitet och utveckling i ledningsprocesserna
Det startade arbetet att utveckla regionens styrmodell är av stor vikt. Syfte och mål är att
skapa en styrning som i större utsträckning än idag vilar på principerna för tillitsbaserad
styrning och ledning. Kopplingen mellan Region Gotlands styrkort med perspektiv,
målområden, mål och indikatorer för koncernen och de långsiktiga övergripande
målsättningarna om utveckling av det gotländska samhället som beslutas i den regionala
utvecklingsstrategin med tillhörande program för samhandling ska tydliggöras. I arbetet ska
tillitsdelegationens sju principer för tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande.
Kunskap från övriga regioner och kommuner ska nyttjas genom att använda både SKR
samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Ett fortsatt samlat ledningsarbete där styr- och ledningsprocesser bildar en helhet och
skapar förutsättningar för regionens verksamheter blir av vikt.
För fortsatt kvalitet och utveckling i stödprocesserna
Stödfunktioner är avgörande för att skapa förutsättningar för regionens samtliga chefer.
Framtiden kräver stödfunktioner som är digitala, kommunikativa, proaktiva och flexibla.
Processer behöver vara tydliga och utvecklingen bedrivas i nära samarbete med
kärnverksamheten. I så hög uträckning som möjligt krävs att stödet utformas med
utgångspunkt från den man finns till för. Allt för att göra det lätt att göra rätt.
Att stödresurser organiseras med olika logiker gör det ibland svårt att säkra bästa möjliga
värde för helheten. En bedömning är att en större effekt av befintliga resurser kan fås med
ökad samordning inom områden som kommunikation, verksamhetsutveckling/
projektledning och informationsförvaltning.
Processkartläggningar och verksamhetsutveckling i nära dialog med dem verksamheten
finns till för tillsammans med god informationsförvaltning och digitalisering är krafter som
behöver drivas, ledas och stödjas. Effekter som förväntas är ökad effektivitet i samtliga
verksamheter. Dock kan det vara så att det under en period krävs mer resurser då dubbla
arbetssätt kommer att krävas temporärt.
Coronapandemin har påverkat också stödprocesserna på märkbara sätt. Väldigt tydligt har
det varit för kommunikationsfunktionen där vikten av planerad kommunikation som
snabbt kan ställas om har ställts på sin spets. Att arbeta samordnat och integrerat har varit
en framgångsfaktor som gett resultat men är också resurskrävande. Pandemin är ännu inte
över och dessutom pågår en rad stora utvecklingsarbeten i Region Gotland som 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 kunna ge positiva effekter i
såväl internt som externt perspektiv. Dagens kommunikationsfunktion är dimensionerad
för ett relativt avgränsat uppdrag kring gemensamma kanaler, uppföljning av strategier och
policys samt att tillhandahålla verktyg. En bedömning är att funktionen skulle skapa mer
värde om uppdraget utvidgas till att vara ett strategiskt och operativt ledningsverktyg i de
frågor och projekt där kommunikationskompetens behövs. Region Gotland behöver få fler
som snabbt kan fånga upp många av de olika slags berättelser som finns att berätta om vår
verksamhet, och sedan skriva, filma och publicera dem i regionens egna kanaler. Detta
innebär en förflyttning i relation till dagens uppdrag för kommunikationsfunktionen och
skulle kräva resursförstärkning. En förstärkning av kommunikationsfunktionen bör också
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ge minskade behov av externt stöd som idag köps in i flera fall då den egna resursen inte
räcker till.
Den digitala utvecklingen är omfattande och går snabbt. I takt med förvaltningarnas krav
på effektivisering och ökade kunskaper samt digitaliseringens möjligheter ökar efterfrågan
på stöd i verksamhetsutveckling med digitala hjälpmedel. Över tid blir det avgörande att
den påbörjade kompetensväxlingen från drift till utveckling fortsätter med full kraft.
Den digitala utvecklingen är också en förutsättning för att stödfunktionerna framåt ska
kunna drivas med effektivitet både i det egna arbetet och hos regionens chefer. Här behövs
kompetens och resurser för att driva, kravställa, upphandla, utveckla, implementera, stödja
och systematiskt förvalta nya digitala system. Att lägga resurser på gemensamma centrala
funktioner som kan driva detta arbete med kvalitet för helheten är något som ger effekt i
samtliga verksamheter varför ekonomiska medel för detta bör prioriteras långsiktigt.
En ökad digitalisering kräver också tydlig ledning av underhåll och utveckling i
gemensamma centrala systemstöd. En förflyttning av ekonomiska medel från övriga
förvaltningar till en gemensam hantering i regionstyrelseförvaltningen skulle ge
samordningsvinster och därmed förbättrade möjligheter till effektivitet och kvalitet.
IT-branschens omställning fortsätter och som region går vi från att köpa produkt- till att
köpa tjänst. Detta innebär en nödvändig kostnadsförskjutning från investering till drift.
Microsoft kommer inte längre underhålla dagens office-produkter vilket ger en oundviklig
övergång till nya programvaror som också innebär ökade kostnader.
Framtidens HR-arbete behöver bygga på dagens upplevda goda kvalitet men också möta
nya kompetensområden som bemanning, personalekonomi och utformningen av den
moderna arbetsplatsen.
För att möta behoven av upphandlingsstöd kommer ett långsiktigt arbete att behöva
bedrivas över flera år. Den resursförstärkning som getts ger en bra grund men
bedömningen är att ytterligare tillskott är nödvändigt. Området är lagstyrt och finns inte
centrala stödresurser att tillgå kommer förvaltningarna att behöva hänvisas till konsultköp
vilket i förlängningen blir en dyrare lösning då kompetensen som byggs upp inte stannar i
regionen.
Framtidens arbetsplatser behöver utformas med lärdomar från de nya arbetssätt som
utvecklats under pandemin. Med allt mer digitala arbetsflöden och möten minskar behovet
av egna kontorsarbetsplatser och nya behov av arbetsytor uppstår. Lokaleffektivisering blir
därmed möjlig på ett helt annat sätt än tidigare.
Framtidens måltidsverksamhet kommer att ta form efter det utredningsarbete som
genomförs under 2021. Politiska inriktningsbeslut är av vikt. Genom att öppna upp för
olika produktionstekniker skapas förutsättningar att skapa ökad effektivitet och också
fortsatt hög kvalitet. Medborgare ställer allt högre krav på utbud, flexibilitet och
specialanpassad kost vilket ställer stora krav på alternativa produktionslösningar och
kompetensutveckling. Arbetsmiljökraven är redan idag tydliga och flera av dagens kök
kräver omfattande underhåll för att möta lagstiftningen. Förändringar i övriga förvaltningar
kräver också att måltidsverksamheten är flexibel. Detta kan handla om privatisering av
äldreboenden, geografisk placering av verksamhet och också förändring av
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arbetsmarknaden med grund i ökad digitalisering. Oavsett vägval är det av stor vikt att
ambitionsnivåer följs av finansiering och tydlighet för alla involverade förvaltningar.
För fortsatt kvalitet och utveckling i det egna förvaltningsarbetet
För att lyckas i uppdraget krävs att förvaltningens chefer och medarbetare ges goda
förutsättningar att göra ett bra jobb. Att digitalisera och förändra arbetssätt blir en
förutsättning och stöd till verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering behöver
prioriteras under en lång period framåt. Det finns potential i förvaltningens egna
lokalutnyttjande men för att kunna driva och utveckla arbetet krävs kompetens och
resurser. Det egna kvalitetsarbetet behöver få utrymme och ta tydlig utgångspunkt i den
verksamheten är till för. Samarbetet över verksamhetsgränser måste stärkas för att öka
snabbhet och flexibilitet i en tid av allt mer begränsade resurser.
Inom regional utveckling och kultur och fritid bedrivs allt mer verksamhet i projektform.
Det finns också en uttalad ambition att öka projektfinansieringen ytterligare. Kompetens
och resurser för att driva och hantera projekt behöver prioriteras framåt.
För att säkra kompetensförsörjningen behöver förvaltningen hålla i de strategier och
aktiviteter som är beskrivna i kompetensförsörjningsplanen. Strategiskt lyfts här att
underlätta lönekarriär, använda kompetensen rätt, låta fler jobba mer, skapa engagemang,
bredda rekryteringen, skapa engagemang, förlänga arbetslivet och nyttja tekniken.
Ett fortsatt arbete behöver göras för att utveckla organisationen att möta framtidens krav
och förväntningar. Processtyrningen blir allt tydligare och måste hanteras i balans med
linjestrukturen på ett bra sätt.
Möjligheterna att skapa högre effektivitet och kvalitet med hjälp av förbättrade processer,
ökad digitalisering och förändrade arbetssätt är tydlig men för medarbetarna som ska driva
utvecklingsarbetet samtidigt som arbetsbelastningen är hög kan det bli en svår ekvation.
Behovet av god planering och ett tryggt ledarskap i förvaltningen är tydligt.
Ett omfattande arbete är gjort i att skapa en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. Här
beskrivs de verksamhetsutvecklande åtgärder som kan få kraft med stöd av digitalisering.
En effektbedömning är gjord och med en kombination av bedömd nytta,
angelägenhetsgrad och genomförbarhet framträder ett antal områden som prioriterade att
påbörja initialt. Här omfattas bland annat införande av digitaliserade inköp, e-arkiv,
beställarportal, automatisering av scheman, kontobeställningar, anställningsprocess,
registrering i vårdslussen samt digitalt arbetsgivarintyg.
1.6

Förändringar och risker för att klara framtidens ekonomiska situation

Framtidens välfärdsutmaning innebär att allt fler kommer att behöva allt mer stöd men att
resurserna för att hantera det kommer att minska. Resurserna handlar då både om
ekonomiska i form av lägre skatteintäkter och personella på grund av ökad konkurrens om
arbetskraften. Att effektivisera och sänka kostnader blir ett måste för regionen som helhet.
Effektiviseringsprogrammets möjligheter
I regionen drivs sedan 2019 ett gemensamt effektiviseringsprogram. Inom ramen för
programmet har ett antal projekt genomförts för att tydliggöra möjligheter till framtida
effektivisering och kostnadsminskning. Tydligt framgår att fortsatt arbete med
lokalförsörjning, bemanning, digitalisering och inköp har stor potential att ge effekt om
arbetet leds och drivs på rätt sätt. Regionstyrelseförvaltningen har som ansvarig för dessa
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processer en avgörande roll inte bara för den egna förvaltningens effektivisering utan för
samtliga förvaltningars. Att ha resurser att bedriva detta arbete blir därför avgörande för
regionens totala ekonomi.
Generella slutsatser inom ramen för programmet är dessutom att regionen har möjligheter
att skapa högre effektivitet genom att stärka kompetensen kring arbete i projektform,
utveckla processorienteringen, stärka organisationskulturen, och förstärka samarbetet över
gränser. I alla dessa områden har regionstyrelseförvaltningen en viktig roll.
I den egna förvaltningen bedöms också ytterligare effektivisering vara möjlig med stöd av
de kunskaper som byggts upp inom ramen för effektiviseringsprogrammet. Att ytterligare
digitalisera och automatisera gör det möjligt att minska manuell administration och därmed
möjlighet att anpassa bemanningen. Förbättrade digitala tjänster och självservice är också
viktiga metoder för ökad effektivisering. Att flytta ut stora system och istället köpa dem
som tjänst bedöms också kunna ge möjligheter till minskade personalbehov.
Ställningstaganden kring lagstiftning behövs för att möjliggöra fortsatt digital
effektivisering. Dagens oklarheter kring tolkningar av lagstiftning rörande
informationshantering och personuppgiftsbehandling verkar hämmande.
Nya arbetssätt under pandemin visar tydligt att lokaler kan nyttjas mer effektivt och att
lokalytor därmed kan minskas. Som perspektiv kan nämnas att lokalhyran för ett av husen
på Visborg är ca 12 mnkr per år. Inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten är att
skapa en mer effektiv köksinfrastruktur där lokalnyttjandet är en viktig faktor.
De utvecklingsinsatser som drivs inom området inköp är viktiga för att skapa
kostnadsminskningar för regionen som helhet och också regionstyrelseförvaltningen
kommer att kunna hitta fördelar med de åtgärder som planeras. De stora inköp som görs
inom förvaltningen är inom måltidsområdet och IT.
Arbetet med strategisk hållbar bemanning ger nya kunskaper inom framför allt måltids- och
biblioteksverksamheten. Dessa kunskaper ger möjlighet att genom schemaläggning och
planering skapa en mer effektiv bemanning och därmed skapa lägre personalkostnader. En
utmaning i bemanningsarbetet är det pågående arbetet att införa heltid som norm.
Förberedelser inför införande av Heltid som norm har pågått under 2020 vilket resulterat i att
andelen heltidsanställda i berörda verksamheter har ökat med drygt 10%. I förvaltningen
arbetar cirka 35 tillsvidareanställda medarbetare inom kommunals avtalsområde deltid. De
berörda yrkeskategorierna är köksbiträden, kockar samt badvaktmästare, det stora flertalet
är kvinnor. Heltid som norm påverkar samtliga medarbetare inom kommunals
avtalsområde i form av krav på ökad flexibilitet och samarbete över gränser. Nya lösningar
har arbetats fram och kommer framgent att behöva fortsätta arbetas fram över avdelningsrespektive förvaltningsgränser. En bedömning i berörda verksamheter är att de kostnader
som uppstår vid införande av heltid som norm inte fullt ut går att undvika genom
förändrade arbetssätt utan i ett värsta scenario kan kostnaderna komma att öka.
Möjliga utbudsförändringar
Generellt gör förvaltningen bedömningen att framtida kostnadsminskningar bara kan göras
genom att minska personalkostnader. Detta kan åstadkommas på olika sätt men kräver
aktiva beslut och prioriteringar. Det går inte att med för få resurser upprätthålla ett
chefsstöd med kvalitet utan då behövs tydlighet i att det är en liten centraliserad och
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standardiserad funktion som blir kvar. Övrigt stöd kommer då behöva hanteras i övriga
förvaltningar.

2 Driftbudget 2022-2024
Med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte på
framtidens mål och utmaningar görs bedömningen att regionstyrelseförvaltningen är i
behov av resursförstärkningar. Detta för att kunna leva upp till sitt uppdrag som drivande
och sammanhållande kraft och verksamhet som ger goda förutsättningar för
kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut. Dessutom görs bedömningen att
förvaltningens verksamhet är en avgörande förutsättning för kvalitet, effektivitet och
kostnadssänkningar i övriga förvaltningar i regionen.
2.1

Förslag till ramjustering

Opåverkbara kommande kostnader
 Med anledning av att IT branschens omstruktureras och gör att kostnader flyttas
från investering till drift krävs följande:
 Office 365 (4,0 mnkr - nettoeffekt)
 Nytt system för fakturahantering och e-handel samt support (årligen 1,7 mnkr,
implementering 1,1 mnkr 2022)
 E-arkiv (implementering 2022 1 mnkr 2023 0,5 mnkr, projektledning 2022 0,75
mnkr + drift och utveckling 0,25 mnkr per år)
 Övergång till e-arkiv/systemintegrationer (0,5 mnkr under en treårs period)
 Belastningsattacker nya avtal för ökad säkerhet (0,8 mnkr)
 Förstudier utifrån investeringsbehov lokaler måltid och kultur och fritid (0,7 mnkr)
 Trygghetsboenden (eget ärende till BuB)
För att möjliggöra ambitionsnivåer i huvudprocesser för hållbar samhällsutveckling
 Samhällsanalys och uppföljning (0,7 mnkr)
 Stöd för professionella kulturskapare (1,0 mnkr)
 Indexuppräkning av verksamhetsstöden till kulturorganisationer (0,5 mnkr)
 Nytt badhus (eget ärende till BuB)
 Budget- och skuldrådgivning (0,7 mnkr)
 Processledning framtidens samhällsbyggnad - FramSam (eget ärende till BuB)
 Blått Centrum permanentas (eget ärende till BuB)
 Kollektivtrafiksuppdraget (eget ärende till BuB)
 Sammanhållen arbetsmarknadspolitik (eget ärende till BuB)
Förstärkta stödprocesser för att möta omvärldens krav och verksamhetens behov
 Upphandling (1,5 mnkr) - gäller från 2023
 Kommunikation (3,9 mnkr)
Förbättra förvaltningens inre förutsättningar
 Lokalsamordning RSF (0,7 mnkr)
Övrig driftpåverkan som kommer hanteras i separata ärenden
 GDPR förstärkning (ombudgetering)
 Beslutsstödsystemet (ombudgetering)
 Världsarvssamordning (ombudgetering)
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Tabell: Förslag till ramjustering 2022-2024 (tkr)

2022

2023

2024

Office 365 (nettoeffekt)
Fakturahantering- och e-handelssystem inkl support
E-arkiv
Övergång till e-arkiv/systemintegrationer
Belastningsattacker nya avtal för ökad säkerhet
Förstudier utifrån investeringsbehov
Delsumma opåverkbara kommande kostnader

4 000
2 800
2 000
500
800
1 000
11 100

4 000
1 700
750
500
800
1 000
8 750

4 000
1 700
250
500
800
1 000
8 250

Samhällsanalys och uppföljning
Stöd för professionella kulturskapare
Uppräkning verksamhetsstöd till kulturorganisationer
Budget- och skuldrådgivning
Delsumma möjliggöra ambitionsnivåer

700
1 000
500
700
2 900

700
1 000
500
700
2 900

700
1 000
500
700
2 900

3 900
700
4 600

1 500
3 900
700
6 100

1 500
3 900
700
6 100

18 600

17 750

17 250

Upphandling (gäller från 2023)
Kommunikation
Lokalsamordning RSF
Delsumma förstärkta stödprocesser

Egna ärenden till BuB – ombudgeteringar/äskanden
Processledning - FramSam (äskande)
Blått Centrum permanentas (äskande)
Trygghetsboenden (äskande)
Kollektivtrafiksuppdraget (äskande)
Sammanhållen arbetsmarknadspolitik (äskande)
GDPR förstärkning (ombudgetering
Beslutsstödsystemet (ombudgetering)
Världsarvssamordning (ombudgetering)
Förändrad prismodell digital arbetsplats (ombudgetering)

TOTALT
2.2

Taxor och avgifter, interna och externa

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås.

Internpriser måltid
För resultatenheten måltid föreslås följande prisjusteringar. Efter fastställd uppräkning
återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och
hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
En löneökning på 2,5 procent innebär för måltidsverksamheten en kostnadsökning på ca
1,4 mnkr. Den totala personalbudgeten uppgår till 56,7 mnkr.
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En hyresförändring på 1 procent innebär för måltid en ökning/minskning på 0,15 mnkr.
Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 15,5 mnkr.
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 2,1 procent,
trots att det sammanvägda konsumentprisindexet (KPI) var 0,5 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 36 mnkr ett normalår för aktuella tjänster.
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 blir 75 tkr. Vilket ger en total kostnadsökning på 700 tkr.
Tabell: Justeringsbelopp internpriser måltid 2022-2024 (tkr)

Löneökningar måltid(2,5%)
Hyresförändring (1%) = 150 tkr
Indexuppr. livsmedel och transport

TOTALT internpriser

2022

2023

2024

1 425

1 425

1 425

825
2 250

825
2 250

825
2 250

Internpriser kanslier
En löneökning på 2,5 procent innebär för kanslierna en kostnadsökning på 98 tkr. Den
totala personalbudgeten uppgår till 3,9 mnkr. En hyresförändring på 1 procent innebär för
kanslierna en ökning/minskning på 4 tkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till
367 tkr.
Tabell: Justeringsbelopp internpriser kanslier 2022-2024 (tkr)

Löneökningar kanslier (2,5%)
Hyresförändring (1%) = 4 tkr

TOTALT internpriser*

2022

2023

2024

98

98

98

98

98

98

*ÖF 63+3 och PAN 35+1

Internpriser IT (PC som tjänst och Digital arbetsplats)
I tjänsten PC som tjänst föreslås en höjning av priset med totalt 1,9 mnkr. Detta mot
bakgrund av att prisutvecklingen på datorer de senaste 5 åren uppgår till drygt 50 procent.
En orsak är dollarkursens utveckling. Ökningen skiljer sig åt mellan olika modeller där
bärbara ökat mest. År 2016 var priset för en bärbar PC standard 5 861 kronor att jämföra
med 9 105 kronor år 2020.
Under motsvarande period har inga prisjusteringar av tjänsten gjorts utan
kostnadsökningen har parerats genom beslut att förlänga avskrivningstiden (5 år) samt en
låg utbytestakt. Vilket medfört tillfälligt låga kapitalkostnader. Nu när kapitalkostnaderna
kommit ikapp och utbytestakten ökat krävs en justering av priset. Prissättningen av tjänsten
täcker kapitalkostnader samt hantering av lager, fakturering, inköp mm.
Föreslagen prisökning per modell presenteras nedan och bygger på fakturerad volym
januari 2021.
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Tabell: Justeringsbelopp internpriser PC-som tjänst

Typ
(kronor)
Stationär PC standard
Stationär PC max
Bärbar PC standard
Bärbar PC max
Bärbar PC rese
Summa

Antal
2 324
112
2 444
62
737
5 679

Pris per Nytt pris
Ökning Ökning Total
månad
per
pris per
pris per
ökning
idag
månad
månad
år
92
115
23
276
641 424
167
205
38
456
51 072
142
170
28
336
821 184
416
500
84
1 008
62 496
197
236
39
468
344 916
1 921 092

Efter fastställd uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen
fördelas till respektive köpande förvaltning.
Vad gäller digital arbetsplats kommer det att i särskild skrivning föreslås ändrad
finansieringsmodell, från köp/sälj till anslag. Detta innebär att ca 9 mnkr kommer föreslås
omföras från förvaltningarna till anslag under regionstyrelseförvaltningen.
2.3

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 300 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2021 behöver ökas med 46 tkr.
Medlemsavgifter och avtal
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner har ökat i snitt med 2,2 procent i
snitt de senaste 3 åren. Det innebär för 2022 cirka 70 tkr. För diverse nationella och
internationella medlemskap, studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca 20 tkr.
Avtalen för central system som ekonomi, HR, W3D3, Docpoint, Flexite mfl har klausuler
som innebär ökningar uppgående till ca 250 tkr årligen.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 22 375 tkr, vilket innebär 447 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 224 tkr. Avser Gotlands idrottsförbund, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konsthanterare.
Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar räknas med en
kostnadsökning på 26 tkr.

18 (24)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk plan och budget 2022-2024

Tabell: Kompensation externa avtal 2022-2024 (tkr)

2022
46
340
447
250

2023
46
340
447
250

2024
46
340
447
250

1 083

1 083

1 083

Partistöd
Medlemskap och avtal
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation
2.4

Förvaltningens samlade förslag till ram- och prisjustering

Tabell: Totalt förslag till ram- och prisjustering 2022-2024 (tkr)

3.1 Förslag till ramjustering
3.4 Taxor & avgifter – internpriser
3.5 Kompensation externa avtal

Summa
3

3.1

2022

2023

2024

Påverkar

18 600
4 269
1 083
23 952

17 750
4 269
1 083
23 102

17 250
4 269
1 083
22 602

Ram
Prissättning
Ram

Investeringsförslag med motiveringar 2022-2026
Förvaltningens samlade investeringsbehov

Nedan följer en sammanställning av det totala investeringsbehovet för planperioden.
Beslutad budget för 2022 föreslås öka med 9,5 mnkr. Justeringar är framföra allt förslagna
vad gäller ombyggnationer av lokaler.
För år 2022 var det tidigare upptaget 8,0 mnkr i planen för att byta office-paket vilket nu är
borttaget då dessa licenser inte kommer anskaffas som en investeringsutgift utan kommer
belasta driften direkt. För att hantera kostanden behöver driftanslaget utökas, se föregående
avsnitt.
Tabell: Förslag till investeringsutgifter 2022-2026 (tkr)

2022

enligt
budget

4.2 Lokaler, byggnads- och anläggn
4.3 Övriga investeringar utöver pott
4.4 IT-investeringar
Pott

TOTALT

Gällande budget 2022 samt plan 2023-2025

2022

nytt
förslag

2023

7 000 18 000 15 000
2 000 2 000 3 800
23 000 23 000 17 000
3 000 3 000 3 000
35 000 46 000 38 800
35 000

2024

2025

2026

15 000 15 000 15 000
3 000 3 500 2 000
17 000 17 000 17 000
3 000 3 000 3 000
38 000 38 500 37 000

30 100

26 500

22 500

Ingående investeringsprojekt per område redovisas i avsnitt 3.2-3.4.
3.2

Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Lokalinvesteringar – kultur- och fritid
Omklädningsrum (Rävhagen) - ny
Utbudet av naturgräsplaner i Rävhagen ökade under 2021 och ytterligare satsningar för
barn- och unga planeras. Med det kommer ökade behov av omklädningsmöjligheter och
toaletter. Investeringen är på 2 mnkr och bör tas så snart som möjlighet finns. Samtidigt
kan då en minskning av externhyra ske.
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Simhall (eget ärende budgetberedningen) – ny 2022-2025
En förstudie till badhus pågår och ska presenteras till budgetberedningen 2021. Ett nytt
badhus behövs då det befintliga är ålderstiget och verksamheten i anläggningen, både
internt och externt, inte får plats. Inriktningsbeslut är att den nya simhallen ska ligga på
Visborgshallen och att investeringen är på 210 mnkr. En investering av ny simhall behöver
tas inom fem år.
Meröppna bibliotek – fortsättning
Under våren 2021 öppnas Gotlands tredje meröppna bibliotek. I samband med besparingar
är behoven än mer akuta när det gäller att möjliggöra tillgängligheten i våra bibliotek
genom att skapa fler meröppna bibliotek. Utifrån tekniska förutsättningar på respektive
bibliotek skulle det vara önskvärt att öppna 3 ytterligare bibliotek de kommande tre åren.
En förstudie behöver också påbörjas för att se över möjligheterna att öppna upp hela eller
delar av Almedalsbiblioteket som meröppet bibliotek. 1,8 mnkr upptas 2022.
Lokalinvesteringar - kök
Investeringsplanen för ombyggnation av kök har justerats sedan föregående år, detta med
anledning av resultatet av översyn måltidsverksamhet (2019/958). Ärendet ska nu på remiss
till berörda nämnder och inriktningsbeslut väntas först i maj. Bedömningen är oavkortat
resultatet att investeringsbehov finns i ett stort antal kökslokaler under en tid framåt utifrån
arbetsmiljöaspekter, effektivitet mm. För att ta fram hela organisationskartan och den
långsiktiga inriktningen krävs fortsatt arbete. Investeringsbehoven uppskattas dock till ca
15 mnkr per år under ca 10 år.
Om en övergång till kyldmatsproduktion ska ske på Strandgärdets kök så krävs ytterligare
medel under det specifika året. Till detta tillkommer även kostnader för anpassning av
avdelningskök.
För 2022 har investeringsbehov för särskilda kök identifierats enligt följande:
Wisbygymnasiets matsal - ny
Ytorna vid Wisbygymnasiets matsal är för små och det skapar en ineffektiv servering och
mindre positiv måltidssituation, vilket visat sig tydligt i samband med pandemin. Till detta
tillkommer att elevantalet till 2024 beräknas öka med 100 elever för den kommunala
gymnasieskolan och med ytterligare 130 elever från 2024 till 2027. Samtidigt som gymnasiet
flaggar för en schematisk utmaning med effekten att fler elever kommer ha rast under
samma tidsintervall och så även lunch. Investeringsutgiften är av teknikförvaltningen
uppskattad till 7,0 mnkr. En mer detaljerad förstudie planeras ske 2021.
Mottagningskök Lärbro skola – utökning från 1 mnkr till 2,3 mnkr
Mottagningskök som enligt ursprunglig plan var tänkt att byggas om till ett tillagningskök.
Utredningar därefter, samt nuvarande bedömning enligt slutrapport Organisation och
lokalisering av måltidsverksamheten i Region Gotland (2019/958) har visat att köket bör
kvarstå som ett mottagningskök. Behoven är renovering av ytskikt, utbyte av viss
inredning, byggnation av en diskinlämning samt förändrade flöden för en bättre
arbetsmiljö. Investeringsutgiften är av konsulten beräknad till 2,3 mnkr.
Fårösundskolans kök – utökning från 3,0 mnkr till 4,9 mnkr
Regionstyrelsen beslutade (RS 2019/594) att finansiera och beställa en förstudie hos
teknikförvaltningens projektavdelning för projektering av ombyggnation av köket i
Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök. Med förstudien som grund
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planeras för avveckling av tillagningsköket i Strandgården, med målet att fastigheterna,
Bunge Stux 1:66 och 1:67 därefter kan försäljas. Slutrapporten föreslår också att köket vid
Fårösundskolan byggs om till ett tillagningskök, då med utökad kapacitet för att även
möjliggöra produktion till folkhögskolan i Fårösund. Matsalen är en trång sektor varför en
översyn av denna även bör ingå i förstudien. Investeringsutgiften uppskattas i rapporten till
4,9 mnkr.
Fole skolas kök – flyttas fram
Fole skolas kök fanns tidigare med i planen för 2022 (3,0 mnkr) men föreslås nu flyttas
längre fram i tiden och utreds vidare för kommande års investeringsplan.
Pott för ombyggnad 2023-2026
För åren 2023-2026 i planen upptas i dagsläget en ospecificerad pott om 15,0 mnkr per år.
Tidigt i planeringen finns behov för bland annat:
 Wisby gymnasiets kök
 Romaskolans kök
 Strandgärdets matsal (restaurang)
 Klinteskolans kök
Tabell: Förslag till lokal, byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

2022

enligt
budget

Omklädningsrum (Rävhagen)
Meröppna bibliotek
Simhall
WGS matsal
Mottagningskök - Lärbro
Fårösundsskolans kök
Fole skolas kök
Pott ombyggnation kök

TOTALT
3.3

2022

nytt
förslag

2023

2024

2025

2026

2 000
1 800

1 000
3 000
3 000
7 000

7 000
2 300
4 900
0
18 000

15 000
15 000

15 000 15 000 15 000
15 000 15 000 15 000

Övriga investeringar utöver pott

Landsbygdsutveckling – enligt plan
I budget 2018 fick förvaltningen investeringsmedel för landsbygdsutveckling med 2,0 mnkr
årligen under perioden 2018-2020. I planen ligger numera 2,0 mnkr årligen.
Ismaskiner – enligt plan
Nuvarande ismaskiner i Visby såväl som Hemse börjar närma sig sin maximala tekniska
ålder och därför begärs 1,0 mnkr per år 2023-24. Det är stor belastning på de ishallar som
Region Gotland driver. Framför allt i Visby där det i det närmaste är fullbelagt under
säsongen. Med den höga belastningen kommer ett ökat behov av underhåll av isytan, i och
med att även antalet matcher i hallen ökar. För att kunna säkerställa den service som
förväntas så behöver maskinparken ses över vad gäller ismaskiner. Redan under denna
säsong har incidenter med ismaskinerna inträffat, så det är viktigt att medel ges för att
investera i nya ismaskiner.
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Nytt golv Ica Maxi Arena – ny 2023
Nytt parkettgolv till ICA Maxi arena för Visby Ladies elitverksamhet behöver köpas in
under kommande femårsperiod och detta är en investering på 0,8 mnkr.
Mobil biblioteksverksamhet – enligt plan
Nuvarande bokbuss börjar närma sig tio år och allt oftare krävs service och reparationer
som gör att den blir allt dyrare i drift. Genomförd förstudie av bokbussverksamheten
påvisar att vi har stora möjligheter att nå fler låntagare genom att ha två mindre bokbussar
med inriktning mot barn- och unga och användare med särskilda behov, både
privatpersoner men också institutioner. Vi äskar här en mindre bokbuss som komplement
till den enhet som köps in via projektet stärkta bibliotek. Investeringsbehov 1,5 mnkr 2025.
Tabell: Förslag till övriga investeringar 2022-2026 (tkr)

2022

Landsbygdsutveckling
Ismaskiner (2st)
Nytt golv Ica Maxi arena
Mobil biblioteksverksamhet

TOTALT
3.4

enligt
budget

2022

nytt
förslag

2023

2024

2025

2026

2 000

2 000

2 000
1 000
800

2 000
1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3 800

3 000

1 500
3 500

2 000

IT-investeringar

PC som tjänst – enligt plan
Utbyten av PC-arbetsplatser sker enligt en fastställd utbytesplan som i sin tur grundas i den
tekniska livslängden hos respektive enhet/modell. I snitt byts ca 1 200 maskiner på ett år.
Detta innebär en livslängd och avskrivningstid på ca 5 år. För att klara utbytestiden och den
prisutveckling som föreligger behövs en årlig investeringsbudget på 10,0 mnkr.
IT-infrastruktur/teknisk plattform – enligt plan
Den IT-tekniska plattformen för regionen omfattar en mängd olika komponenter som
sammantaget gör att den idag omfattande IT-användningen inom samtliga förvaltningar
kan bedrivas på avsett sett. Under perioden byggs den centrala systemarkitekturen om för
att säkerställa informationssäkerheten enligt ’Burton modellen’. Den innebär att
infrastrukturen delas upp i fyra olika zoner med olika säkerhetsnivå. Dessutom behöver
gammal teknik successivt bytas ut i datahallen men även ute på alla våra skolor, förskolor,
och äldreboenden. Framförallt gäller denna period utbyten av switchutrustning, lagring och
virtuell servermiljö. Behovet av trådlösa nät i Region Gotland är fortsatt stort. Under
perioden ses en övergång från att ha trådbaserade nät till trådlösa som de primära näten i
Region Gotland. Under perioden handlar det främst om en förtätning i skolorna och en
fortsatt utbyggnad där det idag inte finns tillgång till WiFi. Det samlade investeringsbehovet
uppgår till 7,0 mnkr per år.
Windows server inkl cal – enligt plan
2022 finns behov att uppgradera serverprogram med användarlicenser med så kallad CAL, Client Access License. Detta är något återkommande som behövs för att kunna
använda system baserade på Microsofts lösningar. En återkommande investering, vart 3:e
eller 4:e år, lite baserat på vilka verksamhetssystem som köps in. Investeringsutgiften
uppskattas till 4 mnkr och ligger i gällande plan.
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Avvikelsehanteringssystem (Flexite ersättning) – enligt plan
Som processverktyg använder vi inom Region Gotland idag Flexite. En lösning som bl a
används för rapportering av avvikelser. Vi ser fortsatt ett behov att i effektiviseringsarbetet
ha en produkt med dessa egenskaper, men idag kan vi inte säga att det definitivt är det rätta
eller om ett nytt verktyg behövs. Oavsett vad så behövs antingen ett nytt verktyg eller så
behöver vi köpa in ytterligare licenser till existerande lösning. Till detta behövs 1,0 mnkr
under 2022.
Programsystem till Almedalsveckan – enligt plan
Det finns ett behov att utveckla och anpassa ett digitalt programsystem för
Almedalsveckans officiella program, programmet som är själen i demokrativeckan. Ett nytt
programsystem innebär ökad användarvänlighet och bidrar med tekniska hjälpmedel som
underlättar för besökarnas orientering i Almedalsveckans officiella program. Med en bättre
teknisk lösning kan behovet av trycksaker minska, för att på sikt helt försvinna, vilket ger
en positiv miljöpåverkan. Investeringsutgiften uppgår till 2,0 mnkr fördelat på 2020 och
2022.
Tabell: Förslag till IT-investeringar 2022-2026 (tkr)

2022

PC som tjänst
IT infrastruktur/Teknisk plattform
Windows server inkl cal
Avvikelsehanteringssystem
Programsystem Almedalsveckan

TOTALT
3.5

enligt
budget

2022

nytt
förslag

2023

2024

2025

2026

10 000
7 000
4 000
1 000
1 000
23 000

10 000
7 000
4 000
1 000
1 000
23 000

10 000
7 000

10 000 10 000 10 000
7 000 7 000 7 000

17 000

17 000 17 000

17 000

Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.
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4 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda svarar för sina egna underlag till budgetberedningen. I detta underlag framgår
endast den indexkompensation för arvoden nämnderna behöver enligt gällande regelverk.
Detta brukar hanteras i kommande ärende kring fördelning av löneutrymme.
En fördelning per nämnd skulle se ut som följer:
Nämnd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt

Budget 2021, tkr
3 346
14 069
3 875
91
7 728
1 870
30 979

Uppräkning index
arvoden
55
257
10
0
34
3
359

Budgetposterna handlar i huvudsak om arvoden för politiska möten, ersättningar till
godemän, politiska sekreterare, revisionstjänster samt köp av kanslitjänster.
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28676 Programsystem Almedalsv.

28675 Utbyte Flexite/avvikelsehanteringsystem

28672 Windows server 2016 cal

28514 Teknisk plattform/It-infrastruktur

28550 PC som tjänst

28705 Bokbuss- mobil biblioteksverksamhet

NY-Golv ICA-maxi arenea

28706 Ismaskin

28045 Landsbygdsutveckling

28553 Investering måltid ombygg - Pott

28553 Investering måltid ombygg -WGS matsal

28553 Investering måltid ombygg -Fårösund

28553 Investering måltid ombygg -Mottagning Lärbro

NY- Simhall (eget ärende 210 mnkr)

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
einvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
einvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
investeringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

Totalt investeringar

5
5
5
5
5

4
4
4
4

1
1
1
1

NY-Omklädningsrum Rävhagen

1
1
1

28700 Meröppna bibliotek

28556 Investeringspott RSF

Projekttext

0

Investeringar

Kategori av investering
1-5 se nedan

Prio
1,2

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Investeringsbudget, brutto tkr

3 000

3 000

3 000

2 000
1 000
800

2 000
1 000
1 500

2 000

2 000

15 000 15 000 15 000 15 000

3 000

46 000 38 800 38 000 38 500 37 000

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
4 000
1 000
1 000

2 000

2 300
4 900
7 000

2 000
1 800

3 000

2022 2023 2024 2025 2026

198 300

50 000
35 000
4 000
1 000
1 000

2 300
4 900
7 000
60 000
0
10 000
2 000
800
1 500

0
15 000
0
2 000
1 800

2 760

1 075
753
430
108
108

115
0
0
0

173
0

9 539

3 225
2 258
860
215
215

345
58
46
0

230
490
700

200
180

518

2023

200
180

863

15 430

5 375
3 763
860
215
215

575
173
92
0

230
490
700
1 500

2024

19 803

7 525
5 268
860
215
215

805
230
92
86

230
490
700
1 500

200
180

1 208

2025

24 120

9 675
6 773
860
215
215

1 035
230
92
173

230
490
700
1 500

200
180

1 553

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022

Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%

Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%
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1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den utryckande verksamheten genomför ca: 800 uppdrag om året, där exempelvis en del av uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA).
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2020

Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så är nämndens måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle uppfyllt för räddningstjänstens delar.
Däremot uppnår nämnden inte måluppfyllelse när det gäller alla målområden inom perspektivet Verksamhet, då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans. Årets ekonomiska
resultat 2020 för räddningstjänstens verksamhet under nämnden blev minus 4,7 mnkr. Förutsättningarna för räddningstjänsten inför år 2020 var en minskad budgetram med 700 tkr
och oförändrande operativa riktlinjer. De operativa riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot olyckor. Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet
Underskottet i verksamheten beror på att de fasta kostnaderna var högre under året, än vad
som hade budgeterats samt att pandemin påverkade personalkostnaderna negativt.. Även
semester och komp tid ökade under året. Cirka 95 procent av räddningstjänstens ram går
till Personalkostnad, hyror, avskrivningar och drivmedel.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet, överskott för 2020 med 200 tkr. Detta till
följd av lägre personalkostnad på grund av en vakans.
En justering i organisationen påbörjades under hösten 2020. Det innebär att verksamheten
inom ram flyttat en person till att bli operativ chef för de utryckande delarna av räddningstjänsten. Följden blir sedan att yttre befälet är frikopplade från grupperna och går numera
på fem schemarader. Vilket innebär mer tid för planering och insatsförberedande arbetsuppgifter samt kompetensutveckling i ordinarie arbetstid. Det innebär också att styrkeledarna blir nya arbetsledare med personalansvar för grupperna.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

En extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen
genomfördes under hösten 2019 men kostnaderna hamnade på 2020. Resultatet är 6 st nya
brandmän till Hemse. Detta är ett led av tagna beslut och förhoppningsvis blir det fler nya
räddningstjänstpersonal i beredskap framåt. Detta leder till minskade personalkostnader, då
man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet heltidsanställda. I Slite så
har rekryterats 3 nya medarbetare 2020, men behöver rekrytera minst fyra till för att kunna
ta bort heltidsanställda brandmän i Slite.

1.2

Verksamhet och Ekonomi 2021

Som nämnts under 1.1, så har extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap
med fokus på Hemsestationen har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är
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6 st nya brandmän till Hemse. Detta är ett led av tagna beslut, räddningstjänsten har i uppdrag från regionstyrelsen (RS§181), att omgående utveckla RIB-organisationen i Slite med
omnejd så att den möjliga besparingen om 3,2 miljoner kr kan nås tidigast under andra delen av halvåret 2021. Förhoppningsvis blir det fler nya räddningstjänstpersonal i beredskap
under 2021. Detta leder till minskade personalkostnader, då man idag har heltidsanställd
personal för att klara bemanningen. Får man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap,
kan man minska ner på antalet heltidsanställda.
I övrigt finns det inte några andra beslut gällande förändringar för verksamheten 2021.
Sammantaget innebär detta att räddningstjänsten måste lyckas med rekryteringen enligt ovan
beslut för att undvika ett befarat underskott likvärdigt med underskottet 2020. Även om
verksamheten lyckas med rekrytering under våren 2021 får besparingen inte full effekt under
2021, då när det handlar om personal och innebär uppsägningstider samt att vi i skrivande
stund redan är inne i mars månad.
Från och med 2021 så har Lagen om skydd mot olyckor reviderats. Det innebär att ett nytt
handlingsprogram skall beslutats senast 31 december 2021 utifrån de förändringar som har
antagits i nya LSO.
Handlingsprogrammet tillsammans med de operativa riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före, under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa arbetet. Räddningstjänstens operativa och förebyggande arbete styrs enligt LSO. Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region Gotland och den operativa verksamheten
ska anpassas utifrån dessa. I de operativa riktlinjerna uppdras till Region styrelsen (RS) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten under perioden. De operativa riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är
att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den operativa verksamheten innehåller även information om strategiska
satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeförebyggande och skadeavhjälpande området. Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och
dessa kan då komma att revideras vid behov.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

I den nya lagen för LSO så har Region Gotland möjlighet att sätta egna tidsförhållanden
för hur länge ett handlingsprogram skall gälla. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer ges föreskriftsrätt att styra kommunernas / regionernas utökade kravbild, exakt kostnad kan inte kvantifieras innan MSB presenterat föreskrifternas innehåll.
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2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2022-2024
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
I de stora förändringarna i LSO så har Räddningstjänsten på Gotland legat i framkant och
vad det gäller Gotlands organisation kommer inte LSO att innebära att vi behöver göra förändringar i någon större omfattning vad det gäller personal och stationer. Däremot kommer det att krävas ett större arbete med nästa generationers handlingsprogram för LSO
från och med 2022.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det givna
uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse lämnar
budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och sen beslutas
det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande åren, vilken kan komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2022 och framåt, beroende på hur
resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya handlingsprogrammet.

3. Driftbudget 2022-2024
I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2020 samt budget för 2021. En fiktiv
budget lämnas för 2022, då organisation och verksamhet inte är kända vid inlämning av
denna skrivelse, utgångspunkten är det handlingsprogram som idag åligger räddningstjänsten. Driftbudgeten för räddningstjänstens verksamheter uppgår i förslaget för 2022 till totalt 56 310 tkr netto. Detta under förutsättning att målet utifrån beslut ( RS §181 ) nås och
därmed ger full effekt.
Text

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

Intäkter

Budget 2020,
tkr

Utfall, 2020
tkr

Avvikelse,
2020 tkr

Budget
2021, tkr

Budget
2022, tkr

6 096

3 937

2 159

4 028

4 028

Driftkostnader

-60 589

-63 147

- 2 558

-59 512

-60 338

Netto

-54 493

-59 210

- 4 717

-55 484

- 56 310
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Budget 2021
Räddningstjänsten ekonomiska resultat de senaste åren har visat på underskott, inför 2021
har beslut tagits att nämndernas nettokostnadsbudget skall sänkas med 1 procent. Räddningstjänsten har idag sin egen budgetram under regionstyrelsen, vilket gör att minskningen
med 1 procent går direkt emot verksamhetens nettobudget / ram och inte nämndens nettobudget.
För räddningstjänsten innebär 1 procents sänkning av nettobudgeten att verksamheten ekonomiska ram minskar med 545 tkr. Räddningstjänsten har i uppdrag från regionstyrelsen (
RS§181 ), att omgående utveckla RIB-organisationen i Slite med omnejd.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

Budget 2022- 2023
Vid framtagande av nytt handlingsprogram för år 2022 och framåt, behöver man ta med i
beaktande räddningstjänstens nettobudget ( ram ) och därmed antigen styra / anpassa handlingsprogrammet och de operativa riktlinjerna utifrån rådande ekonomiska läge, alternativt
utifrån idag önskad ambitionsnivå, minskad eller ökad ambitionsnivå, då krävs en förändring
av nettobudget ( ram ) för räddningstjänsten. De förutsättningar som finns för räddningstjänstens verksamhet inför 2022 är även de beslut som tidigare nämnts ( RS §181 ) som om
det genomförs fullt ut ska ge en besparing på 3,2 mnkr i personalkostnader. Investeringsplanen framåt för verksamheten är omfattande och kommer medföra ökade kapitalkostnader
med ca 300 tkr år 2022, som då skall täckas inom befintlig driftbudget. Detta medför att
nettominskningen av kostnader inför 2022 och framåt skulle bli cirka 2,9 mnkr om målet
utifrån beslut nås.
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3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter
3.2 Kompensation för externa avtal

Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar, vilket följaktningsvis räddningstjänsten skall få kompensation för.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund

Kostnad 2021, tkr
Kompensation, tkr
1 183

Total kompensation

32
32

3.3 Kompensation för internhyra

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

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, men i enlighet med gällande riktlinjer för kompensation för nämnderna avseende internhyra så bör räddningstjänstens ram utökas med motsvarande belopp
inför 2022.
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4. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2024
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.
Investeringsbudget, tkr
2021-2024

Kategori av investering

Kapitalkostnader, tkr
2022-2025

2021

2022

2023

2024

Totalt

2022

2023

2024

2025

Brand- o räddningsmateriel

1000

1000

2000

1000

5000

115

228

455

566

Projekt RD radio

300
200

107

106

105

104

115

113

111

217

215

212

20

20

Investeringar

500

Projekt Andningsskydd utbyte
Projekt Övningsplats

1000

1000

1400
500

1900

Lokalanpassning projekt friska
brandmän

200

Släckbilar Bas 1 (vart 8-10 år)
Släckbil Bas 4 (vart 20:e år)

200
6000

3300
3300

3500

Verkstadsbil
2000

500

Kompletteringsbudget

6000
6000

6000

Utfall

6000

6000
13400

3300
500

Lokalanpassningar

230

330
430

650

500

7000

858

848

107

106

2500

97

120

115

110

31000

979

1436

1988

2407

4.2 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 6 500 tkr under planperioden. Syftet med investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel. En större satsning på utbyte
av andningsskydd och radio planeras 2022-2024
Avskrivningstid 10 år.
4.3 Släckbilar (prioritet 1)

När det gäller utbyte av fordon ,så kommer vagnparken blir allt äldre, vi har många for-

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

don över 20-årssträcket. Konsekvensen kommer att bli ökade driftkostnader på reparationer och arbetsmiljöproblem med ålderstigna fordon.

En upphandling av en släckbil är genomförd, leverans beräknas under juli månad 2021.Här
räknar vi med att överföra pengar från 2020, det här fordonet är ett måste då ett av våra
fordon är 35 år och saknar bilbälten. Ytterligare en upphandling är påbörjad av en släckbil
med en förhoppning av leverans i december 2021. Att uppmärksamma är att vi förändrat
modellen på dessa bilar, dom är ca: 2 miljoner billigare än den som går som första bil i
Visby i dag. Dessa bilar kommer att placeras på landsbygden direkt vid leverans
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4.4 Lokalanpassning Visby (prioritet 1)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är ett led i ett projekt som finns i hela
riket som heter friska brandmän. Efter forskning så har man sett att brandmän har en utökad risk för framförallt prostatacancer, men även cancer i allmänhet. Det forskningen säger
är att man skall bygga om brandstationer så att det finns en ren sida och en smutsig när
man tar hand om kontaminerad utrustning. I dag är det så att efter insats med rök och
brand så skall kläder tas av och läggas i säckar som personalen sedan direkt lägger i tvättmaskin när man kommer tillbaka till stationerna. Visby stationen är inte anpassad för att sköta
verksamheten enligt friska brandmänkonceptet. Avskrivningstid, komponentavskrivning
4.5 Lokalanpassning Klintehamn/Kräklingbo (prioritet 1)

För att göra det mer attraktiv att få kvinnliga brandmän är det ett måste i dag att prioritera
arbetsmiljön på våra ytterstationer. I dag börjar vi få rätt många kvinnliga brandmän på
brandstationerna i Klintehamn och Kräklingbo
Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är en renovering vad det gäller omklädningsmöjligheter och duschar för både manlig och kvinnlig personal och nyproduktion
av en mindre samlingsrum inom befintlig byggnad på brandstationen i Klintehamn. Avskrivningstid, komponentavskrivning
Punkterna 4.4 och 4.5 Arbetsmiljöåtgärder
I dessa två punkter är det ett måste utifrån arbetsmiljöskäl att genomföra. Vi behöver göra
dessa förändringar på samtliga ytterstationer, om vi genomför dessa tre åtgärder så är sex
av tio stationer anpassade för både manlig och kvinnlig personal
Kommentar
Om nämnden följer denna investeringsplan så medför det ökade kapitalkostnader. I enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår ingen
kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Räddningstjänsten har idag
en kapitalkostnad på ca 3 400 tkr och har en beslutat budgetram i samband med ovan tagna
beslut på ca 4 050 tkr. Framtida investeringar ryms inte inom kapitalkostnadsram.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

I nedan tabell visas en analys av framskrivningar (av genomförda investeringar) till och
med 2025 där ser vi att kapitalkostnaderna ryms inom befintlig budget ram på ca 4 mnkr.
ÅR
2022

Total kapitalkostnad
3 334 457,00 kr

2023

2 821 402,00 kr

2024

2 499 262,00 kr

2025

2 416 305,00 kr
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Analys
I nedan tabell visas den totala kapitalkostnader för räddningstjänsten utifrån redan genomförda investeringar samt investeringsplan som redovisats ovan.
ÅR
2022
2023
2024
2025

Total kapitalkostnad
4 313 457,00 kr
4 257 402,00 kr
4 487 262,00 kr
4 823 305,00 kr

Kommentar
Detta betyder att räddningstjänsten kommer få ökade kostnader med mellan ca 300- 800
tkr över sin beslutade kapitalkostnadsbudget under perioden 2022-2024. Räddningstjänsten
har de senaste åren redovisat ett underskott viket gör att förutsättningarna för att verksamheten skall klara av att bära de ökade kostnaderna inte är bra. Det innebär att det finns en
risk att de ökade kostnaderna kan skapa underskott för verksamheten.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

5. Uppdrag
Regionstyrelsen har givna uppdrag som redovisas i regionsstyrelseförvaltningens strategiska
plan och budget 2022-2024.
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1. Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt
skapa en kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska planen
utgör en ledstång i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna på ett sätt så
att de gemensamt drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs uppdrag. Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i övergripande strategier som är gemensamma för hela förvaltningen och av verksamhetsspecifika
strategier för respektive verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör basen för
aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där det utgör en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även som en del i
dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av teknikförvaltningens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag från
tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter
samt ansvarar för hjälpmedelscentralen.
Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför
tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en
hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen
att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och
viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.
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TKF:s verksamheter finansieras genom taxor, avgifter, hyresintäkter och skattemedel med
en beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2021 och ett nettoresultat i
balans.
TKF:s kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands övriga förvaltningar,
näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.
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Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med fokus
på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och tydlighet. Vi arbetar strukturerat med att förbättra kontakten och samverkan med våra uppdragsgivare, d.v.s.
medborgare och näringsliv, genom enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
TKF:s arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke, Delaktighet och Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och Tydlighet.
Övergripande strategier
Social hållbarhet

Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som ett direkt resultat av vår verksamhet skapas trygghet på hela Gotland. Genom ett proaktivt kommunikativt arbete skapas delaktighet.
Strategier:
 TKF ska utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och
trygghet i stad och på landsbygd.
 TKF ska i dialog skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer
att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.
Ekonomisk hållbarhet

Det gotländska samhället kräver, liksom alla andra samhällsbildningar, en långvarig ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom en väl fungerande
hållbar kollektivtrafik och genom att skapa goda relationer med det gotländska näringslivet.
Strategier:
 TKF ska långsiktigt säkra ekonomiska konsekvenser av fattade beslut.
 TKF ska utveckla kollektivtrafiken för dagens och morgondagens resenärer.
 TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.
Ekologisk hållbarhet

Det är uppenbart att vårt klimat genomgår kraftiga negativa förändringar med fara för
framtida generationer. Vi har verksamheter som är belastande för miljön och att det är viktigt att vi gör rätt vägval för att minska miljöpåverkan.
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Strategier:
 TKF ska genom sitt agerande sträva efter att vara ett föredöme på miljöområdet.
 TKF följer klimatutvecklingen och agerar proaktivt för att minska Region Gotlands
klimatavtryck.
 TKF ska följa utvecklingen på energieffektiviseringsområdet och arbeta med kostnadseffektiva engergibesparingsåtgärder.
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Kvalitet

Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder ska alltid uppleva att de i kontakt med teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor. Oavsett om det är ett personligt möte, via telefon eller via digitala kanaler ska de ha en positiv
upplevelse från kontakten.
Strategier:
 TKF ska föra en aktiv och god dialog med alla interna och externa kunder.
 TKF ska vara proaktiva i dialogen med medborgare, näringsliv och media.
Medarbetare

TKF har en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart medarbetar- och ledarskap vilket
är en förutsättning för att kunna utvecklas och vara en attraktiv arbetsgivare. Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Strategier:
 TKF:s alla medarbetare ska trivas på jobbet, utvecklas och bidra till samverkan och
utvecklingen av Region Gotland.
 TKF:s chefer ska ges goda förutsättningar att styra och leda verksamheten.
 TKF ska skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande medarbetarskap.
Ekonomi

Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god ekonomistyrning med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter är ett
kostnadskritiskt agerande därför absolut nödvändigt.
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Strategier:
 TKF:s medarbetare ska ha kunskap och förståelse för ekonomin
 TKF:s samtliga verksamheter och projekt ska vara långsiktigt finansierade
 TKF:s investeringsverksamhet ska vara väl underbyggd i förstudier och genomföras
enligt Region Gotlands projektstyrningsmodell
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Verksamhetsknutna strategier
Våra fastigheter

Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands realkapital. En långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att vårda
och utveckla värdet i fastigheterna.
Strategier:
 Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska ske planerat, med långsiktighet och en ekonomi i balans per objekt och sammantaget.
 TKFs hyresgäster/kunder ska känna en hög grad av kundnöjdhet.
 Byggnadernas skick och funktion ska vara ändamålsenligt och uppfylla gällande
krav.
Vårt vatten

VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige beslutade VA-strategin.
Strategier:
 Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.
 Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till klimatet och vårda recipienterna.
 Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.
 Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och dagvatten.
Våra hamnar

Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling.
De ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna ska ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna
och fartygstrafiken.
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Strategier:
 Regionen ska fokusera på de strategiska hamnarna samt de hamnar som behövs för
den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala föreningar och företag.
 Hamnavdelningen ska genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra
kunders behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.
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Vårt avfall

Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en hörnsten i den cirkulära ekonomin. Verksamheten står inför nya och förändrade avfallsströmmar vilket skapar nya möjligheter, där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till en resurs som
skapar intäkter åt regionen.
Strategier:
 Utveckling av verksamheten ska ske genom nära samarbete med våra kunder, entreprenörer och partners.
 Alla fraktioner ska ses som tillgångar och behandlas som sådana.
 Vi ska skapa förutsättningar för ett rent och städat Gotland.
Våra gator och vägar

Hela Gotland ska leva och vara inbjudande för såväl boende som för besökare. Region
Gotland ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och cykelvägar
hålls i ett gott skick oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på ett tryggt
och säkert sätt under årets alla dagar och nätter.
Strategier:
 Vi ska arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för att
på så sätt hållbart bidra till en god driftsekonomi.
 Underhållsinsatser ska sättas in tidigt så att tillgångarnas värde säkras.
Vår stadsmiljö

Vi vårdar vår stad och våra tätorter så att de förblir trivsamma, trygga och välkomnande för
boende och besökare.
I samband med att nya områden exploateras tas också hänsyn till ett väl fungerande kretslopp med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus.
Strategier:



Våra stadsmiljöer ska vara inbjudande, locka till boende och återbesök.

Ny exploatering ska genomföras med fokus på hållbarhet.

Våra besöksplatser, parker och skogar
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Våra besöksplatser och parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Vi är
stolta över våra uppskattade naturreservat och övriga rekreationsområden som förtjänar att
vårdas med omsorg. Rekreationsområden ska vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga miljöer i syfte att vara en attraktiv miljö för både boende och besökare.
Strategier:
 Vi ska bidra till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer och rekreationsskogar
som bjuder in till umgänge, lek och friluftsliv.
 Vi ska vårda och utveckla miljöerna på bästa sätt utifrån behov och användning.
 Våra naturreservat och övriga rekreationsområden ska vårdas varsamt för att långsiktigt skapa glädje och upplevelser.
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Vi ska ha fina rekreationsskogar.
Vi ska vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.

Vår kollektivtrafik

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl
landsbygd som stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv
planering som möter ett behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig till arbete, skola
och serviceorter.
Strategier:
 Utveckling av kollektivtrafiken ska ske med beaktande av resenärernas nuvarande
och framtida resmönster och vanor.
 Vi ska göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
 Vi ska göra kollektivtrafiken och dess förutsättningar mer känd.
Vår försörjningsverksamhet

Med möjlighet att avropa interna tjänster av hög kvalitet inom städ, vaktmästeri och transporter, hjälpmedel och varuförsörjning skapas möjlighet för Region Gotlands verksamheter
att fokusera på sina kärnuppdrag.
Strategier:
 Våra tjänster ska vara kända och levereras till överenskommet pris, kvalitet och omfattning.
 Genom omvärldsbevakning, medarbetarnas kompetens och dialog med våra kunder ska tjänsteutbudet ständigt vidareutvecklas och effektiviseras.

Verksamhet och resurser
2020 års verksamhet och ekonomi påverkades av pandemin. Verksamheterna har trots det
fungerat, i stort sett, som vanligt. Av förvaltningens verksamheter har kollektivtrafiken påverkats mest med minskat resande och tillkommande kostnader för att minimera smittrisken vid resande. Den påfrestning som pandemin medför visar på en god flexibilitet och anpassningsförmåga hos verksamheterna. Pandemin innebär ekonomiska påfrestningar även
under 2021 som kommer innebära svårigheter att rymma verksamheten inom det tilldelade
ramarna.
Ett flertal planer och inriktningsbeslut påverkar teknikförvaltningens ekonomi i hög utsträckning såsom exempelvis trafikförsörjningsprogram, VA-plan, avfallsplan med flera.
När dessa ambitiösa planer ska omsättas till faktisk handling innebär de ökade kostnader
vilket i sin tur visar att ytterligare prioriteringar krävs. Även högre ambitionsnivå inom miljöområdet medför i stor utsträckning högre kostnader.
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Under 2020 påbörjades arbetet med att förbättra samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet
kommer att slutrapporteras under 2021 och kan resultera i påverkan på förvaltningens ekonomi framöver.
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Driftbudget 2022-2024

Teknikförvaltningens verksamhet är omfattande. Dagens driftåtagande samsas med en stor
investerings- och utvecklingsverksamhet. Högt ställda krav såväl internt som externt ställer
stora krav på prioriteringsförmåga och ekonomistyrning. Detta till trots lämnas nedan en
rad förslag till ramjustering från 2022 för att möjliggöra leverans i enlighet med inriktning
och planer.
Tabell 1: Budget och utfall 2019-2021 (tkr)
Budget 2020

Utfall 2020

1 025 025
-1 192 174
-167 149

1 088 001
-1 285 226
-197 225

Intäkter
Kostnader
Årets resultat

Avvikelse
2020
62 975
-93 051
-30 076

Utfall 2019
1 066 144
-1 200 231
-134 087

Budget
2021
1 265 461
-1 446 168
-180 707

Förslag till ramjusteringar

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.
Särskild kollektivtrafik

Ett ramtillskott för särskild kollektivtrafik 2022 begärs ramtillskott om 500 tkr på grund
ökade produktionskostnader kopplat till ökat antal körda kilometer med taxibilar.
Utökat driftsanslag Honnörsparken

Honnörsparken på A7-området i Visby färdigställdes under hösten 2020. Parken är nu Gotlands största om 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.
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Ökade kapitalkostnader beläggningsprogrammet

Beläggningsprogrammets investeringar och investeringar i enskilda vägar med statsbidrag medför ökade kapitalkostnader som i dag inte ryms i driftramen. Ramtillskott begärs för 2022 om
2 641 tkr (beläggningsprogrammet innebär 2 549 tkr och enskilda vägar med statsbidrag 92 tkr)
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avseende ökade kapitalkostnader för de beläggningsinvesteringar samt investeringar som görs i
enskilda vägar med statsbidrag och som genomförs under 2021.
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

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.
Kapitalkostnad gatubelysning

Våra investeringar i gatubelysning genererar ökade kapitalkostnader. Ramtillskott erfordras
med 200 tkr för år 2022.
Kapitalkostnader till följd av exploatering

Ärendenr TN 2021/363

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
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Tabell 2: Begäran om ramtillskott (tkr)
Ändamål

Belopp 2022

Driftskostnader
Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik
Drift Honnörsparken

5 600
500
900

Byte av träd enl. länsstyrelsens krav samt skötsel

1 000

PM10 Granitkross för halkbekämpning

1 500

PM10 Utökad bemanning

650

Skötsel kvarnar

100

Driftavtal belysning

480

Skötsel markreserv

500

Kapitalkostnader
Kapitalkostnader beläggningsprogrammet
Kapitalkostnad gatubelysning

2 641
200

Kapitalkostnader till följd av exploatering:


Brodösen

300



Artilleriet

2 000



Adjutanten

400



Honnörsparken

700



Visborg

Summa

60
17 531

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

Ärendenr TN 2021/363

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 liknande avtal med utvecklingsbolag på landsbygden beräknas till 140 tkr.
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Taxor och avgifter, interna och externa
Externa taxor och avgifter

Teknikförvaltningen använder nio taxor och två prislistor.
 Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa - årlig
indexuppräkning 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 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 under
2021.
 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
2022.
Interna avgifter

Försöjningsverksamhet

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.


Ärendenr TN 2021/363



Löneökning - En beräknad löneökning på 2,5 % på den totala lönekostnaden om
86 100 tkr innebär en kostnadsökning hos försörjningsavdelningen om 2 150 tkr.
Hyreskostnadsökning – En hyreshöjning på 1 % innebär en kostnadsökning om
42 tkr.
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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.

Tabell 3: Kostnadsökningar försörjningsverksamheten (tkr)
Löneökningar 2,5 %

2022

2023

2024

2 150

4 400

6 600

87

176

266

2 237

4 576

8 866

Hyreshöjning 1 % 42 tkr
Kostnadshöjning fordon, drivmedel, material m.m.
Summa

Interna lokalhyror

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.

Ärendenr TN 2021/363

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.
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Kompensation för externa avtal

Teknikförvaltningen har flera externa avtal med årlig prisuppräkning. Enligt anvisningarna
medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. I
tabell 4 nedan redovisas beräknade effekter av de externa avtal som indexuppräknas.
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.
Tabell 4: Kompensation för externa avtal 2022-2024 (tkr)
Avtal

2022

2023

2024

Kollektivtrafikoperatör, Bergkvarabuss

2 400

2 400

2 400

Särskild kollektivtrafik, DRT Solutions

400

400

400

Maskiner Gata/Väg/Park

150

150

150

2 950

2 950

2 950

Summa

Investeringsförslag med motiveringar 2022-2026
Teknikförvaltningens samlade behov av investeringar de kommande åren är omfattande.
Det totala behovet för perioden 2022 till 2026 uppgår till 1 586 mnkr. De största investeringsbehoven finns inom VA-verksamheten 733 mnkr vilket innebär utmaningar såväl finansiellt som verksamhetsmässigt.
Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar

Ärendenr TN 2021/363

Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll

Region Gotlands fastighetsbestånd består av cirka 170 fastigheter med ca 500 byggnader,
huvuddelen är byggda under 1950- till 70-talen. Rollen som fastighetsägare medför ansvar
för att fastigheterna uppfyller myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs
för att kunna agera och för att säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas enligt de
krav som ställs. Investeringsanslaget omfattar även investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion. Åtgärderna avser såväl inre- som yttre underhåll. År 1996 beslutade Gotlands
kommun att halvera den dåvarande underhållsbudgeten. Detta har medfört att visst underhåll har skjutits på framtiden och att en underhållsskuld har uppstått. Denna halvering på-
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gick fram till 2013. Efter att fastighetsförvaltningsavdelningen erhållit full underhållsbudget har prioriteringen varit att utföra inre underhåll och investeringar i tekniska system/anläggningar. Behov finns av ett flertal större underhållsåtgärder av bland annat tak och fasader där även tekniska system behöver ersättas. Ökade krav avseende driftsäkerhet i våra
fastigheter innebär att system måste bytas ut då nuvarande lösningar har uppnått eller börjar uppnå slutet av sin tekniska livslängd. Vissa av underhållsåtgärderna innebär att verksamheter måste evakueras till andra tillfälliga lokaler. Åtgärder som måste genomföras är
utbyte av ett antal låg- och högspänningsställverk, renoveringar av fasader, fönster och tak,
utbyte av avloppsstammar, dräneringar av husgrunder samt utbyte av brandlarm, passagesystem, hissar, pelletspannor, kylanläggningar med mera.
För perioden 2022-2026 bedöms ett årligt behov på 60 000 tkr för fastighetsägaransvar och
planerat underhåll. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 300 000 tkr. De
äskade anslagen ska förbrukas jämt fördelat under perioden.
Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov
av personal men kommer kräva ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal.
Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation.

Det finns idag lagkrav i Plan-och bygglagen som reglerar hur lokalers ventilationssystem ska utformas för att uppfylla ett tillfredställande inomhusklimat. Ventilationsanläggningar kontrolleras
regelbundet, så kallade obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det finns ett ökat behov av att
verksamhetsanpassa och förändra våra lokaler vilket ofta innebär att ventilationen behöver anpassas till de nya förutsättningarna. Det handlar ofta om att byta ut kanalisation och fläktar med
tillhörande styr och reglerutrustning. De åtgärder som utförs medför generellt att energi- och
miljöbesparingar görs vilket leder till måluppfyllelse för Eko-kommun Gotland.
Klimatanpassad investering leder även till en bättre inomhusmiljö.
Totalt investeringsbehov under perioden 2022-2026, beräknas till 75 000 tkr.
De äskade anslagen ska förbrukas jämt fördelat.
Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter
genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
Uppförande av solceller

Ärendenr TN 2021/363

Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en solcellsstrategi som ska redovisas i RF
2021-12. I arbetet med att minska Region Gotlands klimatavtryck har Tekniska nämnden fått i
uppdrag att ta fram denna strategi. En av de möjligheter som finns är att öka Region Gotlands
egenproduktion av el exempelvis genom att investera i solceller. I framtagandet av denna motion har man tittat på det arbete som TKF/FFA genomfört med energieffektiviseringar i fastigheter (EPC) och man föreslår ett liknande arbetssätt med solceller. Om denna strategi antas i
RF och den innebär att RG ska satsa på solceller enligt EPC-modellen så kommer det innebära
att investeringsmedel måste tillskjutas årligen. Storleken på dessa investeringsmedel är beroende
av den inventering som behöver göras i syfte att identifiera lämpliga fastigheter att utrusta med
solceller.
Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
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Reservvattenverk till Visby Lasarett

Sjukhuset förbrukar stora mängder dricksvatten under ett dygn. Försörjning av vattnen sker via
det kommunala vattennätet. För att säkerställa tillgången av vatten vid ett avbrott i det kommunala vattennätet, finns en reservvattentäkt som ska försörja sjukhuset med vatten. Reservvattentäkten levererar idag otjänligt vatten p.g.a. av inslag av bor. Enligt rekommendationer från MSB
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska det finnas reservvatten för att uppnå kraven på det ”Det robusta sjukhuset”. För att säkerställa tillgången av vatten behövs ett reservvattenverk för bräckt vatten vid för sjukhuset. Om investeringen inte genomförs blir det stora konsekvenser både för patienter och verksamhet om ett driftavbrott på den kommunala vattenförsörjningen uppstår.
Ökade kapitalkostnader täcks via internhyran vilket medför behov av ramförstärkning hos
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Investeringsbehovet kommer att beräknas under planperioden.
Parkering Visby Lasarett

En förstudie pågår för att ta fram en fastighetsutvecklingsplan, FUP, för Visby lasarett. Bland
annat planeras för en ny akutmottagning och förslaget är att det ska byggas en ny byggnad på
lasarettsfastigheten. En konsekvens av det är att ca 50 parkeringsplatser skulle försvinna. Parkeringssituationen vid sjukhuset är ansträngd och har varit föremål för ett antal diskussioner under
ett antal år. Hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden har vidtagit ett antal åtgärder i
syfte att komma till rätta med problemen, bl.a. har det införts en personalparkering och parkeringsavgifter för besökare.
Eftersom området kring Visby lasarettet har begränsade möjligheter till att expandera med nya
parkeringsplatser så gör teknikförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
en förstudie under 2022 som ska presentera ett förslag till förbättring av parkeringssituationen.
Hur förslag till lösning ska se ut är i dagsläget oklart samt till vilken kostnad vald lösning kommer medföra.
Ökade kapitalkostnader täcks via internhyran vilket medför behov av ramförstärkning hos
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Beläggningsprogrammet

Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 12 000 tkr per år till och med 2024, därefter
9 000 tkr per år. Syftet med investeringarna är att standarden inte ska sänkas ytterligare på våra
gator och vägar och för att öka trafiksäkerheten. I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt
med enbart felavhjälpande underhåll utan måste investera i syfte att inte bygga på redan befintlig underhållsskuld. Rambölls rapport från 2014 avseende gator styrker denna bild av investeringsbehovet.
Enskilda vägar med statsbidrag förbättringar

Ärendenr TN 2021/363

Investeringsbudget för förbättringar av enskilda vägar 2022 tas upp med 1 000 tkr och därefter
1 500 tkr per år under planperioden. Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på enskilda vägar med statsbidrag. Vid dessa vägar bor fast boende och de ägs av privata fastighetsägare samt av regionen. Att utföra förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för
regionen. De ökade kapitalkostnaderna finansieras via begärt ramtillskott.
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Ospecificerade projekt gator och vägar

Under planperioden 2022-2026 begärs totalt 2 000 tkr. Syftet med anslaget är att bibehålla
standarden på våra gator samt att trafiksäkra och tillgängliggöra våra gator och vägar. Medlen används främst för mindre åtgärder som exempelvis består av särskilda önskemål på
förbättringar från våra medborgare.
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplanen

Under perioden 2023-2026 tas totalt 10 000 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på våra gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Enkelt avhjälpta hinder

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 3 000 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för bland annat personer med funktionsvariationer. En tillgänglighetsstrategi har tagits fram för enkelt avhjälpta hinder i utemiljö under 2016. Strategin ligger till grund för vilka investeringar som behöver genomföras de kommande åren.
Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp
till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Säkra skolvägar

Under planperioden 2022-2026 tas 4 000 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar på våra gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör
det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Cykelplan Visby

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 13 000 tkr. Investeringarna syftar till att både öka
trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar och till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen cykelplan ligger till grund för investeringarna.
En ny cykelplan för Gotland tas fram i anslutning till att en ny översiktsplan tas fram. Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30 % över en 15-årsperiod. Länsplanen gör det
möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Innerstadsutveckling Visby

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 4 000 tkr upp. Investeringarna syftar till att stärka
och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som en attraktiv besöksplats men
också för att öka attraktiviteten för boende på Gotland. En ny strategi för världsarvet finns
framtaget och kommer medföra investeringskostnader framöver. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.

Ärendenr TN 2021/363

Utveckling av serviceorter

Under planperioden 2022-2026 upptas totalt 9 000 tkr. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och cykelmöjligheter samt trafiksäkerhetsåtgärder, parker och lekplatser vid
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serviceorter på landsbygden. Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig
medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.
Upprustning parker

Under planperioden 2022-2026 upptas totalt 4 500 tkr. Syftet med investeringarna är att
öka besöksvärdet för fast boende och besökare samt att renovera och restaurera platser i
parkerna så att förutsättningarna för driften blir bättre. Med anledning av coronapandemin
har behovet hos våra medborgare av uteaktiviteter ökat och vi ser en efterfrågan av gröna
områden.
Lekutrustning

På Gotland finns 32 kommunala lekplatser och fyra utomhusgym på allmän platsmark. I
dokumentet ”Strategi för lekplatser och utomhusgym” (antagen av tekniska nämnden
2016-11-16) åskådliggörs hur Region Gotland arbetar med att förvalta, underhålla och utveckla sina lekplatser och utomhusgym. Lekplatserna på Gotland ska vara stimulerande,
säkra, varierade och även i viss mån tillgänglighetsanpassade. De ska ses som träffpunkter
över generationsgränser och helst vara nåbara inom 500 meter från bostaden. Detta är endast möjligt att uppnå i Visby. I övriga tätorter är målet att det ska erbjudas en större lekplats
i ett välvalt och centralt läge.
Det finns också en handlingsplan som utgår från, och är ett komplement till strategin, genom att beskriva nödvändiga och önskade framtida åtgärder. Planen består av en nulägesbedömning och analys av respektive lekplats och utomhusgym. Nulägesbedömningarna är
framtagna utifrån inventeringar och besiktningar av lekplatser och utegym. Här redogörs
också för de kompletterings- och upprustningsåtgärder som behöver göras inom de närmaste åren. Den aktualiserade planen sträcker sig över 10 år, 2021-2030. Den samlade bedömningen av lekplatsernas status visar att det finns stora behov av investeringar som ett
resultat av många års låga investeringsnivå och avsaknad av underhållsbudget för parkdriften. Under planperioden 2022-2026 tas totalt 19 700 tkr upp.
Bad och besöksplatser

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 3 500 tkr upp. Investeringarna syftar till att öka
tillgängligheten, säkra/byta bryggor vid badplatserna samt utbyte av toaletter. Framtagen
badplatsstrategi ligger till grund för vilka investeringar som ska göras i bad och besöksplatser under planperioden.
Reinvesteringar belysning

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 13 000 tkr. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar
och förbättringar i befintlig infrastruktur. I projektet för armaturbyten kvarstår ca 1 400 armaturbyten och det är främst i Visby. Investering för detta beräknas till cirka 6 000 tkr.
Därutöver krävs en årlig budget för reinvesteringar samt utbyte av stolpar.

Ärendenr TN 2021/363

Upprustning parkeringshuset Dovhjorten

Investeringsanslaget ska användas till reinvesteringar vid parkeringshuset Dovhjorten. Det
är bärighetsåtgärder för parkeringsdäcket som behöver genomföras. För planperioden
2022-2026 tas totalt 8 000 tkr upp. En arkitekttävling har genomförts avseende utveckling
av Östercentrum. Nästa steg är en förstudie där även parkeringsfrågan ska belysas. Utfallet
av utvecklingsarbetet kan påverka investeringsbehovet.
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Anslutningar till flygplatsen

Under planperioden 2022-2026 tas 1 000 tkr upp. Syftet med investeringarna är att öka tillgängligheten till Visby flygplats med gång-, cykel- och kollektivtrafik men också för att förbättra kapaciteten för fordonstrafik där Region Gotland är väghållare. Statlig medfinansiering och Regionala tillväxtmedel har beviljats för cirkulationsplats i korsningen vid infarten
till flygplatsen. Statlig medfinansiering har också beviljats till övriga delar i projektet.
Parkering

Under planperioden 2022-2026 tas 4 500 tkr upp. Den beslutade parkeringsstrategin kräver
investeringar framöver. Hållbara parkeringslösningar som exempelvis parkeringsplatser
med laddinfrastruktur för elfordon kan komma kräva investeringar. Investeringsbehov kan
även uppkomma utifrån andra parkeringsfrågor och parkeringsytor som Region Gotland
äger.
Klintehamn 2030

Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna ”Program för Klintehamn 2030”.
Nästa steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i
det godkända programmet gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet kommer kräva stora investeringar fram till 2030. I förstudien för genomförande
kommer framtida investeringsbehov att verifieras närmare. För planperioden 2022-2026 tas
6 800 tkr upp. Investeringsplanen kommer behöva revideras när förstudien är genomförd.
Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.
Trädplan

Ett arbete pågår med trädinventering och framtagandet av en trädplan. Investeringsanslag
kommer behövas framöver för att kunna genomföra åtgärder utifrån trädplanen. Under
planperioden 2022-2026 tas 2 300 tkr upp.
Trafiksignaler

Region Gotlands trafiksignaler har ett stort behov av upprustning. Under planperioden
2022-2025 tas totalt 7 000 tkr upp. Investeringsbehov kommer att behövas även efter planperioden. Korsningen Söderväg/Gutevägen samt Solbergagatan/Peder Hardingsväg bör
prioriteras först. Behov av åtgärder i tre ytterligare korsningar längs Solbergagatan, vid
korsningarna med Skolportsgatan, Östra Hansegatan samt Österväg/Norra Hansegatan.
Behov finns också i korsningarna Norra Hansegatan/Jägargatan/Birkagatan, Broväg/Hangarvägen, Hangarvägen/Lummerlundsväg.
Aktivitetsytor

Ärendenr TN 2021/363

Vi ser ett alltmer ökat behov av aktivitetsytor för alla åldersgrupper att mötas på. Viktiga
frågor vi måste arbeta med är barnperspektivet i barnkonventionen, jämställdhetsperspektivet och tillgänglighet för olika grupper i samhället. En stor fråga är också folkhälsoperspektivet där det är tydligt att fler barn och ungdomar blir sittande mer inomhus. Under en sådan här period av Coronapandemin är det extra tydligt att det påverkar människors hälsa
och behovet av aktivitetsytor i utemiljöer är större än någonsin. Dialog förs i dessa frågor
med kultur- och fritidsavdelningen. Under planperioden 2022-2026 tas totalt 2 500 tkr upp.
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Toalett i Tallunden

Efterfrågan av en ny toalett i Tallunden är mycket stor. Många kundärenden inkommer
varje år där en ny toalett efterfrågas. Under planperioden 2022-2026 tas totalt 1 500 tkr
upp.
Broar

Investeringar i ett antal broar kommer behöva genomföras under planperioden. Det gäller
först och främst broar i Klintehamn och Slite där Klintehamn behöver prioriteras först.
Under planperioden 2022-2026 tas 6 000 tkr upp.
Lösningar för oskyddade trafikanter till och från kryssningskajen

En investering i anslutning till kryssningskajen kommer att krävas inom kort. En tillfällig
brolösning är inte hållbar i längden. En utredning kring lösningar genomförs under 2021
efter det kan investeringsbehovet specificeras. Investeringsutgiften för en gångbro med hiss
från kryssningskajen beräknades till 25 000 tkr år 2015. Under planperioden 2022-2026 tas
25 000 tkr upp. Det medför ökade kapitalkostnader från 2023 med 1 600 tkr som inte ryms
i dagens driftsram
Ny Almedalsscen

En investering kommer krävas för att ersätta den befintliga Almedalsscenen. För 2022 tas
3 000 tkr upp.
Utveckling Kollektivtrafik i Visby

Under planperioden 2022-2026 upptas totalt 2 775 tkr. Anslaget ska användas för tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser samt fortsatt utveckling av teknik och resenärsinformation. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden.
Utveckling Serviceorter inklusive hållplatser

Under planperioden 2022-2026 upptas totalt 2 775 tkr. Anslaget ska användas för tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser och pendlarparkeringar. Syftet med denna
och ovanstående utvecklingsinsats är att förenkla för resenärerna och öka antalet resenärer.
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet kommer styra investeringsbehoven framöver.
Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp
till 50 % av totalkostnaden.
Nytt biljettsystem till kollektivtrafiken

Ärendenr TN 2021/363

En ny upphandling kommer genomföras till 2023. Ett nytt biljettsystem kommer då behövas anskaffas. Bedömningen är att investeringen kommer att uppgå till ca 5 000 tkr.
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Tabell 5: Förslag till investeringar i lokaler, byggnader och anläggningar (tkr)
2022 enl.

2022

2023

2024

2025

2026

fastställd

nytt för-

Budget

Plan

Plan

Plan

budget

slag

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Fastighetsförvaltning
Åtgärder enl. obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Fastighetsansvar
TOTALT fastighetsförvaltning

50 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

65 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

12 000

12 000

12 000

12 000

9 000

9 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

13 000

13 500

13 500

13 500

10 500

10 500

400

400

Gata-parkverksamhet
Beläggningsprogrammet
Enskilda vägar
TOTALT gata-parkverksamhet
Mark- och statsmiljö
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt
Länstrafikplanen

2 400

2 400

2 400

2 400

Enkelt avhjälpta hinder

1 000

500

500

1 000

Säkra skolvägar

1 000

1 000

1 000

1 000

Cykelplan Visby

4 000

3 000

3 000

3 000

Innerstadsutveckling

1 000

1 000

1 000

1 000

Utveckling serviceorter

2 500

2 500

2 500

1 500

Upprustning parker ospecificerat
Lekutrustning

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 500

7 150

5 900

4 500

1 350

800

Bad & besöksplatser, upprustning

1 000

& förändring

1 000

Reinvestering belysning

2 000

2 000

Anslutning flygplatsen

1 000

1 000

1 000

500

500

500

3 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100

100

100

Åtgärdsplan broar - utbyte till
trummor
Kvarnar
Lösning för oskyddade trafikanter

100

25 000

Kryssningskaj
Dovhjorten parkeringshus

200

700

1 700

5 400

Klintehamn 2030

800

800

1 500

1 500

1 500

1 500

Trädplan

300

300

500

500

500

500

2 000

1 500

2 000

1 500

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

1 000

500

500

500

Trafiksignaler
Parkering
Ospec gator o vägar
Aktivitetsparker
Toalett Tallunden

1 500

Ny Almedalsscen
TOTALT mark- och statsmiljö

3 000
8 000

43 150

31 600

27 700

26 050

25 200

Utveckling kollektivtrafik Visby

555

555

555

555

555

555

Utveckling serviceorter inkl. håll-

555

555

555

555

555

555

1 110

1 110

6 110

1 110

1 110

1 110

Kollektivtrafik

platser
Ärendenr TN 2021/363

Nytt biljettsystem
TOTALT kollektivtrafik

5 000
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Investeringar i VA och avfall
Investeringar i VA-verksamheten

Under perioden 2022-2026 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för
att säkra och delvis utöka Gotlands allmänna vatten- och avloppsförsörjning. De största
behoven finns till följd av ett gammalt ledningsnät och gamla verk samtidigt som klimatförändring och nya regler ökar kraven på finansiering, kompetens och kapacitet. Redan när
VA-planen 2018-2030 antogs hade VA-organisationens planerings- och beställarfunktion
otillräckliga resurser. Förutom reinvesteringar innehåller planen flera utbyggnadsprojekt för
regional utveckling och stora nya komplicerade verk kräver mera personal som kommer
kräva höjningar av taxan.
Förslaget för perioden 2022-2026 innebär ett flertal senareläggningar av projekt i jämförelse
med de som presenterades i investeringsplanen för 2022-2032. Detta är nödvändigt för att
säkra en hållbar ekonomi för VA-verksamheten och för att VA-taxan kan bibehålla en acceptabel nivå hos kunderna. Ett arbete pågår med att simulera investeringarnas effekt på
VA-taxan vilket kan resultera i behov av ytterligare omprioriteringar och nerdragningar
framöver. Det är en utmaning att takta investeringsprojektens genomförande med en godtagbar taxeutveckling och utmaningen riskerar bli alltför stor om planen ska forceras mer
än vad som presenteras för perioden.
Ett investeringsutrymme mellan 126-153 mnkr kommer årligen att tas upp under åren
2022-2024 för investeringar inom VA-verksamheten. För år 2025-2026 uppgår investeringsbehovet till ca 309 mnkr vilket inkluderar satsningar i vattenverk i Visby/Tingstäde.
Totalt investeringsbehov uppgår till 733 mnkr under åren 2022-2026.
I den 2018 antagna VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på
Gotland. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VAs resurser,
vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten
samt rening av avloppsvatten. Flera projekt har fått senareläggas för att färdigställa bräckvattenverket, södra linan och Klintehamn ARV och tre prioriterade områden, Visby-N/Ö
Gotland och Roma.
Reinvestering VA-anläggningar

Ledningsutbyte ospecificerat

Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. För år 2022 och 2023 tas
5 000 tkr upp i investeringsanslag årligen och under planperioden 2024-2026 upptas totalt
15 000 tkr.

Ärendenr TN 2021/363

Sanering VA-ledningsnät

Syftet med anslaget är att kunna åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät genom
ett fortlöpande arbete med sanering. Region Gotland behöver sanera mellan 0,6-0,7 % årligen för att uppnå en hållbar förnyelseplan. Omräknat först till ledningssträcka och sen till
pengar, behövs 30 000 tkr årligen och ytterligare en planeringsingenjör. För att underhålla
ledningsnätet behöver avdelningen förstärkning med en spolbil och chaufför. Investering
av spolbil tas upp i projekt Fordon- och maskinanskaffning. För år 2022 och 2023 tas
15 000 tkr upp i investeringsanslag årligen. Under planperioden 2024-2026 tas totalt
60 000 tkr upp.
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Reinvesteringsprojekt VA

De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar nå slutet av sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig
påminda. Både vatten- och avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten i behov av renovering. För år 2022 tas 52 810 tkr upp i investeringsanslag och för
2023 totalt 25 000 tkr. Under planperioden 2024-2026 upptas totalt 60 000 tkr.
Ombyggnad av vattenverk

Syftet med anslaget är att uppdatera vattenverken till gällande krav med om- och tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2022 och 2023 tas investeringsanslag upp med 5 000
tkr. Under planperioden 2024-2026 tas 15 000 tkr upp.
Ombyggnad av avloppsreningsverk

Syftet med anslaget är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende om
och tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2023 tas investeringsanslag upp med
2 000 tkr. Under planperioden 2024-2026 tas 6 000 tkr upp.
Nyinvestering VA-anläggningar

I rubriktexten för VA- investeringarna anges referenser till VA-planen med benämning
DUFP (Drift och underhåll samt förnyelseplan).
Vattenskydd VA-plan

Investeringsanslag upptas år 2022-2023 med totalt 3 000 tkr. Under planperioden 20242026 tas investeringsanslag upp med totalt 6 000 tkr. Syftet med investeringen är och ta ett
samlat grepp om hur Region Gotland ska arbeta för att säkerställa skyddet för sina allmänna vattentäkter, både kvantitativt och kvalitativt. Flertal vattentäkter saknar rådighet,
tillstånd och/eller vattenskyddsområde.
Vattenverk Fårö

Projektet senareläggs varför inget anslag tas upp för perioden.
Avloppsreningsverk Fårö (DUFP17)

Projektet senareläggs varför inget anslag tas upp för perioden.
Nya anslutningar Fårö

Syftet med investeringsanslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett
större sammanhang på Fårö. Eftersom dricksvattenverk och avloppsreningsverk är försenat, så blir även nya verksamhetsområden försenat.
Nya anslutningar Fårösund

Inget investeringsanslag tas upp i planperioden 2024-2026, projektet senareläggs.
Vattenverk Kappelshamn (DUFP21)

Ärendenr TN 2021/363

Syftet med anslaget är att utreda en förstärkning av Kappelshamns vattenverk. Inget investeringsanslag tas upp i planperioden 2024-2026, projektet är försenat.
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VA-ledningar Valleviken (DUFP25)

Syftet med investeringsanslaget är att säkra medel för reinvesteringar i ledningsnätet vid
Valleviken. Projektet senareläggs och för planperioden 2024-2026 tas totalt 20 000 tkr upp.
Färdigställande beräknas bli år 2026.
Nytt vattenverk Lärbro (DUFP26)

Syftet med anslaget är att möjliggöra sammankoppling mellan ett framtida verk som får sitt
råvatten från Nordkalks täkter och Lärbro vattenverk, för att kunna blanda vatten innan
distribution till abonnenter. Det planeras en sammankoppling med Othem vattenverk och
Lärbro vattenverk med befintlig vattenledning som inte används idag. Inkoppling med befintlig vattenledning är att betrakta som en nödvattenförsörjning norrut till Lärbro, men
även söderut till Othem vid behov. Innan investeringsprojekt kan startas måste en genomgripande förstudie göras. Kostnader för förstudien kommer att redovisas som driftsmedel.
Det är först efter genomförd förstudie som investeringsutgiften slutligen kan beräknas och
en tidplan för projektet kan presenteras. Investeringsanslag om 2 000 tkr per år tas upp.
VA-ledningar Norra Linan (DUFP26, DUFP27)

Syftet med anslaget är möjliggöra sammankopplingar av både vatten- och avloppsvattenanläggningar på norra Gotland. Satsningen innehåller tre delprojekt. Del ett avser ledning
mellan Slite och Othem, vilket är genomfört. Del två är en kortare sträcka mellan Lickershamn och Stenkyrka. Del tre avser en sträcka mellan Stenkyrka och Martebo. För år 2022
och 2023 tas anslag upp med 500 tkr årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 1 000 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 3 500 tkr och
färdigställande beräknas bli år 2025.
Visby vattenverk alt. Tingstäde (DUFP29, DUFP31)

Försörjningen av det allmänna dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där
många delar måste samverka för att allt ska fungera. För att kunna säkerställa dricksvattentillgången för Visby för kommande utbyggnader måste vattenfrågan snarast lösas. För att
möjliggöra en lösning bildas en utredningsgrupp bestående av ca fyra tjänster, varav två är
nya tjänster och kommer anställas under 2021. År 2022 och 2023 tas 18 800 tkr upp årligen. Under planperioden 2024-2026 tas investeringsanslag upp 168 800 tkr och färdigställande beräknas bli under perioden 2026 till 2030.
Nya anslutningar Visby

Syftet med anslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större sammanhang. Satsningen senareläggs varför investeringsanslag inte tas upp för perioden 2022-2026.
Visby råvattenledning

(VA-Plan 2018, Sidan 47) Syftet med investeringen är att säkerställa vattenförsörjningen till
Visby vid att sanera en råvattenledning från en av grundvattentäkterna. Projektet är försenat varför anslag först tas upp 2023 med 5 000 tkr årligen. Under planperioden 2024-2026
tas investeringsanslag upp 15 000 tkr.
Nya anslutningar Åminne

Ärendenr TN 2021/363

Projektet senareläggs varför inget investeringsanslag tas upp för perioden.
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Roma vattenverk förstärkning

Syftet med anslaget är att säkra vattenförsörjningen i Roma med en eventuell ny täkt vid
Akebäck. Den ökade mängden grundvatten renderar i kapacitetsutbyggnad av Roma vattenverk. För år 2023 tas 5 000 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 2024-2026
tas investeringsanslag upp med totalt 15 000 tkr.
Nya anslutningar Katthammarsvik

Projektet senareläggs varför inget investeringsanslag tas upp för perioden.
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn

(VA-Plan 2018, Sidan 71) Syftet med anslaget är att säkerställa vattenförsörjningen till Ljugarn. Reningsverket byggs ut och beräknas klart 2022-2023 vilket innebär att det öppnas
för nyanslutningar efter anslutningsstoppet i Ljugarn. Detta understryker behovet av att
stärka upp så att tillräckligt med vatten når reservoarerna i Ljugarns vattenverk. Innan ledningen från Alva via Hemse till Stånga anläggs ska infiltrationsförsök genomföras i Stånga
grundvattentäkt. Ledningssträcken mellan Garda-Ljugarn genomförs under 2021. Investeringsmedel för den ledningssträckan omprioriteras från Proj nr 13000 - Reinvesteringsprojekt
VA med 22 000 tkr. Ledningssträckan mellan Hemse och Ljugarn senareläggs varför inget
investeringsanslag tas upp för perioden.
Nytt avloppsreningsverk Hemse (DUFP41)

Projektet senareläggs varför inget investeringsanslag tas upp för perioden.
Nya anslutningar södra linan

Satsningen senareläggs varför inget investeringsanslag tas upp för 2022-2026.
VA-ledningar Burs-Stånga (DUFP47)

Syftet med anslaget är att på sikt sammankoppla VA-ledningar mellan Burs och Stånga.
Projektet är försenat och påbörjas inte inom denna planperiod.
VA-överföringsledning Sanda-Västergarn

Syftet med anslaget är att bygga överföringsledning mellan Sanda och Västergarn för att
området norr om Sanda och norr om Västergarn får dricksvatten från bräckvattenverket.
Samtidigt kommer en ny överföringsledning för avlopp till Klintehamns avloppsreningsverk att läggas. Investeringsanslag om 20 000 tkr tas upp för 2022.
VA-överföringsledning Västergarn-Tofta

Syftet med anslaget är att bygga överföringsledningen mellan Västergarn och Tofta, så området norr om Västergarn och till norr om Tofta får dricksvatten från bräckvattenverket på
södra Gotland. Samtidigt läggs ny överföringsledning för avlopp till Klintehamn avloppsreningsverk. Den totala investeringsutgiften är beräknad till 60 000 tkr fördelad lika mellan år
2023 och 2024.

Ärendenr TN 2021/363

Ombyggnad av Tofta vattenverk

Syftet med anslaget är en ombyggnad av Tofta vattenverk, så att verket kan ta emot vatten
från bräckvattenverket och blanda med vatten från grundvattentäkten i Tofta. I ombyggnaden finns även en extra mikrobiologiskbarriär för grundvattnet från Tofta vattentäkt. Distributionspumpar ska bytas ut för att även kunna distribuera en del vatten mot Visby. Den
totala investeringsutgiften är beräknad till 24 000 tkr fördelad lika mellan år 2023 och 2024.
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Klintehamn avloppsreningsverk bassäng nr 2

Syftet med anslaget är att bygga en extra bassäng i Klintehamn för att kunna nyttja hela tillståndet och bygga ut området mellan Tofta och Klintehamn, men även söderut längs kusten till Burgsvik. Den totala investeringsutgiften är uppskattat till 30 000 tkr fördelat lika
mellan år 2023 och 2024.
Anslutningar Tofta-Klintehamn

Projektet senareläggs och påbörjas inte inom denna planperiod.
Dagvatten

Syftet med anslaget är marknadsföra problematiken avseende kommande dagvattenhantering, både internt och externt. För år 2022 och 2023 tas investeringsanslag upp med 540 tkr
årligen. Under planperioden 2024-2026 tas investeringsanslag upp med 1 590 tkr.
Innovation

Syftet med anslaget är underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala plattformar för olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning mm. För år 2022-2023 tas
100 tkr upp årligen. Under planperioden 2024-2026 tas investeringsanslag upp med 700 tkr.
Fordons- och maskinanskaffning

Syftet med anslaget är att kunna göra reinvesteringar enligt maskinanskaffningsplan. För år
2022 tas 5 000 tkr upp och för år 2023 tas 2 500 tkr upp. Under planperioden 2024-2026
tas investeringslag upp med 12 500 tkr.
Nytt verksamhetssystem

Syftet med anslaget är att kunna investera i nytt verksamhetssystem om behovet finns. Investeringen delas mellan Avfalls- och VA-avdelningen. Den totala investeringskostnaden är
5 000 tkr och anskaffningen beräknas ske under 2025.
Investeringar i avfallsverksamheten

På avfallsavdelningen pågår ett antal projekt som syftar till att göra avfall till en resurs enligt
den fastställda avfallsplanen. Behov finns därutöver att reinvestera i de befintliga anläggningarna för att säkra fortsatt drift samt i syfte att uppgradera dem enligt de inriktningsmål
som ingår i avfallsplanen.
Det totala investeringsbehovet uppgår för 2022 till 11 500 tkr och för 2023 till 8 500 tkr.
För perioden 2024-2026 uppgår behovet till 21 400 tkr.
Samtliga kapitalkostnader ska finansieras via avfallstaxan.
Återvinningscentraler

Ärendenr TN 2021/363

Under 2021 utförs en genomlysning av Gotlands återvinningscentraler av konsultbolaget
Milav som utreder hur det framtida beståndet kan se ut och hur utvecklingen fördelaktigast
sker. Investeringsbehovet för 2022 uppgår till 6 000 tkr. Därutöver upptas ytterligare
12 000 tkr för perioden 2023-2026.
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Investeringar enligt avfallsplan

Ny avfallsplan gäller från 2021. Avfallsplanen kommer innebära investeringar för åren
2022-2026 med totalt 5 900 tkr kopplat till de aktiviteter avfallsplanen presenterat. Investeringar härrörs till åtgärder och utveckling för delmål som beslutats i avfallsplanen för exempelvis ökad andel återbruk genom mottagningscentraler strategiskt utplacerade på Gotland,
avfallshantering i offentliga miljöer genom aktiviteter som leder till minskad nedskräpning
på bland annat stränder, natur och gator, samt bidra till utveckling av materialåtervinning
genom innovativa lösningar.
Utbyte av containers

Under planperioden 2022-2026 tas investeringsmedel upp med 2 500 tkr. Investeringen gäller utbyte av uttjänta containers på återvinningscentralerna.
Fordon och maskiner avfallsverksamheten

Avfallsavdelningen har behov av att anskaffa tunga fordon till verksamheten. Anskaffning
sker enligt maskinanskaffningsplan. Följande fordon ska anskaffas under perioden:
 Fordon som utför slamuppdrag inköp år 2022 för ca 3 000 tkr, samt ett nytt fordon
2025 ca 3 000 tkr
 Grävmaskin till pampas år 2022 ca 1 000 tkr som matar krossverket, effektivare än
lastmaskinen.
 Släp till slambil år 2023 samt år 2024 vardera 1 500 tkr
 Lastmaskin till återvinningscentral i Visby år 2023 med 2 000 tkr
 Sopmaskin till Slite återvinningscentral år 2024 med 500 tkr
 Krossverk till pampas till sten och betong år 2026 med 1 000 tkr
 Lastväxlarbil till återvinningscentralerna år 2026 med 2 000 tkr

Ärendenr TN 2021/363

De ökade kapitalkostnaderna finansieras via avfallstaxan.
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Tabell 6: Förslag till investeringar VA och avfall (tkr)
2022 enl.

2022

2023

2024

2025

2026

fastställd

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

budget

förslag

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Sanering VA-ledningar

11 000

15 000

15 000

20 000

20 000

20 000

VA-anläggningar

58 000

52 810

25 000

20 000

20 000

20 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

18 800

18 800

18 800

75 000

75 000

5 000

5 000

5 000

5 000

VA-verksamhet

Reinvesteringar
Ledningsutbyggnad

Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk

Nyinvesteringar
Vattenskydd VA-plan

1 000

Avloppsreningsverk Fårö

5 000

Vattenverk Fårö

5 000

Vattenverk Visby och Tingstäde
Visby råvattenledning

18 800
5 000

Anslutningar Visby
Ledningsutbyggnad Valleviken

1 250

5 000

5 000

10 000

Vattenverk Lärbro

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Ledningsutbyggn. Norra linan

500

500

500

500

500

Visby reningsverk

500

5 000

5 000

5 000

5 000

Överföringsledning Västergarn - Tofta

30 000

30 000

Klintehamn avloppsreningsverk

15 000

15 000

Tofta vattenverk

12 000

12 000
550

500

300

300

Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn

2 500

Avloppsreningsverk Hemse

7 500

Nya anslutningar Åminne

3 000

Roma vattenverk

10 000

Överföringsledning Sanda - Västergarn

20 000

Dagvatten

550

540

540

540

Innovation

300

100

100

100

Nytt IT-system (motsv. Future)
Fordon och maskiner VA
TOTALT VA-verksamhet

2 500
5 000

5 000

2 500

5 000

2 500

5 000

141 900

125 750

145 440

152 940

152 350

156 800

Avfallsverksamhet
Återvinningscentraler

6 000

6 000

4 000

4 000

2 000

2 000

Avfallsplan

1 000

1 000

500

1 000

1 700

1 700

Containers

500

500

500

500

500

500

Fordon och maskiner avfall

Ärendenr TN 2021/363

TOTALT avfallsverksamhet

4 000

4 000

3 500

2 000

3 000

3 000

13 800

11 500

8 500

7 500

7 200

6 700
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Investeringar i hamnar
Investeringar i avgiftsfinansierad hamnverksamhet

Förbättringsåtgärder Visby hamn

Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar.
Investeringsanslag tas upp med totalt 20 000 tkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År
2022 tas 4 000 tkr upp. De ökade kostnaderna finansieras via affärsverksamheten.
Reinvestering reparation av sponter kajanläggningar

Reinvesteringen avser reparation av sponter vid kajanläggningar färjeläge 5, 6, 7. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 12 500 tkr under perioden 2022-2026. Installation av en ny
spont-linje budgeteras till 220 000 kronor per meter. För att skydda den befintliga sponten
från korrosion och på så sätt få en ökad livslängd budgeteras 35 000 kronor per meter.
Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader, dock ligger det ett stort ekonomiskt
värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna finansieras via affärsverksamheten.
Fenderverk färjeläge 7

Det finns ett behov av att investera i nya fenderverk i färjeläge 7 då linjetrafiken numer trafikerar Visby hamn med tre stora fartyg och nyttjandegraden av färjeläget ökat. Reinvesteringsmedel upptas med 27 500 tkr för reinvestering i fenderverken i FL7. År 2025 tas
11 000 tkr upp och år 2026 tas 16 500 tkr upp. Fenderverken i färjeläge 5 och 6 är utbytta
och nu återstår att byta och uppdatera fenderverken i färjeläge 7. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Rensmuddring Visby hamn

Reinvesteringsmedel upptas med 8 000 tkr för rensmuddring av Visby hamn. År 2025 och
2026 tas 4 000 tkr upp för respektive år. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att
det finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att erhålla hamnens avsedda djup. För att säkerställa linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är det av yttersta vikt
att hålla djupen enligt sjökorten. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Renovering av spont Holmen Visby hamn

Ärendenr TN 2021/363

Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 8 000 tkr år 2024. För
att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande konstruktionen. Driftkonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl av affärsverksamhet
som övrig hamnverksamhet, vilket innebär att projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade kapitalkostnader finansieras via affärsverksamheten respektive via det investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga nedskrivningarna. Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.

29 (32)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Strategisk plan och budget 2022-2024

Renovering, om- och tillbyggnad hamnterminalen

Hamnterminalen, byggd 1982 då den dimensionerades för 800 000 passagerare per år, är i
behov av modernisering samt om- och tillbyggnad för att hantera dagens stora mängd passagerare (2019 ~1,8 miljoner passagerare) samt möjliggöra trafik av ett eventuellt ytterligare
rederi. Investeringsanslag tas upp med totalt 38 500 tkr. Omfattning av projektet hänger
ihop med Trafikverkets upphandling av ny operatör för linjetrafiken 2027 – 2037 och nytecknande av hamnavtal. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som
finansieras via affärsverksamheten.
Anpassning färjeläge 7, landgång, bilramp

Det finns ett behov av att investera i färjeläge 7 då linjetrafiken numer trafikerar Visby
hamn med tre stora fartyg och nyttjandegraden av färjeläget ökat. Färjeläge 7 behöver därför förses med samma ramparrangemang för lastning och lossning som färjeläge 5 och 6 i
syfte att uppnå redundans och möjligheter för en robust trafik. Planerna för en ny tysklandstrafik redan 2021/2022 innebär också att dessa anpassningar bör ske skyndsamt för
att skapa goda förutsättningar för den tillkommande linjetrafiken. Investeringsanslag tas
upp med totalt 30 000 tkr år 2022. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Investeringar i skattefinansierad hamnverksamhet

Förbättringsåtgärder övriga hamnar

Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar i
övriga hamnar. Investeringsanslag tas upp med totalt 10 000 tkr för förbättringsåtgärder i
övriga hamnar. År 2022 tas 2 000 tkr upp. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader
som finansieras via det investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga avskrivningarna.
Logistikytor hamnområdet Klintehamn

Investeringsanslag upptas med 4 500 tkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År
2022 tas 1 500 tkr upp. För att kunna flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn krävs iordningställande av logistikytor. Det kommer även krävas att logistikflöden ses
över i sin helhet och effektiviseras. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga avskrivningarna.
Rensmuddring övriga hamnar

Reinvesteringsmedel upptas med 5 000 tkr för rensmuddring av övriga hamnar. År 2023 tas
3 000 tkr upp och år 2025 tas 2 000 tkr upp. Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup visar på att rensmuddring är nödvändigt i flertalet av våra hamnar. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som uppstår i och
med de årliga nedskrivningarna.
Utveckling Visby Gästhamn

Ärendenr TN 2021/363

Investerings och reinvesteringsmedel upptas till 6 000 tkr. År 2024, 2025 och 2026 tas
2 000 tkr upp för vardera år. Visby gästhamn behöver utvecklas, främst behöver flytbryggorna ersättas med nya. Det behövs även fler flytbryggor för att möta kundernas behov när
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båtarna blir allt större. Flytbryggorna ska även utrustas för att vara vågbrytande. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som
uppstår i och med de årliga nedskrivningarna.
Toppning Karlsöpiren

Karlsöpiren i Klintehamns hamn är i behov av ny asfalt då befintlig är uttjänt. Reinvesteringsmedel upptas till 4 500 tkr år 2024 för toppning av hela ytan. Investeringen innebär
ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som uppstår i och med
de årliga avskrivningarna.
Tabell 7: Förslag till investeringar i hamnar (tkr)
2022 enl.

2022

2023

2024

2025

2026

fastställd

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

budget

förslag
4 000

4 000

Avgiftsfinansierad hamnverksamhet
Förbättringsåtgärder Visby hamn

4 000

4 000

Visby reparation spont kaj

3 500

3 500

Visby omb. Fenderverk Fl 7
Renovering, om- och tillbyggnad hamntermi-

3 500

4 000

4 000

4 500

4 500

11 000

16 500

15 000

20 000

4 000

4 000

2 000

2 000

nalen
Anpassning Fl 7, landgång, bilramp

30 000

Rensmuddring Visby hamn
Renovering spont Holmen

4 000

Skattefinansierad hamnverksamhet
Förbättringsåtgärder övriga hamnar

2 000

2 000

2 000

2 000

Muddring Klintehamn
Logistikytor Klintehamn

2 000
1 500

1 500

1 000

Renovering spont Holmen

4 000

Toppning Karlsöpiren, Klintehamn

4 500

Sjövägen ytbeläggning

3 000

Rensmuddring övriga hamnar

3 000

Utveckling Visby gästhamn
TOTALT hamnverksamhet

11 000

41 000

12 000

2 000

2 000
2 000

2 000

2 000

24 000

45 500

57 000

Investeringar i större maskiner och inventarier utöver pott
Fordon och maskiner i gata-parkverksamheten

Investeringsanslag tas upp med 4 700 tkr per år för anskaffning av fordon och maskiner.
Syftet med anslaget är att kunna göra reinvestering i fordons- och maskinparken. Investeringar görs enligt maskinanskaffningsplan. Anslaget är en del av förvaltningens investeringspott.
Paternosterverk varuförsörjningen

Ärendenr TN 2021/363

Den planerade investeringen i ett paternosterverk inom varuförsörjningen stryks ur investeringsbudgeten.
Åtgärder för minskning av halten skadliga partiklar i luften

31 (32)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Strategisk plan och budget 2022-2024

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 investering i
en PM10-maskin till en anskaffningskostnad om 4 000 tkr. Driftskonsekvensen blir ökade kapitalkostnader samt behov av anställning av en årsarbetare. De ökade personal- och kapitalkostnaderna finansieras via begärt ramtillskott.

Tabell 8: Förslag till investeringar i större maskiner och inventarier (tkr)

Fordon och maskiner Gata/park (pott)

2022 enl.

2022

2023

2024

2025

2026

fastställd

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

budget

förslag

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

Maskin PM10
Paternosterverk varuförsörjningen
Investeringspott ledning samt varuför-

4 000
1 400
750

750

750

750

750

750

6 850

9 450

5 450

5 450

5 450

5 450

sörjningen (pott)

Ärendenr TN 2021/363

TOTALT
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1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

2

500

1 000

6 000

4 000

4 000

Totalt investeringar

Fordonsanskaffning enl plan (10 år)

Investeringsbudget, brutto tkr

3 500

3 500

5 000

500

500

4 000

2 000

2 000

5 500

500

1 000

4 000

3 000

3 000

4 200

500

1 700

2 000

3 000

3 000

4 200

500

1 700

2 000

2022 2023 2024 2025 2026

övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar

2
2

1
1
1
1
1
1
1

Prio
1,2

7 500

Insamling (10 år) ???
Slamtömningsplatser ARV (10 år)
Avfallsplan (10 år)
Farligt avfall skarphäll (10 år)
Fordonsanskaffning enl plan (10 år)
Utbyte av containers (10 år)

Slite deponi (50 år)
Återvinningscentraler (20 år)

Projekttext

Totalt investeringar

övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar

Investeringar

Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning:

15 500

15 500

26 400

0
18 000
0
0
0
5 900
0
0
2 500
0

#

-

-

-

0

460

460

563

390
115
58
-

2023

810

810

892

625
159
108
-

2024

946

946

1 253

844
256
153
-

2025

1 183

1 183

1 534

919
422
193
-

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022

Avstämt med projektavdelningen

4 000

4 000

4 000

4 000 4 000
4 500 4 500
11 000 16 500
3 500 15 000 20 000

4 000

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

Totalt investeringar

Summa anslagsfinansierade investeringar

Förbättringsåtgärder övriga hamnar (20 år)
Klintehamn muddring (30 år)
Logistikytor hamnområdet (30 år)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn (30 år)
Toppning Karlsöpiren (20 år)
Sjövägen ytbeläggning (10 år)
Rensmuddring övr hamnar (30 år)
Utveckling Visby Gästhamn (20 år)
2 000

8 000 12 500

3 000
3 000

4 000
4 500

2 000

7 000

2 000
2 000

1 000

2 000

8 000

2 000

2 000
2 000
2 000

11 000 42 000 24 000 45 500 57 000

3 500

1 500

2 000

2 000

30 000

4 000

Skattefinansierade (proj 12850)
Skattefinansierade (proj 12868)
Skattefinansierade (proj 12872)
skattefinansierade (proj 12874)
Skattefinansierade (proj )
Skattefinansierade (proj )
Skattefinansierade (proj )
Skattefinansierade (proj )

4 000
3 500

Prio
Investeringsbudget, brutto tkr
1,2 2022 2023 2024 2025 2026

7 500 34 000 11 500 38 500 49 000

Förbättringsåtgärder Visby hamn (20 år)
Rep av sponter kajanläggningar (30 år)
Visby Hamn omb. fender i FL. 7 (30 år)
Renovering, om o-tillbyggnad hamnterminalen (30 år)
Anpassning fl 7, landgång, bilramp (30 år)
Rensmuddring Visby hamn (30 år)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn (30 år)

Projekttext

Tekniska Nämnden

= OK med kompletteringsbudget

Summa affärsdrivande investeringar

Avgiftfinansierade (proj 12803)
Avgiftfinansierade (proj 12812)
Avgiftfinansierade (proj 12835)
Avgiftfinansierade (proj )
Avgiftfinansierade (proj )
Avgiftfinansierade (proj 12839 )
Avgiftfinansierade (proj 12840 )

Investeringar

Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning:

179 500

39 000

10 000
2 000
4 500
4 000
4 500
3 000
5 000
6 000

140 500

20 000
12 500
27 500
38 500
30 000
8 000
4 000
771 1 022
166
382
532
169
892
1 450 1 435 1 420
193
193
191

517
167

71
193
292
340
143
130

385
118
191
289
336
239
258

511

635
97
215
189
286
332
235
385

820 1 554 1 942 2 374

345
145

72

258

631 2 954 4 288 6 574 9 392

202

72

130

23 839

6 892

130,128,127,126,124
97
72,72,71,70,70,48,48
193,191,189
292,289,286
345,340,336,332
145,143,142,140,97,95
130,128,127

16 947

1 270
260,257,254,251,248
595
169,167,166,164,162,218,215
1 324
532,526,798
1 851 169,167,166,164,162,160,725,718
1 405
1450,1435,1420,1405
384
193,191
189
193,191,189

429 2 134 2 734 4 632 7 018

260
169

2022 2023 2024 2025 2026

Ev. driftkonsekvenser är med här.

Driftkonsekvens, (har endast kapitalkostnader)

1,5% Internränta.

(Kapitalkostnader tas upp året efter gjord investering)

0

Räknade med att investeringarna
aktiveras redan första året.

Förklaring till driftkonsekvens

Projekttext

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

Totalt investeringar

1. Fastighetsägaransvar och planerat underhåll
1. Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation.
1. Solceller Uppförande av solceller
Strategi skall beslutas 2021
1. Reservvattenverk till Visby Lasarett
Förstudie pågår
1. Parkeringshus/garage Visby Lasarett
Förstudie pågår

Investeringar

Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning: TN/TKF

1
1
2
2
2

Prio
1,2
Investeringsbudget, brutto tkr

75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

2022 2023 2024 2025 2026

375 000

300 000
75 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 250

4 200
1 050

5 250

4 200
1 050

2023

5 250

4 200
1 050

2024

5 250

4 200
1 050

2025

5 250

4 200
1 050

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022

Avstämt med projektavdelningen

Fordon och maskiner (10 års avskrivning)
Beläggning (10 års avskrivning)
Enskilda vägar (33 års avskrivning)
PM10 Maskin (10 års avskrivning)

Projekttext

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

Totalt investeringar

Fordon och maskiner
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättringar
PM10 Maskin

Investeringar

Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning: Teknikförvaltningen Gata- Parkavd

1
1
1
1

Prio
1,2
Investeringsbudget, brutto tkr

4 700
9 000
1 500

4 700
9 000
1 500

22 200 18 200 18 200 15 200 15 200

4 700 4 700 4 700
12 000 12 000 12 000
1 500 1 500 1 500
4 000

2022 2023 2024 2025 2026

89 000

0
23 500
54 000
7 500
4 000
0
0
1 965

541
1 377
48

4 221

1 027
2 619
115
460

2023

5 776

1 459
3 723
179
414

2024

7 137

1 838
4 690
242
368

2025

8 304

2 162
5 518
302
322

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022

Avstämt med projektavdelningen

Utveckling Visby (10 år)
Hållpl-stolpar landsbygd (10 år)
Utveckling serviceorter inkl hpl (10 år)
Kollektivtrafik, Kryssningskaj (20 år)
Kollektivtrafik, biljettsystem på buss (5år)

Projekttext

Kollektivtrafik

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

Totalt investeringar

Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Investeringar maskiner/inventarier utöver potten
Byggnads och anläggningsinvestering
Investering, teknisk utrustning

Investeringar

Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning: TKF

1
1
1
1
1

Prio
1,2
Investeringsbudget, brutto tkr

1 110

555

555

6 110

5 000

555

555

1 110

555

555

1 110

555

555

10 550

2 775
0
2 775
0
5 000

Totala kostnader 2022-2026

Simulerade kapitalkostnader
År
Verksamhet
731100
licenser

1 110

555

555

2022 2023 2024 2025 2026

2 310

1 107

1 145

2023

1 145

1 203

2022

0

64
64
1 075

2023

2 116

786

2024

1 330

128
128
1 075

2024

1 938

726

2025

1 212

184
184
844

2025

1 772

693

2026

1 079

233
233
613

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022

Avstämt med projektavdelningen

5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten

varav reinvesteringar och planerat underhåll

3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande

varav reinvesteringar och planerat underhåll

varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras

Projekttext

Mark och trafik

Ospecificerade gator och vägar (10år)
Trafiksäkerhetsåtgärd LTP (20 år)
Lätt avhjälpta hinder (20 år)
Säkra skolvägar (20 år)
Cykelplan Visby (20 år)
Innerstadsutveckling (20 år)
Utveckling serviceorter (25 år)
Ospec upprustning park (20 år)
Lekutrustning (20 år)
Bad och besökplatser upprustning (20 år)
Reinvestering belysning (20 år)
Dovhjorten parkeringshus (20 år)
Anslutningar till flygplatsen (20 år)
Åtgärdsplan broar - utbyte till trummor (20?)
Investeringar kvarnar (20 år)
Lösning för oskyddade trafikanter Kryssningskaj (
Parkering (20 år)
Klintehamn 2030 (10 år)
Trädplan (10 år)
Trafiksignaler (10 år)
Aktivitetsparker (10?)
Toalett tallunden (10?)

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras

Totalt investeringar

Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar
Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar

Investeringar

Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning: TKF

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Prio
1,2

40 150

1 500

25 000
500
800
300

1 000

500
7 150
1 000
2 000

400

2022

31 600

1 000
1 500
500
2 000
1 000

2 000
100

27 700

1 000
1 500
500
1 500
500

2 000
100

500
2 400
500
1 000
3 000
1 000
2 500
1 000
4 500
500
3 000
700

2024

26 050

1 000
1 500
500
2 000
500

2 000
100

500
2 400
500
1 000
3 000
1 000
2 500
1 000
1 350
500
3 000
1 700

2025

Investeringsbudget, brutto tkr

500
2 400
1 000
1 000
4 000
1 000
2 500
1 000
5 900
1 000
3 000
200

2023

25 200

1 000
1 500
500
1 500
500

100

500
2 400
1 000
1 000
3 000
1 000
1 500
1 000
800
500
2 000
5 400

150 700

2 000
10 000
3 000
4 000
13 000
4 000
9 000
4 500
19 700
3 500
13 000
8 000
1 000
6 000
400
25 000
4 500
6 800
2 300
7 000
2 500
1 500

843
25 623

715400

25 623

843
27 637

187
32

257000
712100

7

30 377

185
31

365

7
370

255000

3 279

2 335
531

800

1 754

1 489

10 233

387

254000

3 400

2 344
538

247100
251000
251100

814

1 774

1 708

10 498

392

145

33 610

28 760

843

183
31

361

7

3 208

2 287
523

783

1 733

1 455

9 536

383

143

116
147

136
116

157
138

230

232

2024

116

6

59

4 851

58
180
65
65
260
65
138
95
818
126
317
13
61
130
7
1 519
95
254
88
230
115
153

2024

140

2023

2022

År

2 740

-

26
33
465
65
130
65
1 625
33
92
35
173

#

-

2023

36 465

29 972

843

181
31

356

7

3 071

2 241
441

763

1 712

1 437

9 446

379

141

116

135

155

2025

6 492

108
325
93
126
438
126
267
154
1 057
150
491
58
57
252
13
1 421
154
397
135
376
159
135

2025

39 243

31 317

843

329
30

351

7

3 096

2 218
588

752

1 701

1 419

9 116

374

139

116

133

153

2026

7 926

153
459
120
183
605
183
390
209
1 076
173
654
164
53
365
18
1 328
209
524
177
563
198
120

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022

246100

242100

241100

240000

231100

227000

Totala kostnader 2022-2026

Verksamhet park grund
Verksamhet
odlingslotter
Verksamhet bad och
besöksplatser
Verksamhet
naturreservat
Verksamhet camping
Verksamhet obebyggd
mark

Verksamhet lokalgator
Verksamhet
parkeringar
Verksamhet gång och
cykelväg
Verksamhet park

Verksamhet parkering
Verksamhet offentliga
toaletter
Verksamhet gator och
vägar
Verksamhet
huvudgator

Verksamhet almedalen 224200
Verksamhet tomträtter 224300

Simulerade kapitalkostnader
Verksamhet licenser
221100
Verksamhet
offentligplatsmark
224100

2026

50% stadsbidrag på kapitalkostn
50% stadsbidrag på kapitalkostn
50% stadsbidrag på kapitalkostn
50% stadsbidrag på kapitalkostn
25% stadsbidrag på kapitalkostn
50% stadsbidrag på kapitalkostn

Avstämt med projektavdelningen

Projekttext

12400
12525
Nytt
12659
12469
Nytt
12588
12462
12582
12463
12584
Nytt
12464
12470
Nytt
12471
12465
12660
Nytt
12466
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
12661
12467
22601

Ledningsutbyggnad
Vattenskydd samma som gamla "vatten regionala
Vattenverk Fårö, 2023-2024 (SBP)
Avloppsreningsverk Fårö, 2021-2029 (SBP)
Nya anslutningar Fårö, 2028-2029 (SBP)
Nya anslutningar Fårösund, 2021-2029 Finns inte
Vattenverk Kappelshamn (2028--) (SBP)
Ledningsbyggnad Valleviken (överföringsledning
Nybyggnation Lärbro vattenverk (SBP)
Ledningsbyggnad norra linan
Visby vattenverk och Tingstäde (SBP)
Nya Anslutningar Visby, Finns inte med i SP? (SB
Visby råvattenledning (SBP)
Nya anslutningar Åminne (2021-2024 -> 2025-20
Roma vattenverk förstärkning ??? (SBP)
Nya anslutningar Katthammarsvik (2025-2029)
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn, se 13000
Nytt Avloppsreningsverk Hemse (Förstärkning sy
Nya anslutningar södra linan, finns ej med i SP?
Ledningsbyggn Burs-Stånga (2025-2029 el senar
Sanda -Västergarn omdisp fr 13000
Dricksvattenledning Västergarn - Tofta (2028-20
Uppgradering Tofta VV - NY
Klintehamn ARV nytt basäng
Anslutningar Tofta-Klintehamn (SBP)
Dagvatten
Innovation
Maskin o Fordon, återanskaffn plan VA
Nytt Future-system tillsammans med Avfall

Utbyggnad/Utveckling

Proj nr Reinvestering
13000 Reinvestering i befintlig anläggning
15000 Ombyggnad vattenverk
16000 Ombyggnad avloppsreningsverk
17000 Sanering VA-lednings nät

1
1
3
3
3
4
4
2
4
2
2
3
2
4
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
4
2
4

1
1
1
1

1,2

Prio
2023

540
100
5 000

550
300
2 500
2 500

000
000
000
000

0
500
300
5 000

10 000
2 000
0
75 000
0
5 000
0
5 000
0
0
0
0

5 000
2 000

20
5
2
20

2026

730 780

25 000
9 000
0
0
0
0
0
20 000
10 000
2 000
206 400
0
20 000
0
20 000
0
0
0
0
0
20 000
60 000
24 000
30 000
0
2 670
900
20 000

137 810
25 000
8 000
90 000

Tillkommande kostnad+2%
Summa driftkostnader
Summa driftkostnader ca mnkr

125 750 145 440 152 940 152 350 156 800

540
100
2 500

30 000
12 000
15 000

20 000
0 30 000
0 12 000
15 000
540
100
5 000

5 000

5 000
2 000
500
75 000
0
5 000
0
5 000
0
0
0
0

000
000
000
000

5 000
2 000
500
18 800
0
5 000

20
5
2
20

5 000
2 000

000
000
000
000

2025

5 000
2 000

20
5
2
20

2024

5 000

0

5 000 5 000
1 000 2 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000 2 000
500
500
18 800 18 800
0
0
0 5 000

52 810 25 000
5 000 5 000
2 000
15 000 15 000

2022

följer textmaterial

Investeringsbudget, brutto tkr

Reviderad 2021-03-10/pt

TN-Teknikförvaltningen VA-verksamheten

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
reinvesteringar och planerat underhåll

Totalt investeringar

2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
4) VA-Maskin o Fordon
4) VA Debiteringssystem

2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering
2) VA-investering

Investeringar

1-5 se nedan

Kategori av investering

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning:

132
6 749
7

244
12 419
12

12 176

0
0
0
0
0
0
18
2 234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
30
12
697
0

0
0
0
0
0
0
0
1 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
6 617

432
97

6 422
227
442
866

263
55

4 155
0
461
348

2023

426
21 711
22

21 285

0
0
0
0
0
0
35
3 227
0
175
0
275
0
0
0
0
0
686
1 050
660
825
0
58
22
927
0

602
185

7 482
444
552
4 081

2024

548
27 941
28

27 393

0
0
0
0
175
0
52
3 539
0
347
0
539
0
0
0
0
0
672
2 079
1 294
1 617
0
87
32
1 473
0

772
273

8 354
661
658
4 770

2025

0

*

50
25
25
50
25
10
10
10
endast kap kostn

50
33
25
25
50
50
25
50
25
50
25 *inkl 2,0 tj
50
50
50
25
50
50
25
50
50

33
25
25
50

ed projektavdelningen
Avskr
år

896 Övr driftkostnader
45 677
46

44 781

0
0
0
0
257
0
69
17 748
0
518
0
803
0
0
0
0
0
658
2 058
1 282
1 584
0
116
66
1 703
288

942
361

9 232
879
764
5 456

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022
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Strategisk plan & Budget 2022-2024
Detta dokument anger samhällsbyggnadsförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag
till regionens budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen och den
strategiska riktningen. Resultatet av budgetberedningen ger sedan underlag för förvaltningens verksamhetsplanering kommande år.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget 2022-2024

1. Verksamhet och resurser för 2022-2024
1.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Skapar värde och nytta för hela Region Gotland och för platsen Gotland.
 Bidrar till hållbar miljö, tillväxten på Gotland, ökad befolkning och att lagkrav följs.
Miljö- och byggnämndens ansvarsområde hanteras av enhet Miljö- och hälsoskydd, enhet
Livsmedel- och alkoholtillstånd, enhet Bygg, enhet Plan, enhet Geografisk information, enhet Stadsarkitekt.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom Miljö- och byggnämndens område. Ansökningar och remisser för nya bostadshus, en stor mängd sökta planbesked, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter med mera innebär en konstant ökad
arbetsbelastning för förvaltningen.
Nämndens ambition är att arbeta för en hållbar och dynamisk landsbygd. Växande stad ger
goda förutsättningar för en levande landsbygd, samtidigt som landsbygden är central för en
hållbar samhällsutveckling. För en hållbar samhällsutveckling, ska ett jämställdhetsperspektiv och ungas rätt till delaktighet och utveckling genomsyra arbetet.
Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Nämnden står också inför stora miljöutmaningar som till stor del är en konsekvens av samhällets konsumtions- och produktionsmönster. Det ställs större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället, samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras och ställer stora krav på den
enskilde medarbetaren. Genom att satsa på digitalisering och effektivare processer, vill
nämnden se ett minskat klimatavtryck från Region Gotlands interna processer.
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Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet, är en utmaning och en framtidsfråga för Gotland. Detta är ett fokusområde inom Miljö- och byggnämndens verksamheter, som behöver utvecklas än mer. Samverkan inom Region Gotlands verksamheter och
med samhället behöver stärkas för att hitta gemensamma hållbara och kostnadseffektiva
lösningar.
Region Gotland vill snabbt kunna hantera viktiga frågor som bostadsbyggande och företagsetableringar, vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete och förståelse mellan olika
förvaltningar, samt inom den egna förvaltningen. Kunderna kommer att ställa ökade krav
på enklare och snabbare hantering och vill ha en kontakt istället för flera olika.
Effektiv ärendehantering som präglas av rättssäkerhet stödjer arbetet med att säkerställa offensivt bostadsbyggande på ön. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i att stärka
näringslivet på Gotland, genom att jobba emot bostadsbristen och på så vis förbättra rekryteringsmöjligheterna av personal och även ge möjligheter för näringslivet att exploatera
mark och bygga vidare på redan befintlig byggnation. Med en ökande befolkning, följer ett
ökat behov av planberedskap, något som efter genomlysning konstaterats behöva mer resurser utöver de effektiviseringar som genomförs.
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Nämnden har idag en självfinansieringsgrad på 70 %, vilket är en rimlig nivå med hänsyn
till vad myndigheten enligt lag får ta betalt för. Resterande del av arbetet, som nämnden bedriver, behöver finansieras av ram.

2. Verksamhet och måluppfyllelse 2020
Utifrån Region Gotlands verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet , bidrar nämnden till måluppfyllelse inom samtliga mål. Inför 2020 prioriterade nämnden tre
områden; service, effektivisering och medarbetare. Nämnden valde fem mål att sträva emot
under 2020. Resultatet visar på en positiv trend samt en positiv förflyttning utifrån indikatorer. Nämnden har full måluppfyllelse inom tre av de fem målen, dock inte måluppfyllelse
inom verksamheternas alla målområden utifrån kontrollplaner och tillsynsplaner. Detta sker
till följd av pandemin, som gjorde att delar av nämndens verksamheter tvingades prioritera
om, ställa om och även ställa in viss tillsyns och kontrollverksamhet. Exempelvis fick
nämnden i uppdrag att ha tillsyn på trängsel och att skjuta fram tillsyn på lantbruk.
För att det arbete, som bedrivs av Miljö- och byggnämnden, ska bibehålla den kvalitet man
har idag och uppnå de mål inom tillsyn som finns, behöver nämnden ytterligare se över balansen mellan resurser, och framförallt servicenivån, (exempelvis rådgivning) både internt
och externt. Detta arbete görs i olika steg, kopplat till processer, effektivisering, ekonomi
och måluppfyllnad för samtliga av nämndens delverksamheter med efterföljande utvärderingar.

3. Verksamhet och resurser för 2021
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.
Region Gotland ser över samhällsbyggnadsprocessen som helhet, där samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i allra högsta grad. Detta kommer på sikt dels skapa en
bättre process inom Region Gotland och för våra medborgare. Översynen av samhällsbyggnadsprocessen beräknas vara klar under 2021.
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Översiktsplan
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. Framtagande av översiktsplan skall finansieras inom befintlig ram, vilket innebär att cirka 2,5 mnkr av nämndens ram, kommer
gå till framtagandet av översiktsplanen.
DiSa – digital samhällsbyggnad
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 bety-
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der att under kommande år, kommer SBF gå över till en helt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, vilket kommer få en positiv påverkan på ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten.
Digital dialog
Region Gotland har lagt grunden för en digital samhällsbyggnadsprocess genom projektet
DiSa, Digital samhällsbyggnad. Nu är det dags för nästa steg i digitaliseringsresan och
bygga vidare på tidigare arbete, genom att utveckla nya tjänster, som underlättar för användarna i deras kontakt med Regionen. I en förstudie som medfinansierats av Europeiska regionalfonden, har företag, boende och besökare fått beskriva sina största behov av sådana
tjänster. Behoven har varit samstämmiga och pekar på tre tydliga områden för förbättring:
Digital ärendehantering, Digital lotsning och Digital delaktighet. För att möta dessa behov,
ska projektet ta fram och implementera 3 digitala lösningar som bidrar till mer transparent
och effektiv ärendehantering, tydlig och tillgänglig information och ökad delaktighet i samhällsplaneringen för företag, boende och besökare. Projektet har ett tydligt användarperspektiv och genomförs i nära samarbete med företag, boende och besökare på Gotland.
Projektet medfinansieras av Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland och Gotlands
Byggmästareförening.

4. Nuläge samt verksamhet och resurser för 2022-2024
4.1 Enhet miljö- och hälsoskydd

Enhet Miljö- och hälsoskydd omfattar idag 26 medarbetare och ansvarar för tillsyn enligt
Miljöbalkens ansvarsområde. Enheten ansvarar också för miljörelaterade frågor i planer,
bygglov och övriga remissförfrågningar. Verksamheten bedrivs dels via tillsyn, men också
via ärendehantering, rådgivning, samverkan inom och utanför regionen.
Tillsynsarbetet styrs av lagstiftning bland annat av miljöbalken 26 kap. och miljötillsynsförordningen (2011:13). Av samma lagstiftning, framgår även att tillsynsmyndigheten har rätt
att ta betalt för prövning och tillsyn.
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Enhetens arbete kan delas in i olika delar, där det finns olika möjligheter att ta betalt för arbetet. Enligt SKR´s nya modellen för behovsutredning, kan uppdelningen ske enligt följande: styrd tillsyn, behovsstyrd tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.
Nuläget anger att enheten har goda möjligheter att finansiera tillsynsverksamheten via den
taxa, som är beslutad för verksamheten. Övrig verksamhet som är skattefinansierad, bedöms som oförändrad eller öka något. Enheten har en självfinansieringsgrad på 68 %. Det
innebär att resterande del behöver finansieras upp via ram. Under 2022 sker medverkan i bl
a översiktsplanarbetet, vilket kräver resurser och skall finansieras via ram. I övrigt hanteras
en stor del intern/externa remisser, samt medverkan i flera processer som ”Topp-100”, digitaliseringsgrupper m fl. Trenden visar också, att det finns ett större behov att arbeta med
kvalitetsfrågor ute på enheterna. Centralt i förvaltningen och inom Region Gotland, görs
mycket bra arbete, men det behövs resurser ute i verksamheten för att fånga och implementera dessa aktiviteter.
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Enheten har idag ett utpekat ansvar för Region Gotlands arbete med Åtgärdsprogrammet
för luft (pm10). År 2021 mottog nämnden ökad ramtilldelning för kostnader i samband
med etablering av ny mätmetod för partiklar(pm10) och medlemskap i Östra Sveriges luftvårds förbund. Någon ram för utökat arbete med att administrera själva Åtgärdsprogrammet har dock inte givits.
Inom enheten bedrivs arbetet Klart Vatten som en del i ordinarie verksamhet. Klart Vatten
ansvarar för uppföljning av enskilda avlopp och är en viktig del av arbetet med att förbättra
grundvattenkvaliteten på Gotland. Delar av verksamheteten är taxefinansierad, men vissa
moment går ej att debitera för. Det är därför viktigt med fortsatt satsning på arbetet, om
det ska kunna fortsätta i samma åtgärdstakt som nu.
Enligt VA-planen ska enhet miljö och hälsoskydd ansvara för delar av den enskilda vattenförsörjningen. Som ett led i detta, finns nu ett förslag om att införa tillståndsplikt för inrättande och drift av enskilda vattentäkter. Denna del av verksamheten är följaktligen inte antagen, men om detta blir aktuellt kommer endast själva ärendehandläggningen kunna vara
debiterbar.
Avvikelser 2022-2024
Sammantaget görs bedömningen att enhetens tillsynsverksamhet är i balans, men att övrig
verksamhet, som ska finansieras av skattemedel, är något underfinansierad. I och med den
ramförstärkning som tilldelades inför 2021, finns bättre förutsättningar att klar uppdrag
och budget. Osäkerheter som nämnts, är ett ökande behov av samverkan internt i Region
Gotland, men också externt. Servicebehovet i forma av snabb och rättssäker service, kommer växa. Vidare finns ännu ingen finansiering för själva samordnandet av PM10 och verksamheten finansieras där med av ramtilldelningen 2021.
Fattas beslut i kommande miljö och byggnämnd samt Regionfullmäktige att införa tillståndsplikt vid inrättande av vattentäkt, saknas finansiering för detta. En grov uppskattning
är att det kan handla om 200-300 tkr.
Konsekvenser
Enheten har, inför kommande period, förutsättningar att hantera tillsynsuppdraget som ligger på enheten. Fattas beslut om utökade ansvar, exempelvis genom nya ärendetyper, kan
detta komma att ändras. Övrig verksamhet kommer fortsatt vara utmanande, med krav på
service och tillgänglighet och medverkan i regionövergripande projekt. Detta är dock en
fråga om prioriteringar och politiska viljeinriktningar.
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4.2 Enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd

Enheten har åtta anställda inom team livsmedel och tre anställda inom team alkohol. Livsmedelskontrollen ligger under Miljö- och byggnämndens ansvar och tillståndsmyndigheten
ligger under regionstyrelsens ansvar. Däremot så äger Miljö- och byggnämnden resurserna
för tillståndsmyndighetens arbetsuppgifter, och vad som ska utföras, regleras genom internt
avtal mellan regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd har inte en ekonomi i balans. Då tillståndsmyndigheten har en självfinansieringsgrad på 100%, beror detta uteslutande på team livsmedel och
en underfinansierad livsmedelskontroll. Självfinansieringsgraden är cirka 50% för enhet
livsmedel och bedömningen är, att detta förmodligen kan förbättras något genom effektivitetsarbete, men det är oklart i vilken omfattning. Man kan ta ut avgifter för den faktiska
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kontrollen, men en rad saker, som exempelvis rådgivning, matförgiftningar som visar sig
vara obefogade, handläggning av sanktionsavgifter, remisser mm, måste finansieras med
skattemedel. Här är rådgivning den absolut största frågan, men det är också så att myndigheten har ett omfattande krav på sig att erbjuda rådgivning. Livsmedelsverket kom senast
ut med vägledning 2019. De målar upp ett stort ansvar för livsmedelskontrollen.
Kontrolluppdraget kommer också att utökas med material i kontakt med livsmedel. Det är
ännu oklart hur denna ska finansieras. Det handlar om exempelvis detaljister, som inte nödvändigtvis säljer livsmedel, men däremot exempelvis matlådor, keramik etc.
Länsstyrelsen slog i sin revision 2018 i princip fast att Region Gotlands livsmedelskontroll
är underfinansierad och att åtgärder behöver göras för att nå det lagstadgade kravet på utförd kontroll, ett mål som enheten inte nått de senaste fem åren. Enheten erhöll ett ramtillskott inför 2021, men i pandemin är det svårt att bedöma effekten av detta och det effektiviseringsarbete som startade 2019, för att driftsättas 2020.
2023 kommer Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen. Detta
kommer att ställa stora krav på kommunernas kontrollmyndigheter. Under 2023 kommer
samtliga livsmedelsverksamheter på Gotland att behöva riskklassats enligt den nya modellen, vilket kommer att kräva stora resurser. Det är svårt att uppskatta resursbehovet för
detta. Riskklassningen ska dock vara genomförd under 2023 och kontrollen ska, från starten av 2024, ske enligt verksamheternas nya riskklassning.
Konsekvenser
Livsmedelskontrollen erhöll ett ramtillskott inför 2021, men i pandemin kommer det att ta
lång tid innan vi kan bedöma effekten av tillskottet. Svårigheten är främst att pandemin
kraftigt påverkar mängden av genomförda livsmedelskontroller och därigenom är det även
svårt att se effekten av förändringsarbetet, som genomförs på enheten. Därtill ligger ett antal pandemirelaterade arbetsuppgifter på livsmedelsinspektörerna som är ofinansierade,
såsom trängselkontroll och rådgivning till verksamheter utifrån pandemilagstiftning. Ett
visst ekonomiskt tillskott erhölls för detta under 2020.
Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell, kommer att kräva avsatta resurser under
främst 2023. En grov gissning är att arbetet kommer att kräva upp till en heltidstjänst under
slutet av 2022 och en stor del av 2023. Riskklassningen ligger till grund för hur många timmar kontrolltid, som myndigheten ska utföra och således kan uppdraget för kontrollmyndigheten förändras. Det är ännu mycket oklart vilken påverkan det nya riskklassningssystemet kommer att ha på Region Gotlands livsmedelskontroll, men signaler från livsmedelsverket säger att kommuner med liknande livsmedelsverksamheter som Gotlands, kommer
att få minskad kontrolltid.
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4.3 Enhet Förvaltningsstöd

Enhet Förvaltningsstöd är både en stödjande enhet och den enhet, som även driver verksamhetsutveckling inom förvaltningen, arbetar enligt en ny process, där förvaltningens förbättringsförslag skickas in till enheten i en intern e-tjänst. Detta underlättar koordinering,
spårbarhet och dokumentation av det arbete, som enheten och förvaltningen gör. Den nya
processen tar också tillvara på förvaltningens förändringspotential och förväntas ge goda
resultat under åren 2022-2024.
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Inom enheten Förvaltningsstöd, kommer under 2022 fortsatt Region Gotlands största digitaliseringsprojekt DiSa (digital samhällsbyggnad) att implementeras. Projektet Digital Dialog, som enheten har fått godkänt från Tillväxtverket, kommer pågå fram 2023. Där kommer delar av enheten vara involverade för att fortsätta Region Gotlands digitaliseringsresa
för att öka tillgänglighet, service och effektivitet. Enheten ser även under åren 2022-2024
en ökad efterfrågan från övriga förvaltningen, dels genom inkomna förbättringsförslag,
men också i form av stöd, support och processledning gentemot enheterna.

4.4 Enhet Bygg

Enhet Bygg omfattar 39 medarbetare fördelat på handläggare, inspektörer, koordinatorer
och assistenter, samt energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadsjurist, biträdande enhetschef och enhetschef.
Enheten har det senaste året haft stort fokus på implementering och effektivisering av processer efter de förändringar i Plan- och bygglagen, avseende avgiftsreducering samt utskick
av information, som trädde i kraft vid föregående årsskifte.
Ett fokusområde är att utveckla samarbetet med andra enheter inom både den egna förvaltningen och teknik förvaltningen, för att öka servicenivån gentemot sökande.
Enheten har idag en självfinansieringsgrad på 73 %. Enheten upplever en stor efterfrågan
på rådgivning, både före och under ärendehantering, som går utöver vad som idag ingår i
taxan. Enheten har successivt arbetat för att öka servicenivån under de senaste åren, och
behöver framöver att arbeta med att hitta rätt servicenivå för den rådgivning som är en
självklar del av uppdraget men som går utöver vad som kan ingå i taxa, och därmed skall
finansieras av ram.
Alla ansökningar om bygglov hanteras digitalt, tack vare projektet digital samhällsbyggnadsprocess ( DiSa). Detta är en mycket viktig del av den successiva utökningen till digital hantering av handläggning och lagring i e-arkiv. Under 2022 och framåt, kommer ytterligare
delar av handläggningsprocessen att digitaliseras, och ytterligare e-tjänster att introduceras, i
samband med att implementeringen av arbetet, som DiSa genomfört, pågår.
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4.5 Enhet Stadsarkitekt

Stadsarkitektenheten består av 4 medarbetare och leds av stadsarkitekten, som är sakkunnig
i miljö- och byggnämnd, tillsammans med biträdande stadsarkitekten, och deltar i förvaltningsledning. Stadsarkitektenheten ansvarar för strategisk stadsbyggnadskompetens, bedömningar och tolkning enligt PBL samt gestaltnings- och kulturmiljöbedömningar. Stadsarkitektens roll, finansieras via ram då rollen innebär en utåtriktad roll med stora kontaktytor internt och externt, med andra myndigheter, lokalsamhället, medborgare och kunder.
Stadsarkitektenheten deltar, genom stadsarkitekten, i det förvaltningsövergripande samarbetet EXISAM, och deltar strategiskt i de stora stadsutvecklingsprojekt för Visborg, Östercentrum och Inre hamnen, som kommer att genomföras under närmaste åren.
Stadsarkitektenheten har 2022-2024 också fortsatt arbete med omvärldsbevakning, samt
med Miljö- och byggnämndens hantering av remisser, motioner, överklaganden och med-
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borgarfrågor. Enheten kommer fortsatt samordna och leda verksamhetsövergripande processer mellan planenhet och byggenhet. Under åren 2022-2024, kommer enheten fortsatt
verka med förvaltningsöverskridande gränssnitt mot exploatering, mark- och stadsmiljö
och ledning av övergripande projekt och samarbeten inom stadsbyggnadsområdet. Enheten
kommer även framgent att leda internutbildningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enheten deltar, genom stadsarkitekten, i Region Gotlands samarbete med Union of the
Baltic Cities (UBC). UBC är ett av de nätverk, som den antagna Internationella strategin för
Region Gotland pekar ut som prioriterade. Region Gotland deltar idag på politisk nivå under organisationens övergripande konferenser samt, sedan våren 2017, även aktivt i
planeringsnätverket Planning Cities. Stadsarkitekten ingår i styrgruppen för detta nätverk
sedan hösten 2018.
Utmaningar framåt
Enheten ansvarar för framtagande av arkitekturstrategi, ett uppdrag som givits av regionfullmäktige hösten 2018. För detta arbete har medel reserverats. Arbetet påbörjades under
hösten 2020 som del i revideringen av översiktsplanen. Takten i framtagande ska vägas av
mot övriga prioriterade uppdrag och internt behov av stöd från enheten. Sammantaget har
enheten, inom innevarande period, de resurser som krävs för att genomföra sitt uppdrag i
övrigt. Något särskilt nyinvesteringsbehov föreligger inte, givet att enhetens uppdrag inte
förändras, under 2022-2024.
4.6 Enhet Översiktsplan och enhet Plan
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Enheten består av 14 medarbetare. Medarbetarna på enheten har utåtriktade roller med
stora kontaktytor internt, samt externt med andra myndigheter, lokalsamhället, medborgare
och kunder. Arbete sker inom ansvarsområdena detaljplan och översiktsplan. När det gäller
arbete med översiktsplan Gotland, är totalt 11 av enhetens medarbetare involverade i detta
arbete, som inleddes under år 2020 och beräknas pågå till ett antagande vid årsskiftet
2022/2023. Arbetet med översiktsplanen ska finansieras genom ram. Enhetens två medarbetare, som är anställda inom ansvarsområdet översiktsplan, är helt skattefinansierad. Enheten har i samband med nämndens besparingskrav behövt minska sin ram, vilket medför
vikten av att man följer Region Gotlands projektmodell, det vill säga; med direktiv skall
även en budget medfölja.
Inom Region Gotland pågår ett arbete, där det sker en översyn av samhällsbyggnadsprocessen; projekt FramSam. Arbetet ska leda till att ett bättre helhetstänk sker i processen och att
vi utgår ifrån att möta kundens behov. Projekt FramSam ska vara klart till budgetberedningen under våren 2021, men implementeringen kommer att fortgå under betydligt längre
tid. Arbetet kommer att ha betydelse för hela förvaltningen, där det är viktigt att enhet
Plans delaktighet i dessa övergripande processer taktar med ramtilldelningen. Enhet Plan är
centrala i samhällsbyggnadsprocessen och det kommer behöva prioriteras, så att det finns
resurser till att delta i arbetet med att förbättra denna.
Enhetens kärnuppdrag är att handlägga de planuppdrag, som beslutas i miljö- och byggnämnden och regionstyrelsen, samt att, på uppdrag från regionstyrelsen, leda arbetet med
att ta fram översiktsplan Gotland 2040. Översiktsplanen ska redogöra för hur Gotland ska
utvecklas och bevaras på lång sikt. Enheten deltar även mycket i arbete inom övrig verksamhet, som t.ex. i projektgrupp för FramSam, exploateringsgruppen, dagvattengruppen,
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markgruppen, VA-planen, grönplanen, DiSa, samverkansgrupper med Länsstyrelsen, frågeställningar och start-PM i exploateringsprocessen, arkitekttävlingar, sakkunniga i planfrågor
i relevanta referensgrupper och projekt inom regionen, deltagande i olika nätverk inom och
utom Region Gotland, samarbete och föreläsningar på Uppsala universitet, Campus Gotland, markanvisningar, stadsutvecklingsprojekt som t.ex. Visborg, arkitektmöten, service till
allmänheten etc.
Utmaningar framåt
Idag, och de kommande åren framåt, kommer arbetet att präglas mycket av använda digitaliseringens möjligheter, för att få till effektivare processer. En effektiv ärendehantering behöver också präglas av rättssäkerhet och bidra till genomförandet av övergripande mål,
som t.ex. att säkerställa ett offensivt bostadsbyggande över hela ön. Digitaliseringsutmaningar under perioden, kommer att vara att övergå till e-arkivering från dagens arkivering i
pärmar och till det kopplat elektronisk signering. För att öka förståelsen av konsekvenser
av detaljplaner och översiktsplan, vill enheten utveckla möjligheten för att kunna illustrera
nya byggnader genom t.ex. 3d-visualisering och modellering av volymer. Det kan bli aktuellt för samhällsbyggnadsförvaltningen att under åren 2021 och 2022 delta i projektet DigiGrow 2.0, där Region Gotland blivit utvald som en av fem kommuner. Projektet kommer,
om ansökan blir godkänd, kunna hjälpa till att sätta fart på utvecklingsarbetet och är tänkt
att arbeta gränsöverskridande inom förvaltningen. Vi behöver även se över, och förändra
upplägget på gotland.se, för att samla allt om planarbete på ett ställe, så att det, på ett enkelt
sätt, går att hitta till våra kartor och framförallt få aktuell information. Allt för att förenkla
för kunden och då i slutändan för tjänstemännen.
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Det råder en kraftig obalans mellan de uppdrag som enheten får och de resurser som finns
tillgängliga, vilket får som konsekvens att det blir svårt att bidra till de övergripande målen,
som t.ex. bostadsförsörjningsplanen. Det finns i dagsläget inte tillräckligt med säkerställda
resurser för planarbete, deltagande i projekt etc. Som exempel kan nämnas att idag arbetar
11 medarbetare med översiktsplanen, 2 medarbetare med DiSA, 2 medarbetare med projekt Visborg och 4 medarbetare med att bereda nya planansökningar. Det medför att arbetet med detaljplaner mer eller mindre är i pausat läge. Det har under åren 2017 till 2020 inkommit mellan 25 och 32 planansökningar per år, samtidigt som antalet antagna detaljplaner legat på max 9 st. Under 2020 antogs tre detaljplaner. Detta har medfört att vi idag har
totalt ca 120 st planuppdrag, där vi inte påbörjat arbetet för ca 80 st som därmed bildar en
plankö. Planarbete är en lång process där det inte är ovanligt att det tar flera år att få klart
en detaljplan. Samtidigt finns det ett stort behov av att höja planberedskapen av lagakraftvunna detaljplaner, för att kunna erbjuda byggbar mark för att bidra till Gotlands utveckling.
Det råder ett stort behov av att jobba med flera olika åtgärder för att komma till bukt med
obalansen. En åtgärd är att rekrytera personal. För att kunna vända trenden med en ökande
plankö, bedöms det finnas ett behov av att anställa två heltidstjänster, samt att ersättningsrekrytera en landskapsarkitekt för enhetens långtidssjukskrivna medarbetare.
Behov finns även att få tillgång till en markingenjör. Tekniska förvaltningen har försökt att
rekrytera en markingenjör under en längre tid, där det visat sig vara stora svårigheter att rekrytera utbildad och erfaren personal. Då vi vid flertalet planarbeten är beroende av en
markingenjör, kan det eventuellt bli aktuellt att samhällsbyggnadsförvaltningen själva provar att rekrytera alternativt upphandlar konsulthjälp.
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En annan åtgärd är att göra ett riktat arbete för att slutföra äldre ärenden, som tar mycket
kraft och påverkar arbetet med att nå en mer långsiktig hållbar ärendebalans. Som en del i
att nå en mer rimlig ärendebalans, behöver vi använda fler konsulter för att driva framtagande av detaljplaner, planprogram och start-PM och en konsekvens av det blir att enheten
behöver rekrytera ytterligare en planarkitekt, som beskrivs ovan.
Idag saknas medel för att rekrytera ytterligare personal. För att långsiktigt kunna få täckning
för en ökad personalstyrka, har enheten inlett ett arbete med att se över plankostnadsavtalen för att kunna öka intäkterna. Ny beräkningsmodell är under framtagande, som utgår
ifrån att debitera efter nedlagd tid och att på ett bättre sätt identifiera hur mycket tid, som
vi faktiskt lägger ned. Ett arbete med att genomföra en omvärldsspaning pågår även för att
jämföra Gotlands kostnadsläge med liknande kustkommuner på fastlandet, vilket hittills indikerar att vårt kostnadsläge är lågt till mycket lågt. Tankar finns även på att börja delfakturera aktiva planarbeten efter ett fast tidsintervall, utöver vid planskedena, för att dels mer
kontinuerligt få in intäkter, samt att dels bidra till att driva på planarbetet. Denna modell
skulle kunna börja användas på nya plankostnadsavtal från förslagsvis halvårsskiftet 2021.
Pågående arbete finns inom Region Gotland för att utveckla en struktur för att tillförsäkra
att samtliga exploateringsprojekt, som enheten medverkar i, har en budget. Därmed säkerställs att enhetens kostnader, i samband med framtagande av planer som möjliggör exploatering, finns med vid en beräkning av försäljningspriset, samt vid framtagande av budgetar
inför exploatering. Detta bidrar till möjligheten för att enheten kan nå en ekonomi i balans
under åren 2022-2024, och därmed även bidra till att också nämnden får en ekonomi i balans.
Idag har enheten en självfinansieringsgrad på 52 %. Detta kan enheten påverka positivt
med ovan förslag på åtgärder, men det framgår också tydligt att en stor del av det arbete
enheten bedriver, skall utföras inom ramen för skattemedel.
Konsekvenser
Utan utökad ram för rekrytering kommer enheten behöva prioritera bort mycket av det,
som betecknas som övrig verksamhet, om obalansen mellan uppdrag, resurser och mål ska
kunna arbetas bort. Konkret kommer det innebära, att verksamheten begränsas till att nästan enbart arbeta med kärnuppdragen översiktsplanen och detaljplanerna, med rejält minskat deltagande vid t.ex. kundservice, samverkan över gränser och lärande och utveckling.
En kortsiktig lösning, som kommer att få långsiktiga konsekvenser. Sammantaget bedöms
konsekvensen av tillkomna uppdrag och en för liten ram i förhållande till uppdrag bli, att
plankön kommer att fortsätta öka under de närmaste åren.

Ärendenr RS MBN 2021/7 Datum 2021-03-21

4.7 Enhet Geografisk information

Enheten består av 5 kartingenjörer, 5 mätningsingenjörer och 3 GIS-ingenjörer. Tre av
dessa arbetar i DISA-projektet. Projektet kommer att avslutas under 2021, vilket betyder att
personalstyrkan kommer att minska till 4 kartingenjörer, 3 mätningsingenjörer och 3 GISingenjörer från 2022 och framåt.
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Kartproduktion
Geografisk information kommer fortsatt under åren 2022-2024 ha fyra medarbetare, som
jobbar med kartproduktion och 3d-visualisering. Produkterna är underlag som, enligt PBL,
ska tas fram vid bygglovsprövningar och framställning av detaljplaner.
Arbetet med implementering av DISA-projektets digitala detaljplaner, kommer fortsätta
under 2022. Utveckling av automatiskt genererade kartor och karttjänster samt arbetet med
öppna data kommer att prägla perioden 2022-2024.
Geografisk Information ansvarar även för adressättningen på Gotland, ett regeringsuppdrag som fortsätter under 2022-2024 och som nämnden inte har möjlighet att ta betalt för.
Mätningsuppdrag
Geografisk information kommer fortsatt under åren 2022-2024 ha tre mätningsingenjörer,
som jobbar med grunduppdragen inom mätning: utstakning, lägeskontroll och mätning för
kartproduktion.
Utvecklingsområden under perioden 2022-2024 inom mätning, är framförallt drönarflygning som verktyg i kartframställning samt utveckling av appar och e-tjänster för en effektivare ärendehantering.
GIS-förvaltning
Den fortsatta driften under 2022-2024 av Region Gotlands alla kartsystem och olika
GIS-programvaror, kommer fortsatt våra tre GIS-ingenjörer ansvarar för. Verksamheten
är hårt belastad, både på grund av den ökade inströmningen av GIS-uppdrag, samt att, ju
fler andra verksamheter som digitaliserar sina processer, desto större krav ställs det på drift
och utveckling av GIS-programvaror. Utvecklingen förväntas fortsätta under 2022-2024,
men ökad samverkan med andra verksamheter, förväntas också underlätta bördan något på
GIS-ingenjörerna.
EU-kommissionen kommer i närtid besluta om vilka datamängder, som ska tillhandhållas
som öppna data enligt PSI-direktivet, någonting som enheten kommer att behöva anpassa
sig till. Arbetet pågår redan nu med att ta fram en plattform för att tillgängliggöra öppna
data.
Resurser och ekonomi
Mät och kartverksamheten är idag näst intill helt avgiftsfinansierad, då nästan samtliga uppdrag sker inom ramen för bygglovsprocessen eller i detaljplaneframställning. Utöver kärnverksamheten, har vi under DISA-projektet haft möjlighet att utveckla våra metoder för inhämtning av data, och utökat vår produktkatalog av 3d-visualiseringar.
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Utöver kartproduktionen, ansvarar Geografisk Information för adressättningen på Gotland, ett regeringsuppdrag som fortsätter under 2021-2023 och som nämnden inte har möjlighet att ta betalt för.
GIS-verksamheten är något som inte går att avgiftsfinansiera utan ökad interndebitering.
Prognosen är dessutom att GIS-användandet kommer att öka i takt med att fler och fler
verksamheter inom Regionen digitaliseras, vilket i sin tur kommer att öka pressen på en
idag redan belastad verksamhet.
Det är dessutom svårt att förespråka interndebitering, då utökad GIS-användning i Region
Gotland är en del av digitaliseringen, något som inte borde hindras eller motarbetas av
ökad intern administration. Önskvärt vore istället om finansieringen skedde på samma sätt
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som för Region Gotlands övriga kommunlicenser, det vill säga finansiering via ram. Detta
skulle ge en positiv effekt på antal användare och ge nya verktyg för bra arbetssätt och utveckling för verksamheter inom Region Gotland. Såsom ekonomin styrs idag, motverkas
detta, då enheter försöker hålla ner kostnader och därmed antal användare.
Idag har enheten en självfinansieringsgrad på 82%, vilket är mycket bra och har också medfört att enheten har kunnat minskat sitt behov av ramfinansiering, som i sin tur inneburit
ett utökat utrymme i internbudget för övriga enheter inom förvaltningen.
4.8 DiSa – digital samhällsbyggnad

Under år 2021 kommer implementeringen av de i projektet DiSa, Digitalsamhällsbyggnad,
utvecklade tjänsterna till största del ha skett, vilket kommer få en positiv påverkan främst
under åren 2023 och framåt på ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten. Då processer är mer digitala, tillgängliga samt effektivare, medför det lägre kostnader.
Nytta
Genom DiSa projektet uppstår det postivita effekter på nämndens nettokostnader som
minskar, exempel på detta är ;
 Papper, porto och genom att förvaltningen använder mina meddelanden, minskad
kostnad, 230 tkr per år
 Minskad licenskostnad 250 tkr per år, endast behov av ett gis-system
 Digital översiktsplan 400 tkr per år,
Utöver detta ser nämnden på sikt att administrativ personal kan minskas med 2-3 tjänster,
ger 1,5 mnkr lägre kostnad per år. Till detta kommer även aspekten med tidsbesparing för
respektive handläggare, genom prestandaförbättringar i system o processer. En positiv påverkan för Region Gotland som helhet har också skett, minskad belastning för registraturen
och för ekonomiassistenter, då processerna är mer digitala idag.
Kvalitativa nyttor
Den demokratiska processen stärks genom tidiga, visuella, medborgardialoger. Medborgardialogerna inkluderar fler grupper av människor och tjänsterna är tillgängliga för fler personer trots ev. funktionshinder som exkluderat dem från den pappersbaserade processen. Informationen tillgängliggörs på ett sätt, som gör att även små företag och entreprenörer kan
få bättre villkor, vilket i sin tur förbättrar deras möjligheter att använda informationen för
att skapa nationella innovationer.

Ärendenr RS MBN 2021/7 Datum 2021-03-21

För förvaltningens handläggare stärks beslutsstödet för att säkerställa långsiktigt hållbara
lösningar genom faktabaserade analyser. Det skapas förutsättningar för automatiska processer och återanvändbarheten av information stärks, vilket bidrar till större rättssäkerhet, då
den geografiska grundinformationen är korrekt och all kommunikation i samhälsbyggnadsprocessen blir spårbar.
Konsekvens
Därmed kommer nämnden kunna minska ramen för år 2023 och framåt, vilket även nämns
och visas i stycket driftbudget 2022-2024.
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4.9 Medarbetarperspektivet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett par bristyrken, där vi även ser att vi ligger lågt i lön i jämförelse med riket. För att kunna genomföra särskild satsning på bristyrken, behövs riktade medel. Det är något som inte ryms inom nämndens ram. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lagt fram förslag till HR-strateg, som tar detta i beaktande inför
tilldelning av framtida satsningar inom bristyrken. Nämnden ser att det är viktigt att få till
en satsning på bristyrken, både för att kunna behålla erfaren personal, samt att kunna rekrytera ny personal till marknadskraftiga löner.

Ärendenr RS MBN 2021/7 Datum 2021-03-21

Några av enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen har lyft behovet av att utöka antalet medarbetare för att kunna utföra det uppdrag som de är ålagda att utföra. Om det inte
finns tillräckligt med resurser för det som ska utföras, kan det innebära att arbetsmiljön försämras. Långsiktigt kan det bli mer kostsamt. Behovet, som enheterna har identifierat, ryms
inte inom befintlig ram och därför behöver det tillföras extra medel för detta.

14 (19)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget 2022-2024

5. Driftbudget 2022-2024
I nedanstående tabell redovisas budgeten för 2021, samt prognostiserad driftbudget åren
2022 - 2024.
Text

Budget 2021,
tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

77 701
-107 735
-30 034

Budget 2022,
tkr

Budget 2023,
tkr

Budget 2024,
tkr

77 701
-107 735
-31 034

77 701
-106 735
-30 034

77 701
-105 735
-29 034

5.1 konsekvenser och analys

Miljö och byggnämnden kommer 2022 ha en nettokostnad på 31 034 tkr. Strategisk
plan och budget 2021-2023 visade på en potentiell ramminskning från 2022 med 1
mnkr. Nämnden äskade 4 mnkr inför 2021 för en ekonomi i balans i förhållande till
uppdrag, nämnden erhöll 3 mnkr. Enhet översiktsplan och detaljplan har i sin genomlysning visat på behovet av ökad resurstilldelning för att möta behovet av planberedskap och arbeta mot bostadsbristen. Detta behov samt skillnaden på en miljon i förhållande äskade / erhållna medel för 2021 medför att nämnden inte kan
minska ramen redan 2022, utan ser möjlighet till ramminskning först år 2024 och
framåt. Miljö- och byggnämnden äskar en större ram med 1 000 tkr inför år 2022.
5.1.1 Enhet Plan

Utan utökad ram för rekrytering på enhet kommer enheten behöva prioritera bort mycket
av det som betecknas som övrig verksamhet om obalansen mellan uppdrag, resurser och
mål ska kunna arbetas bort. Konkret kommer det innebära att verksamheten begränsas till
att nästan enbart arbeta med kärnuppdragen översiktsplanen och detaljplanerna, med rejält
minskat deltagande vid t.ex. kundservice, samverkan över gränser och lärande och utveckling. En kortsiktig lösning som kommer att få långsiktiga konsekvenser. Sammantaget bedöms konsekvensen av tillkomna uppdrag och en för liten ram i förhållande till uppdrag
bli, att plankön kommer att fortsatt öka under de närmaste åren. Miljö- och byggnämnden
bedömer därför att behovet av nyrekryteringar och ökat användande av konsulter är trängande och äskar för 2022 en större ram med 1000 tkr, med möjlighet för enheten att redan
under 2021 påbörja rekrytering och användande av konsulter för nämndens eget kapital.
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Planchefen har identifierat behovet till:
 En planadministratör/planhandläggare/planingenjör
Arbeta med gotland.se, kundkontakter i plankön, plankostnadsavtal, fakturering, utvecklingsarbete, löpande administrativa arbetsuppgifter, biträda i planarbetet, 3d-visualiseringar,
volymmodellering i detaljplaner etc. Detta går i linje med förväntan om att kunderna kommer att ställa ökade krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en kontakt istället
för flera.


En planarkitekt

Arbeta huvudsakligen med att ge konsulter uppdrag och riktlinjer, vara deras kontakt, kontrollera och granska de handlingar som levereras och förbereda inför utskick till berörda vid
de olika planskedena.
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5.1.2 Enhet Livsmedel

Livsmedelskontrollen erhöll ett ramtillskott inför 202, men i pandemin kommer det att ta
lång tid innan vi kan bedöma effekten av tillskottet. Svårigheten är främst att pandemin
kraftigt påverkar mängden av genomförda livsmedelskontroller och därigenom är det även
svårt att se effekten av förändringsarbetet, som genomförs på enheten. Därtill ligger ett antal pandemirelaterade arbetsuppgifter på livsmedelsinspektörerna som är ofinansierade,
såsom trängselkontroll och rådgivning till verksamheter utifrån pandemilagstiftning. Ett
visst ekonomiskt tillskott erhölls för detta under 2020.
Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell kommer att kräva avsatta resurser under främst
2023. En grov gissning är att arbetet kommer att kräva upp till en heltidstjänst under slutet
av 2022 och en stor del av 2023. Riskklassningen ligger till grund för hur många timmar
kontrolltid, som myndigheten ska utföra, och således kan uppdraget för kontrollmyndigheten förändras. Det är ännu mycket oklart, vilken påverkan det nya riskklassningssystemet
kommer att ha på Region Gotlands livsmedelskontroll, men signaler från livsmedelsverket
säger att kommuner med liknande livsmedelsverksamheter som Gotlands, kommer att få
minskad kontrolltid.
5.1.3 Enhet Miljö- och hälsa

Den ökade ramen 2021 gör att förutsättningarna för att hålla budget ökar. Ramtillskottet
täcker i första hand faktiska kostnader i samband med luftmätningar (pm10). Enheten ser
fortsatt utmaningar i att kunna prioritera aktiviteter, som inte är intäktsdrivande, d.v.s. sådant som inte är direkt tillsyn. Exempel på aktiviteter är service till företag/privatpersoner,
medverkan förvaltningsövergripande processer, kvalitetsarbete, kompetensutveckling mm
Rent ekonomiskt kan det antas, att det finns många insatser, som kan gå att finansiera genom att söka bidrag från olika statliga verk/fonder. Detta fodrar dock en initial insats, då
det är komplicerat och resurskrävande att söka och administrera dessa medel. Detta fodrar
dock en insats, då det är komplicerat och resurskrävande att söka och administrera dessa
medel. Inom förvaltningen finns kompetensen och även resurserna från år 2022 för att tillsammans med enhetens resurs ta fram och skicka in en ansökan.

Ärendenr RS MBN 2021/7 Datum 2021-03-21

Ofta så krävs det resurser under projekttiden , då denna typ av insatser / bidrag ofta har
krav på regelbunden rapportering till bidragsgivare. Där ingår även den ekonomiska rapporteringen, där eventuellt det kan bli fråga om att köpa in timmar från Regionstyrelseförvaltningen, då den resursen inte finns inom förvaltningen idag. Lite beroende på typen av
bidrag som söks, handlar det ofta om olika former av projektinsatser och där finns då möjlighet att budgetera för ev. resurser som behöver köpas in och därmed kommer det med i
ansökan av medel.
Konsekvenser
Konsekvensen blir att enheten, i huvudsak, kommer rikta in verksamheten mot tillsynsuppdraget, då detta genererar intäkter. Enhetens möjligheter att samverka med andra delar i
Region Gotland förstärks tillfälligt under 2022 men på sikt behöver denna viktiga del av
verksamheten rymmas inom ram för att detta i sin tur inte ska få effekt på kvalitén i ex.
planprocessen, VA-plans-arbetet, regionala utvecklingsprojekt, samverkan med externa ak-
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törer mm. Möjligheten för politiska prioriteringar kommer begränsas, för att endast koncentreras på den lagstyrda myndighetsutövning nämnden ansvarar för. En naturlig följd kan
komma att bli, att nämnden behöver se över sina uppdrag och göra prioriteringar.
5.1.4 Framtagande av ny översiktsplan för Gotland

Arbetet med framtagande av ny översiktsplan för Gotland, innebär för samhällsbyggnadsförvaltningen att resurser från flera av förvaltningens verksamheter är inblandade. Det är
totalt 19 personer på olika procent av heltid som är involverade. För förvaltningen motsvarar det cirka 4-5 heltidstjänster. Detta kommer påverka och det innebär att mindre arbete
kan utföras externt, det kommer bland annat påverka framtagande av detaljplaner, tillsynsoch aktivitetsplaner. Framtagande av översiktsplan skall finansieras inom befintlig ram, vilket innebär att cirka 2,5 mnkr av nämndens ram kommer gå till framtagandet av översiktsplanen.
5.1.5 År 2022-2024

Förvaltningen satsar fortsatt på nya arbetssätt, satsar på att digitalisera blanketter till e-tjänster, utveckla tjänster man idag tillhandahåller utifrån användarperspektivet och samtidigt på
att skapa högre effektivitet. Projektet Disa, Digital Samhällsbyggnad, kommer under dessa
år ha implementerat de utvecklade tjänsterna i förvaltningen, vilket kommer få en positiv
påverkan under år 2022 och framåt på ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten. Då
processer är mer digitala, tillgängliga samt effektivare, medför det lägre kostnader. Till detta
kommer även aspekten med tidsbesparing för respektive handläggare, genom prestandaförbättringar i system o processer sett inom hela Region Gotland.

Därmed kommer nämnden kunna minska ramen för år 2023 med 1 mnkr. Nämnden
ser även möjlighet att minska ramen med 1 mnkr år 2024.
5.2 Taxor och avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser en justering av taxor inför 2021, vilket sker varje år och
oftast genom Prisindex kommunal verksamhet (PKV). Index för 2021 är prognostiserat till
3 %.Taxan är ett levande dokument, som ständigt behöver ses över, i och med förändrade
lagstiftningar och processer samt kostnader. Här följer nämnden kommunallagens principer
som gäller för taxa, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Nämnden har även
förvaltningslagen, plan och bygglagen och miljöbalken att förhålla sig till, vilket styr vad
som får debiteras och hur debitering får ske.
5.3 Kompensation för externa avtal

Ärendenr RS MBN 2021/7 Datum 2021-03-21

Miljö- och byggnämnden har inga externa avtal.

6. Investeringsförslag med motiveringar 2022-2024
För anskaffning av inventarier, utrustning och övriga investeringar har Miljö- och byggnämnden en årlig pott på 1 000 tkr. Denna pott skall i enlighet med beslut av budgetberedning hösten 2020, revideras och sänkas med hälften inför 2022. Detta innebär att nämnden
har 500 tkr, det vill säga ett mindre utrymme kommande år för investeringar i verksamheten.
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7. Uppdrag
Samtliga nämnder har i uppdrag att lämna in Digitaliseringsplan för 2022 i samband med
inlämning av strategisk plan oh budget 2022-2024, denna finns bifogat som bilaga till detta
dokument.
Nedan finns även beskrivet hur nämnden bidrar till att de punkter som effektiviseringsprogrammet består av får önskad effekt.
Effektiviseringsprogrammet
Lokalförsörjning
Förvaltningen ser besparingar på sikt, men det krävs ett helhetsgrepp för hela Region Gotland. Hemarbete kan vara ett alternativ, som Region Gotland kan erbjuda, men inget vi
kommer att kunna tvinga fram. Eventuellt kan ”hubbar” runt om på Gotland skapas, där
man vissa dagar kan gå till sin arbetsplats nära hemmet.
Strategisk hållbar bemanning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen större potential gällande sänka kostnader inom
bemanning då vi alla förutom Räddningstjänsten har kontorstider. Räddningstjänsten arbetar med sitt uppdrag, som innebär att verksamheten ska öka antalet deltidsbrandmän vilket
kan minska kostnaderna. Generellt ger ökad digitalisering minskat antal ”händer och fötter”.
Inköp
Här finns ingen större potential för samhällsbyggnadsförvaltningen, då förvaltningen har
låga inköpskostnader och små investeringar. Förvaltningens interna kontroll visar att förvaltningen följer inköpsavtal och regler kring upphandlingar och inköp.
Digitalisering
Inom digitalisering har förvaltningen störst möjlighet att effektivisera. Förvaltningen har
redan inför år 2022 genomfört förändringar inom detta område.



Ett GIS-system och stänger ner programmet Solen vilket innebär sparade kostnader för licens och support. : 250 000 SEK per år.
Sparad tid på uppdateringar i Solen: 110 580 SEK per år

Ärendenr RS MBN 2021/7 Datum 2021-03-21

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med implementeringen av DiSa projektet vilket på sikt
kommer bidra till effektivisering och prestandaförbättringar inom området digitalisering.
Förändringar som kommer ske:


GEOSECMA-moduler ( geografisk information )

Beräknat på de små förbättringarna att varje enskilt moment går några sekunder snabbare.
Detta påverkas 300 användare inom Region Gotland positivt. Tidsbesparingen beräknas till
30 timmar per dag. (29 100 SEK per dag, 582 000 SEK per månad, 10 månader per år =
5 820 000 SEK )
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E-tjänsterna och e-arkiv

Sammanräknat beräknas en besparad timme per ärende till följd av digital process. För registraturen som ligger under regionstyrelseförvaltningen innebär detta att handläggning
per ärende som kommer in i e-tjänst och som hanteras i ett e-arkiv beräknas vara 1 timme
Ca 7000 ärenden => 6 798 730 SEK per år

Ärendenr RS MBN 2021/7 Datum 2021-03-21

Beräkningarna är teoretiska och alla tidsbesparingar kommer inte innebära kostnadsbesparingar. Tiden kommer bl.a. att kunna läggas på bättre tillgänglighet, rådgivning och service.
Detta kommer att skapa nöjdare kunder och förhoppningsvis skapa ett ännu bättre ”företagsklimat”.
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1. Inledning
Regionfullmäktige i Region Gotland antog den 18 juni 2018 Digitaliseringsstrategi för
Region Gotland 2018 – 2022. Av dokumentet framgår att en digitaliseringsplan årligen ska
fastställas av regiondirektören.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram
en regionövergripande digitaliseringsplan. För att möjliggöra för regionstyrelsen att ta
fram en regionövergripande digitaliseringsplan, ges samtliga nämnder uppdrag att
som komplettering till respektive underlag till strategisk plan och budget, ta fram
en digitaliseringsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att hålla ihop ett ramverk för
planens utformning. Arbetet ska utgå ifrån gällande digitaliseringsstrategi. Nedan följer en
redogörelse av samhällsbyggnadsförvaltningens prioriterade områden inom digitalisering
och en redogörelse av de aktiviteter som förvaltningen gör och planerar genomföra för att
skapa större användarnytta för boende, besökare och företagare på Gotland i form av digitala tjänster.
2. Prioriterade områden
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ambitiös digitaliseringsagenda. Projektet DiSa avslutas under slutet av 2021 och har då byggt en digital grund för samhällsbyggnadsprocessen
på Gotland. Under kommande år kommer den fullständiga implementeringen av de tjänster som DiSa tagit fram vara en prioriterad punkt. Likaså kommer fortsättningen, det EUfinansierade projektet Digital dialog vara i produktionsfas under 2022. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också sökt ytterligare medel för innovationsidén Hållbara Kartan och att
vara delaktiga i det digitala kompetensutvecklingsprojektet DigiGrow, båda finansierade av
Smart Built Environment. I skrivande stund har besked om finansiering för dessa projekt
inte förmedlats, men svar väntas under våren 2021.
3. Roller och ansvar
Det övergripande ansvaret för strategisk digitalisering i Region Gotland ligger på direktören
för kvalitet och digitalisering. Arbetet leds i dialog med koncernledningsgruppen och det
strategiska nätverket för kvalitet och digitalisering.
På samhällsbyggnadsförvaltningen har förvaltningsdirektören tillsammans med miljö- och
byggnämnden som har det yttersta ansvaret för prioritering och implementering av digitala
tjänster. Alla verksamheter ansvarar i sin tur för implementeringen av de tjänster som de
olika digitaliseringsprojekten och initiativen tas fram i sin dagliga verksamhet. De ansvarar
också för att driva utvecklingen. Enhet förvaltningsstöd och dess verksamhetsutvecklare
arbetar löpande med digital utveckling på uppdrag av ledningsgrupp och enheterna.
För de externt finansierade projekten är ambitionen att de ska drivas och koordineras över
flera nämnder och förvaltningar. Att resurssättningen av dessa projekt prioriteras och arbetas med på ett proaktivt och hållbart sätt är därför av högsta vikt. Eftersom kunskapen om
IT ligger centralt har denna diskussion tagits i KLG huruvida resurssättning skall ske och
om KLG anser detta vara en prioriterad aktivitet när det gäller digitalisering för framför allt
Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik förvaltningen.
Önskemål har även uttryckts från styrgrupp i Framsam , framtidens samhällsbyggnadsprocess att
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dessa projekt är viktiga och krokar i den nya processen som skall tas fram, särskilt Digital
dialog.

4. Implementeringen av DiSa
Region Gotland har lagt grunden för en digital samhällsbyggnadsprocess genom projektet
DiSa, Digital samhällsbyggnad. Under år 2022 kommer fortsatt implementeringen av digitala verktyg som projektet tagit fram för Region Gotland att fortsatt vara en prioritet.
Förändringsledaren som koordinerar implementeringen av DiSa har tagit fram en implementeringsplan som sträcker sig fram till 2023. I den ingår bland annat utbildning i de nya
digitala verktygen, att möjliggöra fler digitala utskick via Mina Meddelanden, att säkerställa
att inga nya blanketter skapas utan att all interaktion in till förvaltningen sker via e-tjänster
som löpande utvärderas och förbättras. I implementeringen av DiSa kommer både samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknikförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen involveras.

5. Digital dialog
Ett naturligt nästa steg i digitaliseringsresan för samhällsbyggnadsprocessen är att utveckla
tjänster som underlättar för användarna i deras kontakt med Regionen. I en EU-finansierad
förstudie har företag, boende och besökare fått beskriva sina största behov av sådana tjänster. I förstudien har även flera förvaltningar inom Region Gotland deltagit och bidragit
med input. Behoven har varit samstämmiga och pekar på tre tydliga områden för förbättring:
•Digital ärendehantering
Projektet ska utveckla en digital tjänst så att användarna ska kunna följa sitt ärende i Mina
Sidor och ha sin dokumentation samlad på en och samma plats.
•Digital lotsning
Projektet ska utveckla en digital tjänst så att det ska gå lätt att hitta den informationen användarna söker på hemsidan. Svaren på frågorna som ges ska vara likvärdiga och lätta att
förstå.
•Digital delaktighet
Projektet ska utveckla en digital tjänst så att användarna enkelt kan se, förstå och ge sina
synpunkter på de projekt inom samhällsbyggnadsprocessen på Gotland som är aktuella just
nu.
Projektet ska skapa hållbara, tillgängliga och pålitliga digitala tjänster inom samhällsbyggnadsprocessen. Tjänsterna är medskapade av användarna, håller hög kvalitet och är lätta att
interagera med. Projektets övergripande mål är att Gotlands företagare, boende och besökare upplever att Regionen Gotlands samhällsbyggnadsprocess är effektiv, transparent och
tillgänglig. Den präglas av god service genom lättåtkomliga digitala tjänster, vilket skapar
hög kundnöjdhet och hållbar utveckling på ön. Region Gotland har beviljats medel från
Tillväxtverket och 1:1 medel från Region Gotland som anser detta vara en viktigt och prioriterat utifrån digitalisering ( totalt ca 8 MNKR) projektet är också att tänka process och
därmed tvärfunktionellt över flera förvaltningar samt nämnder. I skrivande stund är finansiering för projektet säkrat, men projektet är ännu inte resurssatt.
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6. Innovationsidén Hållbara Kartan
Syftet med innovationsidén ’Hållbara kartan’ är att i dialog med användarna testa vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna information bäst
skulle visualiseras. DiSa-projektet har byggt en digital grund, vilken möjliggör utveckling av
innovativa lösningar till nytta för användarna. Region Gotland har, tillsammans med RISE
Research Institute of Sweden, sökt EU-medel för att utforska möjligheterna att samordna
geodata och presentera den i en prototyp till en hållbar karta.
Inom projekttiden kommer en prototyp av en hållbar karta tas fram och testas tillsammans
med användarna av kartan. Genom projektparten RISE kommer en utvärdering av kartan
kunna göras med utgångspunkt från den senaste kunskapen inom digitalisering för ett hållbart och jämlikt samhällsbyggande. Projektet kommer visa hur prototypen kan se ut, hur
den skulle kunna göras skalbar och hur andra kommuner och regioner har möjlighet att tilllämpa resultatet. Bedömningen är att den hållbara kartan har en god möjlighet att bidra till
klimatomställningen, att den främjar resurseffektivitet, kan skalas upp och tillämpas på bred
front för ett hållbart samhällsbyggande.
För projektet har Region Gotland sökt 1 MSEK från Tillväxtverket och Region Gotland
och besked om ansökan beviljats kommer ges under våren 2021. Om ansökan beviljas startar projektet i december 2021 och pågår till juli 2022.

7. DigiGrow
DigiGrow är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment med syfte att hjälpa
kommunernas förvaltningar att ta aktiva steg i sitt digitaliseringsarbete. Detta sker genom
tester i verkliga case (byggprojekt), vilket hjälper kommunen att komma igång med digitalt
samhällsbyggande i praktiken. Dessutom ger projektet lokal utbildning och coachning av
projektets kommuner. DigiGrows pilot har visat att det går att skapa nya arbetssätt som genererar hållbarare projekt samt är effektivare med tid och resurser.
Region Gotland är, tack vare den digitala utveckling i DiSa-projektet, uttagen som en av sex
kommuner att medverka i projektet. Övriga kommuner är Luleå, Uppsala, Järfälla, Tyresö
och Helsingborg. Inom projektet kommer de deltagande kommunala förvaltningarna att
testa digitala metoder inom ett befintligt planeringscase för att på så vis ställa de digitala
metoderna mot nuvarande arbetssätt. Varje deltagande kommun kommer att genomföra
två aktivitetsblock där man:



Tar fram detaljplan enligt standard och i 3D, samt med stöd av t.ex. parametrisk design och IOT.
Använder den framtagna detaljplanen i 3D och byggherrens BIM modell, samt undersöker möjligheten till att fatta ett bygglovsbeslut på underlag i 3D.

Besked om finansiering av projektet ges under våren 2021. Genomförandet startar i september 2021 och avslutas i januari 2023.
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1. Verksamhet och resurser för 2022 – 2024
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och resurser

En bedömning av balansen mellan nämndens uppdrag, mål och resurser baserat på resultat
2020 ger en tudelad bild. Verksamhetsberättelsen 2020 andas mycket stolthet. Nämndens
verksamheter lever väl upp till målen i styrkorten. Samtidigt finns utmaningar som tydligt
framgår av den nulägesanalys som förvaltningen gjorde som underlag till beslut för framtidens förskola och grundskola. Tre områden pekas ut som utmaningar som kommer att förstärkas under planperioden; lärarbristen, likvärdigheten och ekonomin.
Region Gotland står inför betydande utmaningar beroende på de demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder. Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket stor
påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det kommer
att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta är alltså
vikten av att Region Gotland har en balans i lönebilden och fortsätter utveckla attraktiva
arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera. En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya medarbetare att hitta
bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta lösningar, då bostadsfrågan
kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att flytta till Gotland eller inte.
Likvärdigheten mellan skolorna är viktig för möjligheten att skapa verksamhet till bra kvalitet över hela ön. De ekonomiska resurserna är gränssättande då förvaltningens kostnader är
jämfört referenskostnaden höga utifrån många små och spridda enheter. Referenskostnaderna bygger på kostnadsutjämningssystemet. Enligt modellen kompenseras Gotland för
en skolstruktur bestående av 24 grundskolor. Idag har Gotland totalt 37 skolor, inklusive
fristående verksamheter.
När det gäller ekonomin så redovisas de ekonomiska konsekvenserna under särskilt kapitel
nedan. Skolan har under en följd av år tagit stort ansvar för en ekonomi i balans, ca 100
miljoner kronor har sparats på sex år. Nu är uppdraget till nämnden, att med minskad ram
för 2021 och med besparingspaket under planperioden, att hitta effektiviseringar på annat
än strukturen. Nämnden måste naturligtvis anpassa verksamheten utifrån givna ramar. Under verksamheternas rubriker i det här underlaget beskriver avdelningscheferna vad som
skulle kunna göras med mer resurser. Vi vet att det inte är läge för tilläggsäskanden och
nämnden har genom åren varit väldigt trogna den principen. Nu måste nämnden ändå peka
på några områden där det utan tilläggsäskanden blir svårt att fullfölja vad lagen kräver

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

1.2. Mål och resurser utifrån resultatet 2020

Nämndens resultat
Nämndens resultat för budgetåret 2020 blev positivt på 12 miljoner kronor i och med detta
uppnåddes besparingskravet på 20 miljoner kronor. Nämndens samlade positiva resultat på
12 miljoner kronor förklaras av att i stort sett alla avdelningar levererade ett bättre resultat
än prognostiserat. Förskolan kan lyftas fram i det här sammanhanget, då den kommunala
förskolan inför 2020 hade ett sparbeting på 6,6 miljoner kronor och levererade ett positivt
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årsresultat på 7,6 miljoner kronor. Barn och elevvolymerna redovisade 28 färre barn och
elever i verksamheterna än planerat vilket gav ett överskott i resursfördelningsmodellen
med 5,6 miljoner kronor. Extra intäkter har tillfördes nämndens ekonomi på grund av pandemin men även genom de nya välfärdsmiljarderna.
Nämnden beslutade under 2020 om ett förbättrat resultat för grundskolan motsvarande 6,9
miljoner kronor. Beslutet hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för grundskolan vid delårsrapport 1 visade den samlade årsprognosen för grundskolan på en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor. Nämndens beslut var en del i att uppnå ett balanserat resultat för budgetåret 2020.
Måluppfyllelsen är god
Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning når måluppfyllelse.
Andelen barn 1–5 år i förskolan på Gotland är 89 procent, vilket är samma nivå som medelvärdet för alla kommuner. Vi ser detta som positivt då barn som gått i förskola har
bättre förutsättningar att lyckas i skolan.
Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet har ökat med 2,5 procent jämfört med föregående år och 4,3 procent jämfört med läsåret dessförinnan. 86,2 procent av
eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2020.
Detta är något bättre än resultatet för riket, som är 84,0 procent. Det finns dock stora skillnader i skolresultaten mellan kommunala skolor på Gotland, men skillnaden mellan pojkar
och flickor har minskat till endast 2,3 procent jämfört med 2019 då skillnaden var 6 procent.
Det sammanlagda meritvärdet i årkurs 9 för 2020 var 225,2 vilket är något högre än föregående år. Resultatet är i princip detsamma som för riket (225,9).
Det går alltså bra för de allra flesta elever i den gotländska skolan och skolan är på rätt väg
när det gäller kunskapsresultaten. Det är dock samtidigt sant att det återstår mycket att göra
för att ge alla elever – oavsett bakgrund – möjligheten att nå de nationella målen och att utvecklas så långt som möjligt. Skillnaderna mellan hur väl elever med olika bakgrund lyckas i
skolan är stora och vi ser även hur elevernas bakgrund spelar allt större roll för deras resultat. Elever från studieovana hem och utrikes födda elever som kommit till Gotland under
sin skolgång lyckas generellt sett sämre i skolan. Skillnaderna mellan olika skolor ökar dessutom och det sammanhang som skolan befinner sig i påverkar förutsättningarna.
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Medarbetarundersökningen 2020 visade en positiv trend inom områden som beskriver engagemang, effektivitet och upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Även delen som beskriver upplevd stressnivå hos chefskåren förbättrades. Förtroendet för
förvaltningsledningen visade också en markant positiv förskjutning. Dock indikerar enkäten framförallt behovet av att fortsätta arbeta med arbetsmiljöfrågorna, främst kopplat till
upplevelser av stress och förekomsten av konflikter på arbetsplatsen.
Sjuktalet har ökat inom hela BUN:s ansvarområde, med 1,86 enheter i förhållande i föregående period. Sjuktalet varierar mellan verksamheterna, där förskolan uppvisar den högsta
sjuktalet med 9,72 procent. Ökningen har en tydlig koppling till pandemin.
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1.3. Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2021

Lärarbristen och likvärdighet hänger ihop
Utifrån det beslut nämnden tog kring framtidens skolorganisation med bibehållen skolstruktur finns en stor oro framåt framförallt kring att klara den stora kompetensförsörjningsutmaningen. En förutsättning för en likvärdig skola och undervisning av god kvalitet
är att alla barn och elever möter kompetenta och behöriga lärare och förskollärare. Väl fungerande styrning och ledarskap är avgörande för att lärare och förskollärare ska kunna få
förutsättningar att bedriva en undervisning med hög kvalitet, liksom för att säkerställa att
alla skolor är bra skolor. Detta är sant, inte bara i tider av kris. Det är barn och elever med
mindre gynnsam bakgrund som drabbas hårdast när skolan sätts på prov. De senaste månaderna har gjort det tydligt hur särskilt viktig skolan är för dessa elever, som en plats som ger
både trygghet och en vilja och lust att lära.
På frågan om varför det finns en bristande likvärdighet och varför den svenska skolan inte
når ännu längre i sitt samlade uppdrag ser Skolverket en tilltagande brist på behöriga lärare
och en ökad skolsegregation som två avgörande förklaringar. Därför ser Skolverket styrning och ledarskap, lärarförsörjning och skolsegregation som tre avgörande utvecklingsområden för svensk skola.
I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2020 lyfts två väsentliga händelser fram som påverkat 2020 och som får fortsatt stor bäring på verksamhet och resurser
för 2021,
• Pandemin och dess effekter
• Beslutet som fattades om framtidens förskola och grundskola

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

Ökat antal elever i behov av stöd och behov av stärkt elevhälsa
Både 2019 och 2020 har Skolinspektionens bedömt att ”Gotlands kommun inte uppfyller
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. Nämnden behöver även säkerställa att lokaler för elevhälsa uppfyller lagkraven. Barn- och elevhälsan är
viktig och verksamheten behöver ha goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag - inte
minst mot bakgrund av att antalet elever med behov av särskilt stöd ökar. Det visar sig i ett
ökat antal ansökningar om tilläggsbelopp, ökat antal skolremisser till BUP, ökat antal orosanmälningar till socialtjänsten, ökat antal ansökningar till Region Gotlands resursskolor,
fler rapporter om hot och våld i avvikelsesystemet Flexite och ett ökat antal elever som riskerar att skolplikten inte fullgörs.
För att organisera en elevhälsa som lever upp till Skolinspektionens och skollagens krav behöver nämnden äska om tilläggsmedel. Om elevhälsan, enligt förslag från nämnden, dessutom skall köra en pilot med en mobil enhet så krävs därutöver äskande för medel för en
buss.
En barn- och elevhälsa som uppfyller kraven är helt i linje med omställningen till en God
och Nära vård.
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Nämnden tilldelades 2020 medel från välfärdsmiljarden. Enligt finansieringsprincipen skall
dessa medel gå till vård, skola och omsorg. Utifrån ökat antal ansökningar om tilläggsbelopp och behov av förstärkt särskilt stöd i form av plats på resursskola behöver nämnden
göra tilläggsäskanden.
Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och
får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela
ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En
del i detta är alltså vikten av att Region Gotland har en balans i lönebilden och fortsätter utveckla attraktiva arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera. En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya
medarbetare att hitta bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta lösningar, då bostadsfrågan kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att flytta
till Gotland eller inte.
Det av regionfullmäktige fastställda besparingsuppdraget, på 12,7 miljoner kronor, är känt
och kommunicerat till verksamheterna, arbetet med effektiviseringar kopplat till besparingar har i en del verksamheter pågått under flera år. Besparingen i förra budgetåret har
klarats av till årets budget. Åtgärder eller förutsättningar som påverkar nämnden för att
klara verksamheten inom beslutad budget för 2021 är att budgeten avseende intäkter från
Migrationsverket för barn och elever inom alla skolformer, har satts ned till 2,6 miljoner
kronor – motsvarar en reducering med 4,4 miljoner kronor, förra året gjordes ett negativt
resultat på den budgetposten. Extra kostnader som uppstod under 2020 vilka förhoppningsvis inte ska bli så stora under budgetåret 2021 är sjukfrånvarokostnaderna samt semesterlöneskulden som sammantaget ökade med 10,8 miljoner kronor. Nämnden gjorde
för budgetåret 2020 självrättelse för de underskott som förskolan och grundskolan har gjort
från 2010 till 2019, vilket innebar att nämnden utbetalade kompensation till fristående huvudman med 3,9 miljoner kronor. Regeringens satsning ”Skolmiljarden” kommer att tillföra den kommunala grundskolan med 3,4 miljoner kronor. Resursfördelningsmodellen har
fått ramtillskott med 3,3 miljoner kronor på grund av fler barn och elever. Sammantaget ser
budgetförutsättningarna ”bra” ut men grundskolan har en stor utmaning att nå ett balanserat resultat för året samt har nämnden ingen buffert för året.
1.3.1 Pandemins effekter

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

Det har varit och är ett exceptionellt år för nämndens verksamheter. Corona har präglat
hela föregående år och dessvärre är det inte över. Under pandemin har det visat sig att gotländsk skola står stadigt, senast tillgängliga betygsstatistik tyder på att elevernas resultat
ännu inte har påverkats men befarade negativa effekter måste kompenseras. Pandemin har i
olika omfattning och på olika sätt påverkat barn, elever och alla som jobbar i och för den
gotländska skolan. Våra verksamheter fortsätter att hantera läget på ett imponerande sätt
men arbetsmiljön påverkas och kommer att påverka hela 2021.
Sjukfrånvaro hos medarbetarna och frånvaron bland eleverna har tidvis varit hög men vi
har kunnat hålla våra skolor öppna, hittills. För att förebygga smittspridning i samhället och
effekter av mer resande och mer social samvaro under skollov har högstadieeleverna till del
övergått till distansundervisning i början av innevarande vårtermin.
Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser kring de långsiktiga effekter pandemin har på
den gotländska skolan. Vi vet ännu inte hur elevernas kunskapsutveckling kommer att på-
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verkas av pandemin. Erfarenheter från gymnasiet som haft distansstudier under större delen av 2020 visar att det finns elevgrupper som förlorar på distansundervisning, det finns
tecken på ökad psykisk ohälsa och vi har ett ökat antal elever med en problematisk frånvaro, delvis p.g.a. pandemin.
Beroende på hur länge vi får leva med covid-19 så kommer vi att behöva stärka arbetet
med att kompensera för kunskapstapp. Det kan bli nödvändigt med beslut om förändringar
i läsårsplaneringen, främst omfördelning av undervisningstid mellan årskurser och en ökning eller minskning av antalet undervisningstimmar per dag.
Pandemin har också gett möjligheter och nya tankar. Vi har upplevt en situation där digitala
verktyg, rätt använda, inte bara bidrar till elevers lärande utan där de faktiskt varit en absolut förutsättning för undervisningen. Detta har gett skolans digitaliseringsarbete en kraftig
skjuts framåt. Fortsatt satsning på kompetensutveckling för lärare i att hantera digitala arbetssätt, inköp av digitala plattformar och satsningar på tekniskt stöd och IKT-pedagoger
kommer att innebära ökade kostnader. Det är mycket svårt att se att den, som en av fyra
prioriterade delar i effektiviseringsprogrammet, kan ge en besparing.
Riksdagen har också på förslag från regeringen beslutat att från och med höstterminen
2021 utöka möjligheterna att använda fjärr- och distansundervisning i vissa skolformer.

1.3.2 Framtidens skola

Inför budget år 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) den 4 juni 2019 att
ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och grundskoleorganisationen.
Därefter beslutade regionfullmäktige den 17 juni 2019 att ge BUN i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland. Detta utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet och då med minst en bibehållen kvalitetsnivå.
Kompetensförsörjning och lokaler skall särskilt belysas. Målbilden är en kostnadseffektiv
förskole- och grundskoleverksamhet av likvärdig och god kvalitet på hela ön som är möjlig
att kompetensförsörja

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

Den 15 december fattade nämnden beslut om framtidens förskola och grundskola. I korthet går beslutet ut på att behålla strukturen för dagens förskolor/grundskolor på landsbygden samt att lägga ner två förskolor i Visby.
Förvaltningen gavs i samband med beslutet ett antal uppdrag som skall hanteras under
2021. Dessa uppdrag kommer att medföra indirekta kostnader där förvaltningen till del kan
lösa uppdragen genom omprioriteringar av arbetsuppgifter inom den befintliga organisationen andra kommer att medföra direkta ökade kostnader. Uppdrag som kan innebära direkta kostnader:
• Utreda justeringar av nuvarande upptagnings- och skolområden. Kan påverka skolskjutsorganisationen.
• Utreda om F-3-skolan kan vara en långsiktigt hållbar enhet lämplig i vissa fall och i
samband med det se över landsbygdsstödet till skolor och eventuellt behov av att
anpassa sådant utifrån ny enhetstyp.
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Se över om mobila lokaler för barn- och elevhälsan är en lösning. Om förvaltningen skall genomföra en pilot så krävs inköp av en buss.
Utveckla dagens samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland om lärarutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning som kombineras med anställning. Stimulera fler att vidareutbilda sig.
Utveckla möjligheterna till fjärrundervisning där det är möjligt.

1.3.3 Förskolan

Totalt sett kommer inte barnantalet de närmsta åren att öka mer än vad förskolan kan hantera inom befintliga förutsättningar. Det är dock oklart om pandemin kommer att ha påverkan på antalet födda barn samt inflyttning av småbarnsfamiljer. En utmaning kan komma
att uppstå när barnen bor på platser där förskolorna är underdimensionerade. För förskolan är det av största vikt att skapa flexibla strukturer för att möta behovet för barn som står
i kö. Det kan innebära att hitta lösningar för att snabbt kunna skapa uteavdelningar när behov finns som då till exempel inte är så beroende av fasta byggnader utan möjligheter till
vindskydd/uterum/växthus, lunch och värme. Dessa kan sedan när trycket är mindre användas i den dagliga undervisningen och aktiviteterna för alla barn.
Även den rådande kompetensförsörjningsutmaningen behöver lösas genom nya strukturer
eller sätt att organisera verksamheterna. Tankar om olika lösningar såsom mobila tjänster
och första förskollärare med uppdrag på tilldelade förskolor är några av de lösningar som
diskuteras för att se om det skulle kunna vara ett sätt att kvalitetssäkra undervisningen för
öns förskolor. Strukturen för förskolan håller på att förändras för att skapa ekonomiskt
mer bärkraftiga enheter som lockar till sig utbildade medarbetare samt att det finns ett
större utrymme till att anställa specialtjänster.

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

I förskolan har det skett en ökning av ansökningar om tilläggsbelopp 1 för barn i behov av
särskilt stöd. Behov av särskilt stöd önskas ofta i form av resurs som kan stötta och även
finnas med om barnen behöver vistas i mindre sammanhang under delar av dagen. Förskolorna arbetar mycket kring organisation och strukturer inom enheterna för att både förebygga och möta de behov som finns hos barnen för att de ska få en fungerande tillvaro på
förskolan. Förvaltningen har genomgått ett projekt ”Tillgängliga lärmiljöer” som är ett synsätt/arbetssätt som numera är implementerat i det systematiska kvalitetsarbetet och utvärderas kontinuerligt. Det går redan att se att fokus har skiftat från individens svårigheter till
att diskutera miljö och påverkan för att underlätta lärandet. Utvecklingen av detta arbetssätt
ska förhoppningsvis gynna varje individ så att verksamheterna bland annat lägger pengar på
att ordna miljöerna.
Förskolorna på Gotland ligger under riket gällande antal barn per årsarbetare enligt SCB:s
mätning i oktober 2018 (4,5 barn per årsarbetare). Arbetet med att anpassa barngruppernas
storlek är ett led i arbetet att få budget i balans. Under våren 2020 publicerades det nya siffror från statistikmyndigheten (SCB) och resultaten visar på att 2019 har förskolan gått upp
till 4,8 barn per årsarbetare. Rektorerna arbetar medvetet mot att närma sig rikssnittet som
ligger på 5,2 barn per årsarbetare. Siffrorna för år 2020 har ännu ej publicerats vid färdigställande av Strategisk plan och budget.
1
Tilläggsbelopp, särskild ersättning för enskilda barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är individuellt bestämt
utifrån barnets/elevens behov. I tilläggsbeloppet ingår också ersättning för modersmåls-undervisning/stöd samt elever som deltar i lovskola.
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En osäker faktor för ekonomin och den långsiktiga planeringen är ovissheten kring antalet
barn som börjar på förskolorna vilket gör det svårt för rektorerna att sia om intäkterna för
barnvolymer när budgeten läggs inför nästkommande budgetår. Estimatet som ligger till
grund för budgeten kan snabbt ändras och det svänger kraftigt med antal barn på en och
samma förskola mellan till exempel vår och höst eller inom loppet av några månader. Under hösten 2019 och 2020 märkte även de kommunala förskolorna av de ökade besparingskraven i ett vikande barnunderlag då friförskolorna tog in fler barn i sina verksamheter för
att klara sin ekonomi. Barn som redan tackat jag till plats i juni inför hösten 2019 och 2020
tackade sedan nej i augusti till sin plats inom den kommunala förskolan och det blev då
svårigheter för rektorerna att hinna ställa om verksamheterna för en bärkraftig ekonomi.
Lönerevisionen är även den en stor påverkansfaktor på förskolornas ekonomiska utfall.
Regionen arbetar mycket gott kring att utjämna löneskillnader och tar därmed ansvar för att
grupper som behöver höjas blir tillgodosedda genom ”brist- och jämställdhetspengar”.
Dessa pengar fördelas ut innevarande år i lönerörelsen och verksamheterna ska sedan planera och ta höjd för dessa fortsatta ökade kostnader.
Förskolan har identifierat ett behov av att gemensamt hantera det ekonomiska läget för att
skapa ökad kompetens och trygghet. Workshops, individuella sittningar samt mallar som
möjliggör att kunna simulera olika lägen har ökat säkerheten i budgetprognoser och utfall
vilket gynnar det långsiktiga arbetet på förskolorna.
1.3.4 Grundskolan

Arbetet med att skapa mer bärkraftiga och effektiva skolområden med en samlad ledningsfunktion fortsätter. Uppdraget som gavs med nämndens beslut kring ”Framtidens förskola
och grundskola” påverkar planering och organisation under planperioden. De utmaningar
som pekades ut i förvaltningens förslag till beslut finns kvar.

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

Antalet elever i grundskolan bedöms öka från 6 546 elever i grundskolan 2020 till 6 714 elever år 2029 2. Det är en ökning med 168 elever. En utmaning är att eleverna om det följer
dagens mönster inte kommer att bo där Region Gotlands befintliga skollokaler finns. Inflyttningen till Visby är fortsatt hög och det fria skolvalet påverkar. Många önskar placering
på en skola i Visby. I strategisk plan och budget för år 2020–2022 prognostiserades ett behov av 16 nya lektionssalar varav 14 i Visby under de närmaste åren. Etableringen av friskolor i Visby påverkar den beräkningen.
Den psykiska ohälsan bland unga på Gotland är uttalad, vilket är bekymmersamt eftersom
en god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan och omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rektorer samt barn- och elevhälsan ser tendensen att fler barn och unga är i behov av stöd och
insatser utifrån bland annat psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Andelen elever med
hög skolfrånvaro har ökat och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit fler. Skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer beskriver att behovstrycket och
efterfrågan på deras insatser från både elever, rektorer, lärare och föräldrar är större än deras resursmöjligheter. I avvikelsesystemet Flexite märks oroande tendenser att fler barn och
elever än tidigare är starkt utåtagerande och uppvisar våldsbeteende.
Skolfrånvaro är ett nationellt ökande problem, vilket även gäller på Gotland. Skolfrånvaron
har inte enbart ökat, utan även förändrats. Här finns även kopplingar till ökad psykiska

2

Statisticon befolkningsprognos 2018–2027
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ohälsa bland unga. Detta ställer större krav på samverkan mellan socialtjänst, sjukvård och
skola kring insatser för barn, elever och deras familjer.
För att möta det ökade antalet elever som har behov av ett förstärkt särskilt stöd har tre av
våra Regionövergripande särskilda undervisningsgrupper fått status av resursskolor. För att
alla elever oavsett huvudman skall få möjlighet att ansöka om plats samt att tydliggöra styrning och ansvar för dessa verksamheter.
Över lag är behovet av differentierade lösningar växande. Den kommunala grundskolan har
en mängd kompletterande lösningar tillsammans i linjerna och tillsammans med särskolan.
Kriterier för, arbetssätt och organisation av särskilda undervisningsgrupper behöver bli än
tydligare.
Dagens hantering av tilläggsbelopp 3 påverkas av nulägesbeskrivningen ovan. Antalet ansökningar ökar och hanteringen kräver väldigt mycket administration. Fakta är, att de medel vi
avsätter för tilläggsbelopp inte är tillräckliga. Dels är de översökta och dels blir ett helt belopp för ett läsår väldigt litet.
Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att i hög grad påverka deras resultat. Det
syns inte bara i internationella studier utan också i betygsstatistik på nationell nivå och på
Gotland. Barn till högutbildade föräldrar fortsätter dessutom att få bättre skolresultat än
barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar fortsätter att ha sämre betyg än flickor
och elever med utländsk bakgrund har fortsatt sämre resultat än elever med svensk bakgrund. Det finns dock stora skillnader inom grupperna. På Gotland är skillnaden mellan
den skola som har störst andel elever som uppnår behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet 45 procent. I den skola med lägst andel år 2020 var 55 procent behöriga. Skolan med
högst andel hade 100 procent behörighet.
Bristen på behöriga lärare och tillgång till vikarier spelar roll. Det är svårare att rekrytera lärare på samtliga skolor. Försök med att flytta behöriga lärare till de skolor som har störst
utmaning med kompetensförsörjning, till exempel genom att rikta karriärtjänster mot dessa
enheter har hittills inte varit framgångsrikt.
Barn- och utbildningsnämnden har en central mottagningsenhet, Lotsen, för nyanlända elever i åldern 6–19 år med annat modersmål än svenska. Lotsen finns för att säkerställa kvalitet och likvärdighet kring mottagandet. Nu kommer en ny kategori elever till Gotland genom anvisning. Det är ofta elever i behov av stöd och elever med väldigt liten skolbakgrund. För att möta det nya behovet planeras för en Lotsen 2.0 där eleverna i åk 5–9 stannar en längre tid i förberedelseklass innan utslussning till blivande hemskola.

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

1.3.5 Särskolan

Inom särskolans linje, fortgår arbetet med att förebygga och finnas till hands i verksamheten. Detta genom ett nära samarbete mellan elevhälsa, klasspersonal och exempelvis habilitering, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Detta möjliggörs genom att
ha en heltidskurator direkt knuten till linjen, som ofta agerar ”spindeln i nätet”. Ökningen
och åldersspridningen bland de elever som blir behöriga för grund- eller gymnasiesärskolan
samt behovet av såväl anpassade lokaler som behörig personal gör framtiden svårprognostiserad. Det vi ser är att de närmaste två åren kommer särskolan att få betydligt fler elever

3
Tilläggsbelopp, särskild ersättning för enskilda barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är individuellt bestämt
utifrån elevens behov. I tilläggsbeloppet ingår också ersättning för modersmåls-undervisning/stöd samt elever som deltar i lovskola.
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som växer in i särskolans organisation. Fler elever än tidigare kommer att läsa mot ämnesområden jämfört med ämnen. Detta betyder att de eleverna har större behov och behöver
mer resurser i form av mer ingående verksamhetsanpassningar och fler personal.
Inom särskolans linje, fortgår arbetet vidare utifrån SPSM:s tillgänglighetsmaterial, digitalisering, värdegrund och hälsofrämjande arbete. Klassrummen är utrustade med moderna interaktiva tavlor. Investeringar inom digitalisering bör gå till en-till-en satsning för särskolans
personal. Pedagoger har egen device medan elevassistenterna ännu inte har det.
Upphandling för specialskolskjutsar är gjord och avtalet löper från den 1 augusti 2020 till
den 31 juli 2024. Kan specialskolskjutsar kunna ingå i Regionens kommande skolskjutsupphandling?
Förändrad tolkning av regelverk hos Försäkringskassan medför att kostnaden för elevassistenter hamnar hos särskolan vilket det saknas kostnadstäckning för. 2021 bekostar särskolan två tjänster utifrån förändringar i regelverket.
Särskolan finns lokaliserad på fler skolenheter och påverkas således av arbete som handlar
om förskole- och grundskoleorganisationen. Om särskolan flyttar från befintliga lokaler till
nya så behöver lokalerna ha eller genomgå betydande verksamhetsanpassningar. Detta
medför då att kostnadstäckning för detta måste göras.
Särskolan leds av avdelningschef, tillika rektor för grundsärskolan samt rektor för gymnasiesärskolan. För hållbart ledarskap med god arbetsmiljö behöver skolledningen ett utökat
administrativt stöd.
Ett nytt nationellt program på gymnasiesärskolan, Skog, mark och djur, startar hösten 2020.
Detta kommer att ge oss en kostnadsökning på 150 000 kronor 2021.
1.3.6 Kulturskolan

Kulturskolan har fortsatt en låg andel elever från socioekonomiskt utsatta områden. I olika
projekt med stöd av Statens kulturråd försöker vi närma oss underrepresenterade grupper
och göra Kulturskolans utbud tillgängligt för fler.
Ett fortsatt arbete med att utveckla kulturgarantin såsom den beskrivs i kulturplanen, behövs också för att alla elever ska få likvärdiga kulturupplevelser oberoende av vilken förskola eller skola eleverna barnen och eleverna finns. För närvarande pågår införandet av det
bokningsverktyg som vi hoppas skall underlätta för skolor och förskolor att se utbudet och
kunna göra bokningar på samma sätt för de flesta av aktörerna.

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

1.3.7 Barn- och elevhälsa

För BUN: s del är det centralt att tillse att huvudmannen inte bryter mot lagen gällande
elevhälsa. 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.”
Under planperioden ska arbetet utifrån Region Gotlands färdplan för omställning till ett
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hälsosystem för god och nära vård på Gotland fortgå. Det är avgörande att målbilden för
god och nära vård och förflyttningen i färdplanen införlivas i strategisk plan och budget för
respektive nämnd. Det finns beslut på i regionfullmäktige att God och nära vård ska införas på Gotland. För BUN: s del är det centralt att tillse att förutsättningar och tillräcklig tillgång finns för ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete inom BUN: s ansvarsområde så att omställningen för god och nära vård på Gotland kan realiseras.
För att uppfylla författningskraven gällande elevhälsa samt kunna realisera god och nära
vård behöver en utökning av elevhälsans budget tillses. Kostnaden för elevhälsa på Gotland understiger kostnaden jämfört med rikssnittet.
Elevhälsans medarbetare har i många fall undermåliga/ej helt lagenliga lokaler att tillgå i sitt
yrkesutövande, exempelvis gällande möjligheter för sekretess, hygien och kvalitetsaspekter.
Mer än tio skolor har allvarliga lokalbrister och lever inte upp till Hälso- och sjukvårdslagen. För att vi ska kunna åtgärda detta finns olika tänkbara/möjliga lösningar, som t.ex.
bussning av elever till annan skola, ombyggnation och ”elevhälsobussar”.
1.3.8 Kompetensförsörjning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Många lärare upplever dessutom att arbetsbelastningen är hög och att tiden för det pedagogiska uppdraget inte är tillräcklig. Även andra kategorier inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är svårrekryterade, till exempel nyckelfunktioner inom barn- och elevhälsan som psykologer och skolsköterskor. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också en betydande del av medarbetarna inom berörda verksamheter att gå i pension inom de närmaste
åren, samtidigt som behoven av lärare ökar. Skolans kompetensförsörjning är en utmaning
för hela landet. Enligt Skolverkets beräkningar från 2019 behöver Region Gotland rekrytera
motsvarande 88 procent av dagens lärarkår inom för- och grundskolan till år 2033.
Inom skolledarkåren, där vi också har rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till
lärarkåren krympt kopplat till de statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta
innebär att extra lönesatsningar även behöver riktas till skolledarna.
Ett fortsatt arbete för att sänka sjuktalen är också av betydelse för möjligheten till kompetensförsörjning.

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

Inom förskolan innebär bristen på förskollärare att de förskolor som har få utbildade förskollärare tappar dessa till de förskolor där det finns fler utbildade förskollärare. Man söker
sig till enheter med fler personer med samma profession för att kunna få utbyte och ett utökat kollegialt lärande. Detta skapar en snedfördelning mellan stad och landsbygd, men
även mellan förskolor i Visby.
2020–2023 kommer en mycket stor adel av särskolans medarbetare att gå i pension. Detta
omfattar alla professioner vilket innebär att särskolan har mycket stort rekryteringsbehov.
För att kunna fortsätta utvecklingsarbete, stärka särskolan och säkra framtiden behövs fler
utbildade speciallärare, yrkeslärare och elevassistenter. Den 1 juli upphör undantaget från
kravet på lärarlegitimation för lärare som anställdes före den 1 juli 2011 och som undervisar
i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Från den1 juli 2021 får endast behöriga lärare undervisa i grund- och gymnasiesärskola.
Kulturskolan har relativt svårt att rekrytera tillfälliga vikarier. Dock finns också det omvända problemet, att om alla tillsvidareanställda som just nu är tjänstlediga vill tillbaka i
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tjänst från läsåret 21/22, kommer en övertalighet motsvarande 2-3 tjänster att uppstå. Det
är ändå ett något bättre läge nu än för ett år sedan. Om kulturskolan beviljas projektbidrag
från Statens Kulturrådet i samma utsträckning som tidigare, kommer det gå att hantera. I
statsbudgeten har nu utvecklingsbidraget till Kulturskolor dubblerats, vilket ytterligare kan
förbättra läget. Beslut om dessa medel kommer troligen i slutet av maj (inför läsåret 21/22),
men fortfarande handlar det om tidsbegränsade projektmedel som inte säkrar tillsvidarelösningar.
Det är helt nödvändigt att förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med de aktiviteter som
beskrivs i nämndens antagna kompetensförsörjningsplan. Här är samarbetet med Uppsala
universitet Campus Gotland fortsatt mycket viktigt. Målet är att få fler studenter till lärarutbildningar för att ge möjlighet till behöriga lärare i framtiden.
Att öka nämndens olika yrkeskategoriers attraktivitet kommer att innebära både hårt jobb
med kompetensförsörjningsplanens aktiviteter men det kommer också kräva resurser under
2021 och framåt. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare så är frågor om lön och
arbetsmiljö viktiga. I dagsläget är den allmänna bilden att Gotlands lärare tjänar minst i landet. Det är viktigt att satsningar på lön görs under 2021 och fortsatt.
Förvaltningen skall också, enligt uppdrag från nämnden, marknadsföra Gotlands små enheter som ett alternativ för de lärare som vill jobba i den lilla skolan och önskar flytta till
Gotland/landsbygden.
1.4

Nämndens behov och prioriteringar 2022–2024

Det ekonomiska läget för regionen inför 2022 - 2024 är uttryckt som – i dagsläget fortsatt
osäkert – det finns osäkerhet i utvecklingen av verksamheternas nettokostnader, skatteintäkter och statsbidrag. Regionens budgeterade resultatet för 2021 är 87 miljoner kronor.
För 2022 är det budgeterade resultatet 71 miljoner kronor och för 2023 är det noll (0) miljoner kronor. I de budgeterade resultaten är det medräknat effektiviseringskrav på 55 miljoner kronor år 2021 och 80 miljoner kronor år 2022, inga ytterligare effektiviseringar är beslutade för 2023.

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

1.4.1 Digitalisering

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och läroplanerna att alla barn och elever
ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
att samverka och bli en än mer tillgänglig förvaltning. Den nationella digitaliseringsstrategin 4 har inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge varje barn och elev
en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den digitala kompetensen förändras över
tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg. Detta innebär att satsningar
på ny teknik, underhåll av digital infrastruktur, adekvata digitala verktyg, nya verksamhetssystem och kompetensutveckling, både inom det administrativa och det pedagogiska området, behöver genomföras kontinuerligt. Digitaliseringen syftar till att stärka det pedagogiska
uppdraget, förbättra processer inom administrativa och centrala funktioner samt öka likvärdigheten. Succesivt kan nya arbetssätt införas och skapa en mer tillgänglig förvaltning.
Att följa samhällsutvecklingen, att följa upp och utvärdera genomförda insatser samt att arbeta strategiskt och långsiktigt inom området måste vara högt prioriterat i förvaltningens
arbete.
4

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
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Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamheternas processer.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.2 Fjärr- och distansundervisning

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skolan) är ett fristående forskningsinstitut
som verkar för att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tecknat ett avtal med Ifous med inriktningen att utveckla distans- och fjärrundervisning. Vuxenutbildningen, gymnasiet och grundskolan deltar. För grundskolans del innebär det att vi nu på försök fjärrsänder undervisning i modersmål och moderna språk. Projektet har en följeforskare knutet till sig och de arbetsgrupper
som ingår i projektet deltar på nätverksträffar med andra kommuner i landet.
Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Medlemskapet tecknas på huvudmannanivå. För Region Gotland innebär detta att man har tecknat avtalet för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och projektet pågår sedan 2019. Kostnaden i deltagaravgifter är totalt
839 000 kronor fördelat på tre år.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.3 Kulturskolan

Kulturskolan önskar fortsätta att göra breda insatser i förskolegrupper, lågstadieklasser och
Särskolan. Med projektbidrag från Kulturrådet kan detta arbete utvecklas. Möjligen kan
vissa insatser göras även utan bidrag, men det riskerar i så fall att förlänga köerna till flera
ämnen och kurser.
Kulturskolan samordnar arbetet med att utveckla möjligheterna att uppfylla kulturgarantin
enligt kulturplanen. Ett presentations- och bokningsverktyg håller just nu på att initieras.
Pedagoger i alla skolformer får då tillgång till information om utbud och möjligheter att
boka in sig på olika pedagogiska resurser som till exempel konserter, teatrar, Skol-Bio och
museibesök. Verktyget kommer också att kunna registrera besöksstatistik och förenkla utvärderingar.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.4 Kvalitetsutveckling

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett behov av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att
förvaltningens alla verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året. En del
av prioriteringarna under kommande år är följande utvecklingsarbete, i övrigt hänvisas till
verksamhetsplan-21;
För att de elever som har förstärkt behov av särskilt stöd ska nå kunskapsmålen behöver
förvaltningen samverka med andra förvaltningar. Samarbetet med socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen utvecklas ständigt och det är oerhört viktigt. Vi behöver
samverka med våra olika professioner för att ge elever/ barn bästa möjligheter att lyckas i
framtiden. En ny samverkansmodell som ersätter BarnSam och Barnnätverket har startat
den 1 januari 2021.
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Risken för skolplikt är ett område som grundskolan måste fortsätta fokusera på. Det är flertalet elever som är frånvarande från skolan av olika orsaker. Ett tätare samarbete med socialförvaltning behöv för att lyckas bättre. Det är oroande att den psykiska ohälsan ökar hos
våra elever och även går ner i lägre åldrar
Under 2020 fick förvaltningen beslut om att en ansökning om ESF-medel hade beviljats,
"Framtidens barnskötare i fokus".
Förvaltningen deltar även i Sveriges kommuner och regioners projekt "Fullföljd utbildning"
som är ett ESF-projekt. Projektet samarbetar med grundskolans senare årskurser, gymnasiet samt de som återfinns inom Ungdomskraft (det kommunala aktivitetsansvaret KAA).
Det finns en förväntan på att projektet kommer att förstärka en redan påbörjad samverkan
mellan olika skolformer och leda till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier. Förvaltningens kostnader för att delta i projektet är den arbetstid som ingår för de som är involverade i projektet.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.5 Barn- och elevhälsa

I avsnittet omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2021, beskrivs de
författningskrav som barn- och elevhälsan har under 2021 och framåt. Ramförstärkning begärs för att kunna tillgodose författningskraven.
BUN avser att begära ramförstärkning för detta med två miljoner kronor.
1.4.6 Nya bussavtal - implementeringskostnader

Region Gotland har upphandlat ett nytt avtal för allmän kollektivtrafik och skolskjuts (Trafik 2020) i en regiongemensam upphandling. Fr o m HT 2020 planeras skolskjuts och linjetrafik med ett gemensamt avtal och en gemensam leverantör.
Skoltaxi med färdtjänst och sjukresor samplaneras via ett gemensamt avtal för fordon upp
till 8 passagerare. (transportörsavtalet). Transportörsavtalet skall ersättas med ett nytt avtal
under 2022. Samplaneringen hanteras via en upphandlad beställningscentral för dessa resor.
Kostnaderna för Trafik 2020 fördelas enligt ett gemensamt beslut av tekniska nämnden och
barn och utbildningsnämnden via en fördelningsnyckel baserad på antalet körda km för linjetrafik respektive skolskjutstrafik. Nyckeln är överenskommen till 73 procent för tekniska
nämnden och 27 procent för barn och utbildningsnämnden. Detta ger att skolskjutskostnaden har minskat med cirka två miljoner kronor och en ramförstärkning på motsvarande har
överförts till tekniska nämnden.
Då all trafik är indexreglerad så är en budgetförstärkning på cirka två procent per år budgeterad för följande år.
Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

En upphandling pågår för nästa avtal 5 som kommer att trafikeras fr o m höstterminen 2023
BUN avser att begära ramförstärkning för indexuppräkning med 697 000 kronor

5 Trafik 2023
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1.4.7 Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en långsiktigt
förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga satsningar på
vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden.
För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter.
För att attrahera fler studenter till lärarutbildningarna vid Campus Gotland behöver Region
Gotland och Uppsala universitet fortsätta samarbeta runt villkoren för studenterna, där
satsningen på så kallade aspirantanställningar som inleddes under läsåret 2019/20, bedöms
vara en framgångsfaktor. Aspirantanställningen innebär att en student som läser till grundskollärare får en anställning motsvarande 20 procent knuten till en specifik skola i samband
med att studierna vid Campus Gotland inleds. Satsningen via Teach för Sweden (TFS), som
rekryterar akademiker inom särskilt svårrekryterade områden, matematik, naturkunskap,
moderna språk, behöver också fortsätta. Satsningen innebär att ”TFS:aren” i samband med
en kompletterande lärarutbildning, erbjuds en heltidsanställning inom grundskolan.
BUN begär en ramförstärkning motsvarande en miljon kronor för att intensifiera redan påbörjade insatser.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan anställning kan t ex innebära att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en tidsbegränsad anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor
och en del att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare uppdraget
blir då i mindre omfattning än tidigare.
BUN begär en ramförstärkning motsvarande 500 00 kronor för inrättande av mentorsanställningar inom
grundskolan.

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

1.4.8 Heltidsresan

Mellan SKR och Kommunal finns en central överenskommelse om att heltidsarbete för anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 januari 2021. Inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär den s k heltidsresan att konverteringar, det
vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidareanställningar enligt regler i
lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område bevakas löpande i syfte att erbjuda
berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas också för att i möjligaste mån undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta ska vara möjligt krävs det att varje
chef ser över sina förutsättningar för att organisera för heltid, samt att samarbetet mellan
enheter och avdelningar inom UAF fungerar. Det förutsätter också det finns en vilja och
förmåga till samarbete mellan förvaltningarna.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera heltidsresan.
1.4.9 Lärarlönelyftet

Den statliga satsningen lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket också påverkat skolledarkåren där det så kallade respektavståndet har minskat. Inom BUN:s ansvarsområde kan lärarlönelyftet tilldelas främst
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grundskolans lärare, med en mindre del till lärare i fritidshem och förskollärare, men detta
har påverkan på samtliga lärarkategorier inklusive kulturskolans lärare. Även karriärtjänstsystemet har påverkat lönebilden och därmed bidragit till de ökade förväntningarna på högre
lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren. Detta, samt den ökande allmänna lärarbristen, gör att lönesatsningar behöver göras även fortsättningsvis, både för att
behålla och för att kunna rekrytera duktiga lärare och skolledare.
BUN uppmanar RS att ta hänsyn till behovet av förstärkt löneökningsutrymme i budgetarbetet.
1.5

Driftbudget - behov och prioriteringar 2022 - 2024

1.5.1 Ramförändringar i sammandrag

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2022–2024
2022
3 558

2023
6 074

2024
6 281

Externa avtal samt skolskjutsindex

3 776

7 705

11 637

Barn- och elevhälsan

2 000

2 000

2 000

Kompetensförsörjning

1 000

1 000

1 000

Mentor
Finansieringsprincipen

500
10 000

500
10 000

500
10 000

2 104

11 990

19 918

22 938

39 269

51 336

Jämförelse med budget år 2021
Resursfördelningsmodell

Driftskonsekvenser investering lokaler
Summa, tkr

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2021-2023 är ramjustering för ökat
antal barn och elever inarbetade i plankalkylen för åren 2022–2024. Vid omräkning av antalet barn och elever inför strategisk plan och budget 2022–2024 är behovet av ramförstärkning mindre än vad som tidigare har angetts. Den sammanlagda ramökningen som begärs
till resursfördelningen är 3,6 miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i
barn- och elevvolymer begärs även kompensation för externa avtal och indexökningar för
skolskjutsar med 3,8 miljoner kronor, för kompetenshöjande insatser samt mentorskap begärs 1,5 miljoner kronor, ramförstärkning begärs på 10 miljoner kronor enligt finansieringsprincipen samt 2,1 miljoner kronor för ökade lokalkostnader på grund av tidigare gjorda lokalinvesteringar (ökade hyreskostnader för Västerhejde skola samt Polhemsskolan), totalt
för 2022 begärs budgetförstärkning med 22,9 miljoner kronor.
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1.5.2 Jämförelse med andra kommuner 6

Förvaltningen jämför kontinuerligt nämndens kostnadsutveckling för sina verksamheter
med andra kommuner som exempelvis strukturliknande kommuner, samtliga kommuner
och kommungruppen. Från och med år 2017 tillhör Gotland kommungruppen mindre
stad/tätort. I en jämförelse med kommungruppen (mindre stad/tätort) är den samlade
kostnaden för Region Gotland 48,8 miljoner kronor högre i jämförelse med kommungruppen 7. I en jämförelse med kommungruppen för år 2017 var kostnaden 84,7 miljoner kronor
högre, vilket innebär att kostnadsgapet har minskat med 35,9 miljoner kronor från 2017 till
2019, minskningen motsvarar 42,4 procent.

6

Avser här redovisade kostnader för år 2018 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) och Region Gotlands barn- och elevtal i
kommunal verksamhet hämtat från årsbokslutet 2018.
7
Avser år 2019, differens per barn och elev multiplicerat med antal barn och elever per årsbokslut 2019
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Vid en jämförelse för den kommunala verksamheten är överkostnaden beräknad på inskrivet barn i förskolan 5,2 procent och motsvarar totalt 17,5 miljoner kronor. Grundskolans
kostnader ligger 3,5 procent högre räknat som kostnad per elev och motsvarar totalt 19
miljoner kronor. Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem ligger 8,4 procent högre än
kommungruppen, vilket motsvarar totalt 7,8 miljoner kronor. Förskoleklassens kostnader
ligger 18 procent högre räknat som kostnad per elev och motsvarar totalt 4,5 miljoner kronor.
Enligt statistik hämtad från Kommun och Landstingsdatabasen (KOLADA) har Gotland
en högre personaltäthet än kommungruppen; förskola 4,8 inskrivna barn per årsarbetare
(kommungruppen 5,2), fritidshem 18,7 antal elever per anställd (kommungruppen 20,4),
förskoleklass 10,9 antal elever per lärare (kommungruppen 11,6) och grundskolan 10,9 antal elever per lärare (kommungruppen 11,4)
1.5.3 Resursfördelningsmodell

I barn- och utbildningsnämndens strategisk plan och budget för 2022–2024 finns medel
upptagna för volymökningar i antalet barn och elever till 3,6 miljoner kronor för 2022, för
2023 volymökningar med 2,5 miljoner kronor och ytterligare volymökningar 2024 med 207
000 kronor. Ackumulerat för planperioden och i en jämförelse med år 2021 blir detta en
kostnad på 6,3 miljoner kronor.
Enligt befolkningsprognos 8 för 2021–2030 beräknas det genomsnittligafödelsetalet på Gotland ligga på drygt 510 under planperioden 2022–2024 för att öka under perioden 2025–
2030.
Nedan tabell 1.5 (a) beskriver den framtida befolkningsutvecklingen per åldersintervall.
Tabell 1.5 (a): Population Gotland-Antal barn och elever 2021 - 2030 9
Skolform ålder och år
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0-år
Förskola (1-5)
Förskoleklass (6)
Grundskola (7-9)
Grundskola (10-12)
Grundskola (13-15)

2021

2022

502
2 884
585
1 972
2 079
1 905
9 927

504
2 855
631
1 914
2 060
1 990
9 954

2023

2024

2025

507
518
2 806
2 810
654
606
1 928
1 927
2 020
2 041
2 105
2 123
10 020 10 025

526
2 821
611
1 947
1 987
2 106
9 998

2026

2030

30-21

534
541
548
554
553
2 871
2 904
2 942
2 982
3 018
581
605
608
612
622
1 928
1 859
1 859
1 858
1 888
2 002
2 002
2 022
2 005
1 941
2 069
2 090
2 040
2 055
2 057
9 985 10 001 10 019 10 066 10 079

2027

2028

2029

51
134
37
-84
-138
152
152

I tabell 1.5 (b) anges det förväntade antalet barn och elever inom berörda skolformer. I förskoleklass och grundskola beräknas 100 procent av den prognostiserade populationen
delta, i fritidshem 57,9 procent av berörda åldersgrupper och i förskolan beräknas 96,2 procent av 1–5 åringarna delta. Förhållandet av fördelningen av barn och elever mellan fristående- och kommunal huvudman baseras på bokslutet 2020. Grunden för planperiodens
volymberäkningar är hämtade från regionens beställda befolkningsprognos från företaget
Statisticon AB. Av tabellen framgår att för år 2021 är prognosen 10 57 färre barn och elever i
jämförelse med budget 2021, detta kommer att medföra att resursfördelningen beräknas
göra ett överskott år 2021. Inför år 2022 är prognosen 51 färre barn och elever i jämförelse
med budget 2021.
Tabell 1.5 (b): Förväntat antal deltagande barn och elever 2022 - 2024
8

December 2020
Källa: Statisticons befolkningsprognos 2021 – 2030, december 2020
10
Detta antagande bygger på befolkningsprognosen
9
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Budget

Prognos

2021
2 762
2 874
627
5 796
12 059

2021
2 775
2 686
585
5 956
12 002

Plan

Plan

Plan

2022
2023
2024
2 745
2 699
2 702
2 668
2 666
2 649
631
654
606
5 964
6 053
6 091
12 008 12 072 12 048

-51
Förändring i jämförelse med budget 2021
År 2021 inklusive resursskola och buffert på fritidshem

13

-11

Tabell 1.5 (c) visar den budgetkompensation som nämnden behöver för att ligga rätt i förhållande till de barn- och elevframskrivningar som tidigare nämnts. År 2022 behövs en
budgetförstärkning med 3,6 miljoner kronor för att sedan under resterande del av planperioden öka något.
Tabell 1.5 (c): Behov av budgetkompensation per år för volymförändringar 2022 – 2024, tkr (+ökat behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2021, tkr

2022

2023

2024

Förskola

-1 904

-7 182

-6 851

Fritidshem

-6 848

-6 915

-6 915

209

1 507

-1 169

Grundskola

12 102

18 664

21 215

Summa

3 558

6 074

6 281

2 516

207

Förskoleklass

Förändring i jämförelse per år

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för åren 2021–2023 framhölls ett ökat
behov av budget inför år 2022. Inför planperioden 2022–2024 har behovet ökat, dock inte i
den utsträckning som tidigare angetts. Den huvudsakliga förklaringen till ett något mindre
behov av budgetmedel beror på att den nya befolkningsprognosen har skrivits ned i jämförelse med tidigare prognos. Tabell 1.5 (d) nedan visar jämförelser mellan planperiodernas
prognoser.
Tabell 1.5 (d): Jämförelse av budgetkompensation för år 2022 avseende volymförändringar, tkr (+ökat
behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden
År
Förskola

Tidigare

Reviderad

Differens

2022

2022

Stratplan

445

-1 904

-2 349

-228

-6 848

-6 620

Förskoleklass

3 002

209

-2 793

Grundskola

1 848

12 102

10 254

5 067

3 558

-1 509

Fritidshem

Summa

Tidigare, avser äskande i strategisk plan och budget 2021-2023

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

Reviderad, avser äskande i strategisk plan och budget 2022-2024

1.5.4 Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner och
landsting. Exempel på sådana beslut är när:
• införande av nya obligatoriska uppgifter
• frivilliga uppgifter blir obligatoriska
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det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet

Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.
På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom skolområdet och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på omställningar och genomförande av
nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under en rad år haft ambitionen att säkra att
finansieringen av statliga beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande
nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av generella statsbidrag för kommuner åren 2020–2023 11” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya ”utpekade” generella statsbidrag som tillfaller Region
Gotland inom nämndens verksamhetsområden för 2022 och framåt.
För år 2021–2022 och framåt har extra tillskott för att stärka välfärden genom generellt
statsbidrag till kommunsektorn gjorts med 8 750 miljoner kronor. Bakgrunden till tillskottet är att flera kommuner befann sig redan innan pandemin i en ansträngd situation. Tillskottet tillförs kommunerna för att bidra med stabilitet och trygga tillgång till en bra skola,
vård och omsorg. Region Gotlands del av 8 750 miljoner kronor är 49,8 12 miljoner kronor.
Nämnden kommer inom ramen för de extra välfärdsmiljarderna äska om budgettillskott,
enligt tabellen 1.5 (e):
Tabell 1.5 (e) Finansieringsprincipen

Belopp, tkr

Aktivitet

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
3 000

Riktade insatser, förskola
Summa

400
10 000

Ärendenr BUN 2021/6 Datum 2021-03-23

1.5.5 Taxor och avgifter, interna och externa

Barn- och utbildningsnämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige. Inga kända förändringar i taxor och avgifter planeras under planperioden.

11
12

Publicerad 2019-09-18 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Folkmängd 2019-12-31 i Region Gotland multiplicerat med 841 kronor per invånare, källa SKR cirkulär 20:18
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1.5.6 Kompensation för externa avtal

Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”lika villkor” för förskola, fritidshem skolverksamhet oavsett kommunalt 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. Här har löneutvecklingen som en funktion av barn och elevtalen beräknats till 2,5 procent per år under perioden 2022 till 2024 och
övriga indexantaganden med två procent per år.
Underlag för Externa avtal, jmfr 2021

2022

2023

2024

Undervisningsresurs (löner):
Fristående förskolor: 65 680 tkr
Fristående fritidshem: 8 254 tkr

3 079

6 311

9 546

Fristående förskoleklass: 4 263 tkr
Fristående grundskolor: 44 954 tkr
Köp av stödverksamhet:
Skolskjutsar index två procent
Summa, tkr

697

1 394

2 091

3 776

7 705

11 637

2 Investeringsförslag med motiveringar 2022–2026
2.1

Lokaler

Nämndens verksamheter har stora investeringsbehov. Behovet som beskrivs exkluderar
kostnader för förstudier och projektering. Av erfarenhet vet vi att den kostnaden brukar beräknas till 10 procent av den totala investeringen. I Region Gotlands strategiska
lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov
av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är
att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och
bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
I arbetet med lokalplanering har skolorna delats in efter Gotlands högstadieskolors
upptagningsområden. Tillsammans med ”hyresvärd” TKF och verksamhetsansvariga
har dagens skolor och beräknat framtida behov kartlagts efter Statisticon befolkningsprognos som även tar hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen.
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Behovet mellan 2022 och 2026 är enligt prognos cirka 60 tillkommande elever. Antal
barn i åldern 1-5 år bedöms under samma period till ca 70 fler än idag. Prognoserna
gäller boende per område men behöver med det inte alltid vara detsamma som behov/önskemål av för- och grundskoleplatser på den plats man bor. Detta då fritt val av
förskola och fritt val, i mån av plats, av grundskola gäller.
Utredningen ”Framtidens förskola och grundskola” tog under 2020 fram ett förslag på
en, till antalet enheter sett, minskad för- och grundskoleorganisation. Detta bland annat
som svar på en del av uppdraget, att minska kostnaderna. Förslaget bifölls inte av en
politisk majoritet och som följd av detta kommer lokalkostnaderna att öka för förskola
och grundskola de närmsta åren. Detta delvis som följd av utökade investeringsbehov i
lokalerna i jämförelse med förslagets minskade organisationsstruktur. Till viss del beror
kostnaderna på ersättande av byggnader med tidsbegränsade bygglov med permanenta
byggnader. Även kraven på likvärdighet medför investeringsbehov på ett antal enheter.
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Det finns där till ett växande behov av platser inom förskolan för barn med flerfunktionsnedsättningar. Dessa barn kommer från hela Gotland men måste ha en gemensamma avdelningar/förskola där samlad specialkompetens kan erbjudas. Idag finns avdelningar för barn med dessa behov på Humlans förskola och förvaltningen ser det
också som det bästa alternativet att antalet platser utökas där.
Bilagda förslag utgör en ökning av det totala antalet skol- och förskoleplatser på Gotland vilket leder till en kostnadsökning i form av hyra även fast effektivisering och samordningsvinster kommer att kunna göras.
Så sent som den 10 mars 2021 inkom ny information från entreprenören för kommande ventilationsprojekt på Södervärnskolan. Denna information visar att det för
önskade verksamhetsanpassningar kommer krävas cirka ytterligare sju miljoner kronor
än vad som tidigare beräknats. Anpassningarna skulle möjliggöra ett effektivare och
mer modernt nyttjande av skolan där bland annat skolbiblioteket kan få en mer central
roll och placering utöver de tidigare redovisade behoven av ytterligare klassrum för en
ökande verksamhet.
Fördjupad information återfinns i bilaga 1–2.
2.2

IT-investeringar

Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för digitalisering pågår. Införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system slutförs i mars
2021 och parallellt görs en översyn av hela systemarkitekturen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Utöver detta tillkommer det Regionövergripande arbetet med införande av e-arkiv där varje förvaltning behöver investeringsutrymme för ett lyckat införande.
Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs kontinuerligt och efterhand kommer dessa integreras i en portal där användare med en inloggning når sina resurser.
Införande av lärplattor och datorer fortsätter och ambitionen är att alla elever ska ha en individuell enhet till år 2022.
Pandemin har hjälpt oss att ta goda steg framåt inom den digitala världen men har också
ökat efterfrågan och behov av utbildningsinsatser och nyare teknik. Satsningar på kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom digitaliseringsområdet behöver av den anledningen genomföras kontinuerligt och parallellt med införanden av nya system och ny teknik. Detta kräver även ett relevant periodiskt underhåll av den digitala infrastrukturen inom
förvaltningens lokaler.
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Succesivt införs flera e-tjänster, både externa och interna, i syfte att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning. Under planperioden planeras flera projekt i
syfte att utveckla verksamhetens processer såväl inom administration som inom det pedagogiska området. En effektiv förvaltning av flertalet digitala system och tjänster kräver en
central hantering av processer och system samt att erforderliga resurser avsätts för att klara
uppdragen.
Under höstterminen 2020 startades en förstudie av lärplattformar. Projektledare är utsedd.
Förstudien skall omfatta kartläggning av nuvarande plattformar med fördelar och nackdelar. Syftet med förstudien är att skapa beslutsunderlag för hur förutsättningarna för hur en
ny lärplattform inom för-, grund- och särskola kan se ut. Gymnasie- och vuxenutbildning
hålls informerade på vägen ifall att det skulle vara aktuellt att gå över till en gemensam
plattform för alla skolformer.
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GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att administration, kontroll, systemförvaltning och säkerställande av hur arbetet genomförs ökar. Detta
innebär i förlängningen ett utökat behov av säkra system och lagringsytor och att administrativa resurser avsätt vilket initialt leder till ökade kostnader inom förvaltningen.
Utifrån ovanstående sammanfattning är det tydligt att en reducerad IT-investeringsbudget
inte är en framkomlig väg för att bibehålla en god utveckling inom digitaliseringsområdet.
Fördjupad information återfinns i bilaga 3
2.3

Redovisning kring Alléskolan

Alléskolan på fastigheten Visby Pjäsen 14 startade år 1995 som en provisorisk lösning på
ett ökande elevantal i Visby. Skolan är idag en enparallellig F-6 skola med nio klassrum och
en del biutrymmen. Källaren används idag som matsal och fritidshem. Alléskolan är i
många avseenden i ett eftersatt skick med stort renoveringsbehov. Under den tid som skolan varit i drift har investeringar för totalt 3 435 000 kronor genomförts, vilka avsett källare,
ventilation och målning. Skolan har i sitt nuvarande skick föreläggande gällande ljudmiljö
orsakade av ventilationsanläggningarna och placeringen av dessa. 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 117 till 132 miljoner kronor vilket ger en ökad driftskostnad på ca 10 miljoner kronor per år.
Projektets genomförande möjliggör också den utökning av antalet platser för barn med
flerfunktionsnedsättning inom förskolan som tidigare nämnts. Detta genom att grundskolelever i förskoleklass och åk 1, som idag går på Humlegårdsskolan, fortsättningsvis kan gå
på Alléskolan. Som resultat av en utökad verksamhet på Alléskolan möjliggörs även flytt av
barnen på Lindens förskola till Humlegårdskolans nuvarande lokaler vilket i sin tur leder till
möjligheten att stänga densamma varpå de inhyrda lokaler Lindens förskola idag befinner
sig i inte längre behöver förhyras.
Bilageförteckning
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Bilaga 1: Investering lokaler BUN 2022-2026
Bilaga 2: Investeringsplan BUN 2022-2032
Bilaga 3: Investering IT BUN 2022-2026

23 (23)

1
1

Nybyggnation 5 avd. ca 2030

Wisborg förskola 2 (Kneippbyn)

1

Grundskolor/mindre anpass.

Skolgård samt lokaler för Barn- och elevhälsan
elevhälsan
Ersättning av paviljong med tidsbegränsat bygglov
Ersättning av paviljong med tidsbegränsat bygglov
Möbler, lyftar, anpassningar

Effektivisering, två nya klassrum
och lokaler i skolbyggnad.
Anpassningar Barn- och elevhälsan, administration mm

Återställning av mark efter tidsbegränsat bygglov
lokaler för Barn- och elevhälsan
Upprustning gård, verksamhetsanpassningar

Utbyggnad matsal
avdelningar

Förstudie och nybyggnad av idrottshall i Roma
Förstudie och nybyggnad av idrottshall i Visby
Verksamhetsanpassningar
Utökning av antal klassrum
Verksamhetsanp. i samband med ventilationsarb.

efter dessa tidsbegränsade bygglov.
bygglov paviljong upphör i Västerhejde

1
1
1

10 200

300

180
149 880 102 100

1 500
1 000

30 000

1
1
1

1
1
1

200

100

17 000

1 500
200

2 000

0

0

2 600
1 500
500

2 000

1 000
700
7 000

35 000

2 000

40 000

10 000

0

30 000

45 300

10 000

2 500

100

1 000

1 500
200

2 000

0

98 750

20 000

35 000

10 500

1 500
250

2 500

500

13 250

1 500
250

2 500

500

10 200
10 000
180
409 280

2 800
1 500
1 000

1 500
500
30 000

2 600

2 000
20 000
100

2 000
100
10 500
200
35 000
35 000
1 000
700
7 000

7 500
1 100
1 000
30 000
17 000
1 000

11 000

1 000

1 000

3 000
300
500
500

2 000

6 000

3 000

500

20 000

2 000

"140000"

6 000

2026 Total

81 000

0

20 000

2 000

6 000

2025

27 000

2 000

6 000

2024

Investeringar (tkr)

2023

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 500
200
1 000
30 000

2 000

0

0

300
500

54 000

2 000

6 000

2022

0
0
14
11 990

0
120
80

120
40
0

0

160
0
0

160
0
0
0
2 800
0
80
56
560

120
16
80
2 400
0
0

160

0

0

24
40

4 320

0

0

160

0

480

2023

816
0
14
19 918

24
120
80

120
40
2 400

208

160
0
0

160
8
0
16
2 800
0
80
56
560

240
32
80
2 400
1 360
0

320

0

0

24
40

6 480

0

320

0

960

816
800
14
23 542

224
120
80

120
40
2 400

208

160
0
8

160
8
0
16
2 800
0
80
56
560

360
48
80
2 400
1 360
80

480

0

0

24
40

6 480

1 600

480

0

1 440

2025

816
800
14
31 442

224
120
80

120
40
2 400

208

160
1 600
8

160
8
840
16
2 800
2 800
80
56
560

480
68
80
2 400
1 360
80

680

40

40

24
40

6 480

3 200

640

1 920

2026

Driftskostnader (tkr)

2024

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar fastställd internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte.

Totalt investeringar

Solklintskolan
Sanda förskola
Sanda skola
Stånga skola
Öja skola
Västerhejde förskolor
Lärbro förskola
Särskolan

Tjelvarskolan
Södervärnskolan
Södervärnskolan II
Romaskolan
Dalhem förskola
Endre skola
Vänge skola
Lien förskola

Polhemskolan
Endre förskola
Västerhejde skola
Visby/Västerhejde
Idrottshall i Roma
Idrottshall i Visby

flerfunktions-nedsättning när åk F-1 flyttar till
Anpassningar matsal mm
Återställning efter tidsbegränsat bygglov

1
1
1
1
1
1

Mindre om och tillbyggnader, utemiljö, UV-skydd,
lekredskap mm

Säkerhet trygghet och tillgänglighet
Inventarier, utbyte, säkerhet
Anpassning kopplat till tillfällig elevökning
Ersättningslokaler förskolepaviljonger
Nybyggnation enligt förnyat uppdrag.

1

Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara paviljonger.

För-, sär- och grundskolor
Idrottshallar
Särskolan
Väskinde förskola
Alléskolan
Humlegård

1

1
1

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar etc.

Verksamhetsanpassningar
Möbler inventarier

1

2

Investeringspott indexeringsökning
Nya förskoleplatser/mindre
bygginvesteringar indexeringsökning

Nya investeringsförslag

Södervärnskolan
Väskinde

Alléskolan Beviljat 2020 12 msek 2021 2 Nybyggnation enligt förnyat uppdrag.
Möbler/inventarier
Alléskolan

2

Nybyggnation av F-6. Kostnad uppskattad.

Nybyggnation 5 avd.

1

Prio
1,2,3

Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara paviljonger.

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar etc.

Projekttext

VVV-skolan, (Västerhejde, Vibble,
Visborg) Inv. flyttas till 2028-2032
Nya förskoleplatser/mindre
bygginvesteringar
Wisborg förskola 1 (Pippi)

Investeringar enligt plan

Investeringspott

Pott

BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

2022-2026
Nämnd/Förvaltning: BUN/UAF

Investeringsplan, tabell

816
800
14
32 502

224
120
80

120
40
2 400

208

160
1 600
8

160
8
840
16
2 800
2 800
80
56
560

600
88
80
2 400
1 360
80

880

80

80

24
40

6 480

3 200

800

0

2 400

2027
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Investeringsplan grundskolelokaler
1. Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett stående uppdrag från regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att
få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att verka för
större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ur
kvalitetsperspektiv bör en skolenhet bestå av två paralleller på låg och mellanstadiet och tre paralleller på högstadiet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 150 elever.
Barn och utbildningsnämnden gav 2020-12-15 (BUN §125) förvaltningen i uppdrag att i investeringsplanen också visa på kommande kostnader för periodiskt underhåll (PU). Dessa kostnader och
investeringar belastar tekniska nämndens budget och det är teknikförvaltningen som ansvarar för
planering och utförande av desamma. Då planeringen av PU ständigt behöver justeras utifrån oförutsedda händelser och att det i och med det sker omprioriteringar är det mycket svårt att korrekt
visa den för en kommande period om fem till tio år. Avstämning med teknikförvaltningen är gjord
och i de fall relativ säkerhet råder finns dessa kostnader redogjorda för. De är då skrivna i kursiv stil
sist på respektive enhet. De utgår från schablonkostnaden 10 000 kronor per kvadratmeter. Vad
gäller nyproduktion vid ersättande av verksamhetslokaler utgår dessa från kostnaden 35 000 kronor
per kvadratmeter, också det en schablon baserad på erfarenhet och historik. Driftkostnaden är i alla
förslag nedan uträknad med schablonen 8 procent av investeringen. (Kapitalkostnad och övriga
kostnader som el, värme, vatten mm.)

2. Elev- och befolkningsprognos

Siffrorna på max antal elever per grundskola är de som framkommit i och med utredningen Framtidens förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn till yta,
ventilation, kapacitet i matsal mm. Antalet inskrivna elever per enhet är per 2021-01-15. Senaste befolkningsprognosen är från 2020-03-24 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning, arbetstillfällen och byggnation. Ny prognos väntas i april 2021.
Behovet mellan 2022 och 2027 är enligt prognos 60 tillkommande elever. Prognoserna gäller boende i området men behöver med det inte alltid vara detsamma som behov/önskemål av grundskoleplatser. Detta då fritt val, i mån av plats, i grundskolan gäller. Atheneskolan har nyligen aviserat
utökning av F-6 med sammanlagt 175 elever och även Guteskolan har som ambition att utöka sin
verksamhet med ca 75 elever.

Folkmängd hela Gotland efter åldersklass

Prognos 2020-03-24

Prognos 2020-03-24
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Elevantal läsåret 20/21, alla elever, kommunala och fristående skolor

Läsår

För

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Summa

20/21

670

645

688

670

715

716

662

610

647

648

6671

3. Nyanlända

Nyanlända: Prognosen ligger på ca 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar per år under 2020–
2030. Antalet asylsökande är svårt att prognostisera då det hänger samman med utvecklingen i världen och i Sverige. Just nu handlar det om ett lågt antal boende på ön, max 20) och förvaltningen
väntar inga större flyktingströmmar. Sveriges kvotmottagandet förväntas också vara oförändrat.
Lotsen: Baserat på senaste årens mottagande så är det i snitt ca 10 elever på Lotsen – ibland upp
mot 20. Det är KVOT-flyktingar, anhöriginvandring, ensamkommande och barn till EU-medborgare som arbetar/studerar på ön samt barn till svenska medborgare som bott utomlands och flyttat
tillbaka till Sverige där barnen är födda i annat land. Den ordinarie Lotsen-verksamheten (8-veckors
introduktion) står idag med ett rum till sitt förfogande. För fullgod verksamhet behövs både klassrum, grupprum för att dela gruppen då åldersskillnaden är stor (6 år-19 år), ändamålsenliga lokaler
för fritidsverksamhet, rum för inskrivningssamtal, kartläggningar och kontor/arbetsytor för personal (ca 5-6 personer). Förvaltningen har sett en konstant ökning av elever som helt eller delvis saknar studiebakgrund varför ett skolförberedande år har planerats. Till den behövs ändamålsenliga lokaler som elever kan ta sig till från hela ön.
Modersmålsenheten: Förutom Lotsen har modersmålsenheten ca 40 modersmålslärare som är i
behov av en gemensam arbetsplats samt ett gemensamt mötesrum då de helt eller delvis saknar
egen arbetsplats när de är ute på skolorna. Det är av stor vikt att hålla ihop enheten för att kunna
nyttja resurserna på bästa sätt.

4. Idrott

Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga schematider i idrottshallarna i
delar av Visby och i Roma. Förvaltningen har startat en diskussion med Kultur- och fritidsavdelningen för att hitta en lämplig lösning och göra ett grundläggande projekteringsarbete inklusive en
kostnadskalkyl som kan tillgodose både skolans och föreningslivets behov.
Motsvarande kostnad för en fullstor ”enkel” hall i Stockholmsområdet har de senaste åren uppgått
till mellan 25 och 42 MSEK. Med en enkel hall menas en hall som uppfyller alla krav för skola och
föreningsliv inklusive dusch och ombyte men ingen plats för åskådare och kafeteria etcetera.
I väntan på en utförlig förstudie äskas därför 35 MSEK år 2022 i Roma och 35 MSEK år 2025 i
Visby.
För att upprätthålla standard och säkerhet i befintliga idrottshallar äskas 200 KSEK per år.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet

Ett antal av våra för- och grundskolor har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett
flertal brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer
då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever.
Som pilot för arbetet kring att höja säkerheten hänvisas till erfarenheterna från Wisbygymnasiet. Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom kameraövervakning, elektroniska
lås samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har
höjt säkerheten och tryggheten för personal och elever. Nästa steg är ett antal för- och grundskolor.
För- och grundskolorna har efter olika incidenter haft diskussioner med personal och vårdnadshavare om hur tryggheten skall förbättras. Tidigare har all personal erhållit ID-brickor för att besökare
och andra ska kunna identifiera behörig personal. Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste
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omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av förstärkt belysning, montering av kodlås
och förbättring av skalskydd samt extra rondering av vaktbolag.
För- och grundskolegårdar används tyvärr även ofta som handelsplats och gömställe för droger.
Under 2019 har investeringar gjorts på ett antal för- och grundskolor för att underlätta för barn och
elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i byggnader och på gångbanor.
Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare har installerats. Skolgårdar har anpassats för rörelsehindrade. Dessa arbeten behöver fortlöpa.
För kommande åtgärder inom dessa områden äskas 1,5 MSEK/år de följande åren.

6. Allmänt

Investeringspott om 6 MSEK per år för möbler, lekredskap, spisar mm äskas även kommande år.
Så även 2 MSEK per år kostnader kring nya förskoleplatser och de verksamhetsanpassningsbehov
som följer med detta. Utöver detta äskas även 2 MSEK per år för mindre om-och tillbyggnader för
att kunna optimera ytor och tillskapa fler platser inom grundskolan.

7. Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra efter åldersklass

Prognos 2020-03-24

Folkmängd i Visby Södra efter åldersklass

Prognos 2020-03-24

7.1. Sammanfattning Visbyområdet
Behovet mellan 2022 och 2027 är enligt prognos 28 tillkommande elever F-9 boende i Visbyområdet.
För norra Visby beräknas en minskning med 67 elever och för södra Visby en ökning med 95 elever. Förvaltningen planerar en översyn av upptagningsområdena för att bättre kunna balansera skolorna i norra och södra Visby.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och förändringar av fristående skolverksamhet där Atheneskolan och Guteskolan har aviserat en utökning
med 175 respektive ca 75 elever vilket motsvarar 25 elever per årskurs.

7.2. Evakuering Visby
Då ett flertal större ombyggnader planeras i Visbyområdet så finns ett behov av evakueringslokaler
motsvarande ca 15 klassrum under de närmaste åren. Tanken är att kunna använda samma evakueringslokaler för
1. Södervärnskolans utbyte av ventilationssystem HT2021–VT2022
2. Om och tillbyggnad av Alléskolan HT2022–VT2024
3. Underhållsarbete för Vuxenutbildningen HT2024–VT2025
Ett projekt är startat i samarbete mellan UAF och TKF för detta ändamål. Eventuella kostnader
kommer att belasta TN:s budget.
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7.3. Investeringsbehov norra Visbyområdet/Solbergalinjen
Antal elever i norra Visby bedöms minska med 67 elever mellan 2022 och 2027.

Skolor i norra Visby

Solberga, Norrbacka, S:t Hans, Tjelvar, Väskinde, Polhem, Allé samt Humlegård
10338 m2. Bedömt max antal elever ca 850. Inskrivna elever 737.
Pågående PU. Inga övriga nödvändiga planerade åtgärder planeras. På sikt kan skolan bli en 7–9skola.
Solbergaskolan 4–9.

3082 m2. Bedömt max antal elever ca 180. Inskrivna elever 179.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Norrbackaskolan, F-6.

S:t Hansskolan, F-6. 3177 m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 182.
Pågående PU. Översyn av belysning på skolgård kommer göras i samband med PU.
Tjelvarskolan, F-3. 2700

m2. Bedömt max antal elever ca 200. Inskrivna elever 116.
På sikt kan skolan bli en F-6-skola (om Solberga blir 7–9) vilket i så fall medför behov av verksamhetsanpassningar. Uppskattad kostnad ca 1 MSEK som äskas 2022. Driftskostnad ca 80 KSEK per
år.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 27 MSEK.
Väskinde skola, F-6.

2961 m2. Bedömt max antal elever ca 300 (om anpassningar görs). Inskrivna

elever 243.
Skolan är idag 1,5-parallellig och behöver bli 2-parallellig F-6. För att möjliggöra denna expansion
behöver viss yta som förskolan idag disponerar användas av grundskolan. För nödvändiga investeringar se Väskinde förskola utöver 500 KSEK för inventarier i samband med verksamhetsförändringar.
1725 m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 112.
Skolan är en-parallellig F-6. Övriga delar av fastigheten används av Barn- och elevhälsan, modersmålsenheten samt av arbetsmarknads- och integrationsenheterna. På fastigheten finns också andra
skolformer som särskola, gymnasieskola, särskilda undervisningsgrupper och vuxenutbildning. Vid
omdisposition kan skolan i en framtid ha två paralleller F-6.
Slutarbeten på skolgård, specialsalar för praktisk-estetiska ämnen m.m. i hus 03, ”Långa längan”
planeras under 2021. För anpassningar av matsal m.m. äskas 2 MSEK år 2022. Driftskostnad 160 ca
KSEK per år.
Polhemskolan F-6.

Alléskolan, 2–6. 1857

m2. Bedömt max antal elever ca 200. Inskrivna elever 209.
Alléskolan, inklusive Humlegårdsskolan, är idag en F-6-skola där Alléskolan sedan länge har ett renoveringsbehov. Åk. F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler och åk. 2–6 i Alléskolans lokaler. (Alléskolan benämns som 1,5-parallellig. 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 MSEK genomförts, vilka avsett främst källare,
där matsal och fritidslokalerna är belägna, samt ventilation och målningsarbeten.
Renovering och tillbyggnad med fristående byggnad/nybyggnation.
TKF har 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 7 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 projektets avbrutits.
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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 kommer förvaltningen att äska mellanskillnaden mot den uppskattade totalkostnaden om ca 125 MSEK. 57 MSEK till 2022 och 47 MSEK (inklusive 3 MSEK för inventarier)
till 2023. Sammanlagd driftskostnad ca 10 MSEK 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.
Humlegårdsskolan, F-1. 677 m2. Bedömt max antal elever ca 100. Inskrivna elever 92.
Humlegårdsskolan avvecklas och blir förskola när Alléskolan blir färdig

8. Investeringsbehov södra Visbyområdet/Södervärnslinjen
Antal elever boende i södra Visby bedöms öka med 95 elever mellan 2022 och 2027.

Skolor i södra Visby

Södervärn, Västerhejde, Eskelhem, Lyckåker, Gråbo samt Terra Nova.
Södervärnskolan, 4–9. 7267 m2. Bedömt max antal elever ca 700. Inskrivna elever 569 elever.
Pågående PU. Pausat på grund av kommande ventilationsarbeten och beräknas bli klart i samband
med dessa. Utbyte av ventilationen beräknas ta ca 1 år med evakuering av hela A-huset.
Behov finns för ytterligare minst tre klassrum vilket bör göras i samband med ventilationsarbetena
nedan. För detta äskas 1 MSEK år 2022.

Kostnaden för ventilationsarbetet beräknas till 14,4 MSEK.
Lösning för evakuering enligt ett särskilt projekt pågår och planeras och budgeteras av TN. Behovet är ca 15 klassrum, grupprum och 40 arbetsplatser.
Evakueringskostnaderna belastar till största del TN men skall delas mellan Södervärn, Allé och Komvux. Se
punkt 7.2
Västerhejde skola, F-6. 2172

m2. Bedömt max antal elever ca 320. Inskrivna elever 276.
En omfattande renovering av Västerhejde skola är färdig. Dessa åtgärder innebär att skolan idag
uppfyller alla krav och kan fortsätta fram till dess att det tidsbegränsade bygglovet för den så kallade
Gröna längan går ut 2027. I Gröna längan finns idag fyra klassrum och ett personalrum.
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde/Vibble/Visborg (av förvaltningen
benämnt VVV-skolan). Detta för att kunna erbjuda plats för den tidigare prognostiserade elevökningen. Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation nordost om Kneippbynrondellen. Oklart om behovet är en två- eller treparallellig skola då det beror på
elevökningen i Visborgsområdet och etablering/utökning av privata aktörer.
Enligt den senaste elevprognosen kan den beräknade ökningen i Visby under överskådlig tid ske
med Polhem- och Alléskolan varför behovet av en utbyggnad i Västerhejde ej finns kvar i närtid.
En ersättning för Gröna Längan kan dock bli nödvändig. Till förstudie för ersättning av dessa fyra
klassrum äskas 200 KSEK under 2023. Ca 300 m2 ger ett investeringsbehov av ca 10,5 MSEK vilket
äskas till 2025. Om VVV-skolan byggs så finns inte detta behov.
Eskelhem skola, F-3. 899

m2. Bedömt max antal elever 75. Inskrivna elever 41.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
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Lyckåker, F-6 (F-3). 2574 m2.

Bedömt max antal elever ca 275. Inskrivna elever 189.
Återstår PU på administrationsdel och BEH som planeras att genomföras våren 2021.
Gråboskolan, F-6. 4561 m2. Bedömt max antal elever ca 300. Inskrivna elever 224.
P.g.a. vandalisering kvällstid behöver förstärkt belysning installeras på skolgården. Eventuellt förstärkt kamerabevakning. Visst behov av PU.
Terra Novaskolan, F-6. 1787

m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 194.
Genomgår just nu PU. Skolan har idag platsbrist och behöver ytterligare ett antal klassrum som kan
frigöras med anpassningar i samband med PU. Det finns möjlighet att nyttja Bryggarens lokaler om
förskolan flyttar. Detta gör sammantaget att Terra Nova kan bli två-parallellig och ta emot ca 280
elever.

9. Investeringsbehov Romalinjen

Antal elever boende i Romaområdet bedöms öka med 12 mellan 2022 och 2027.

Folkmängd i Roma efter åldersklass

Prognos 2020-03-24

Skolor i Romalinjen
Roma, Dalhem, Endre, Kräklingbo, Vänge

5443 m2. Bedömt max antal elever ca 350. Inskrivna elever 342.
Romaskolan har idag platsbrist och går succesivt från 1parallell F-6 och två-paralleller 7-9 till tvåparallellig F-9. Förvaltningen föreslår i första hand att befintliga lokaler anpassas för ett bättre lokalutnyttjande. Om platsbristen fortfarande kvarstår efter dessa åtgärder föreslås att förskolan lämnar
dagens skollokaler och därmed frigör utrymme för skolans expansion.
Behov finns för en utbyggnad av matsalen, uppskattad kostnad 2 MSEK 2022. Driftskostnad ca
160 KSEK per år.
Romaskolan, F-9.

Det finns ett stort behov av en ny idrottshall och uppdrag finns att utreda detta.
Uppskattad kostnad är i dagsläget 35 MSEK vilket äskas till 2022. Ger en driftkostnad på 2,8
MSEK per år. Projekteringskostnad ca 3,5 MSEK 2021 - 2022.
Dalhem skola, F-6. 1655

m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 114.
Ingen planerad åtgärd. Dock kommande platsbrist med anledning av delvis samlokaliserad förskola
som måste hanteras. Se Dalhem förskola.
853 m2. Bedömt max antal elever ca 150. Inskrivna elever 91.
Paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut. Sökt förlängt bygglov till 23-10-24 för paviljong med
förskoleverksamhet samt till 24-03-03 för paviljong med grundskoleverksamhet. Enligt beslut skall
Endre bli en F-3-skola vid bygglovens upphörande varför paviljongerna ej ersätts.
För återställning av mark äskas 100 KSEK 2024.
Endre skola, F-6.

Kräklingbo skola, F-6. 959

m2. Bedömt max antal elever ca 150. Inskrivna elever 34.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
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Vänge skola, F-6. 925 m2. Bedömt max antal elever ca 110. Inskrivna elever 54.
Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-06-30. Därefter måste
en långsiktig lösning utarbetas. Medel äskas för en ersättning av paviljong på 45 m2. Investeringsbehov ca 1,6 MSEK vilket kommer att äskas till 2023. För barn- och elevhälsan tillkommer 1 MSEK.
Driftkostnad ca 210 KSEK/år.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 9,3 MSEK.

10.

Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund bedöms öka med 3 elever medan Slite bedöms minska med 34 elever mellan 2022 och
2027.

Folkmängd i Fårösund efter åldersklass

Prognos 2020-03-24

Folkmängd i Slite efter åldersklass

Prognos 2020-03-24

Skolor i Norrlinjen.
Solklint, Fole, Stenkyrka, Fårösund samt Lärbro

7991 m2. Bedömt max antal elever ca 350. Inskrivna elever 206.
För effektivare lokalutnyttjande vilket ger två ytterligare klassrum äskas 500 KSEK 2022. Driftskostnad ca 40 KSEK per år.
Solklintskolan, F-9.

Fole skola, F-6. 1480

m2. Bedömt max antal elever ca 165. Inskrivna elever 118.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Stenkyrka skola, F-6. 1017

m2. Bedömt max antal elever ca 135. Inskrivna elever 60.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Fårösundskolan, F-9. 3134 m2.

Bedömt max antal elever ca 250. Inskrivna elever 127.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Lärbro skola, F-6. 1737

m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 111.
Inga nödvändiga åtgärder planerade utifrån grundskolans behov. Dock ersättningsbehov av lokaler
inom förskolan vilket kan påverka grundskolans verksamhet. Se Lärbro förskola.
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11.

Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Området Klinte bedöms öka med 22 elever mellan 2022 och 2027. Sudret bedöms öka med 26 elever.

Folkmängd i Klinte efter åldersklass

Prognos 2020-03-24

Folkmängd på Sudret efter åldersklass

Prognos 2020-03-24

Skolor i Sudretlinjen

Klinte, Sanda, Högby, Garda, Stånga, Havdhem samt Öja
Klinteskolan, F-9. 7466

m2 Bedömt max antal elever ca 500. Inskrivna elever 280.
PU pågår. Pga. vandalisering kvällstid så ska förstärkt belysning installeras på skolgården.
Sanda skola, F-3. 810

m2. Bedömt maxantal elever ca 100. Inskrivna elever 67.
Grundskolan är beslutad att bli permanent F-3. Planerat färdigt till hösten 2024.
För detta krävs ca 2 800 000 kronor i investeringar för skola, BEH och administrativa ytor. För
projektering äskas 300 KSEK 2023. Se även Sanda förskola. Driftskostnad ca 224 KSEK per år.
Visst behov av PU och anpassningar (ca 250 kvm) Uppskattad kostnad ca 2,5 MSEK.
Högbyskolan, F-9. 8041

PU pågår.

m2. Bedömt max antal elever ca 500. Inskrivna elever 329.

Stånga, F-6. 1022

m2. Bedömt max antal elever ca 140. Inskrivna elever 106.
1 MSEK investeringar BEH 2022. Skolgården är delvis anpassad för förskolebarn och behöver anpassas för grundskoleelever. För detta äskas 500 KSEK 2022. Sammanlagd driftskostnad ca 120
KSEK per år.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 10,5 MSEK
2124 m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 87.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Garda, F-6.

1032 m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 79.
Visst behov av PU och verksamhetsanpassningar. Dock ej planerat.
Havdhem, F-6.

1824 m2. Bedömt max antal elever ca 125. Inskrivna elever 43.
För Barn- och elevhälsan äskas 1 MSEK år 2022. Driftskostnad ca 80 KSEK per år.
Behov av ventilationsutbyte, kostnadsuppskattning 4 MSEK. Delar av huset (ca 1500 m2) i behov av PU. Uppskattad kostnad ca 15 MSEK. Totalt ca 19 MSEK.
Öja skola, F-6.
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Investeringsplan förskolelokaler

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag från regionfullmäktige, att verka för större
och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ambitionen
är därför att alla förskolor bör ha minst tre avdelningar. Befintliga förskolor bör ha minst två avdelningar under förutsättning att de ligger i anslutning till en grundskola.

1. Barn och befolkningsprognos för förskolegruppen

Siffrorna på max antal barn per förskola är de som framkommit i och med utredningen Framtidens
förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn till yta, ventilation, kapacitet i eventuella lekhallar mm. Antalet inskrivna barn per enhet är per 20210115. Senaste prognosen är från 2020-03-24 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning, antaganden om nybyggnation och utveckling av arbetsmarknaden. Behovet mellan 2022
och 2027 är enligt prognos 84 tillkommande barn.
Ny prognos förväntas i april 2021. Prognoserna gäller boende i området och är inte alltid detsamma
som behov av förskoleplatser. Detta då fritt val av förskola gäller.

Prognos 2020-03-24

1.1. Andel inskrivna barn i region Gotlands förskolor
Andel inskrivna i förskolan var 2020 89 procent och andelen av dessa inskrivna inom Region Gotlands förskolor var år 2019 79 % och i enskild förskola 21 %.

2. Investeringsbehov Visbyområdet
Folkmängd i Visby Norra
Prognos 2020-03-24

Folkmängd i Visby Södra
Prognos 2020-03-24
Ökning av barn till Visbys förskolor.

Ökningen mellan 2022 och 2027 bedöms enligt prognos bli 80 fler barn i Visbyområdet. För norra
Visby beräknas en ökning med 11 barn och för södra Visby en ökning med 62 barn.
Andra faktorer som påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och förändringar av fristående skolverksamhet. Bland annat har Guteskolan startat en förskola på Herkulesväg
i norra Visby för 75 barn.
987 m2, 6 avd. Bedömt max antal barn ca 115. Antal inskrivna barn 95.
Ingen utökning av verksamheten planeras. Förskolan Lunden har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två paviljonger och tre avdelningar i skolbyggnaden. Båda paviljongerna är placerade på
fastigheten med tidsbegränsade bygglov. Teknikförvaltningen (TKF) undersöker olika lösningar för
att erbjuda lokaler med permanent bygglov. Skolan är idag 1,5-parallellig och behöver bli 2-parallelllig.
Förstudie startad som har presenterat två huvudalternativ. 12 MSEK beviljat 2020 och förvaltningen kommer att äska mellanskillnaden enligt något av förslagen nedan.
Väskinde förskola,
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1. En helt ny förskola med 6 avdelningar vilket frigör utrymme i skolan som då kan bli tvåparallellig. Uppskattad kostnad ca 40 MSEK
2. En ny förskolebyggnad med tre avdelningar som ersätter paviljongerna. De tre andra förskoleavdelningarna blir kvar i skolbyggnaden. Kostnad ca 25 MSEK
Beroende på alternativ så tillkommer 13 eller 28 MSEK som äskas till år 2022.
Förvaltningen förordar alternativ 1 beroende på områdets expansion och framtida byggnadsplaner
samt att verksamheterna idag är trångbodda. Förskolan har stora också fördelar av att vara samlade
i en gemensam byggnad. Därav äskas 28 MSEK. För möbler och inventarier äskas ytterligare 2
MSEK år 2022. Sammanlagd driftskostnad ca 3,2 MSEK per år.
Humlan, 660 m2, 3 avd. (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar), Bedömt max antal
barn ca 51 (35+16). Antal inskrivna barn 50.
Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna kan
då frigöras till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar (motsvarar Linden) och ytterligare en
avdelning specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning. I samband med detta behöver
Humlan verksamhetsanpassas. Uppskattad kostnad ca 1 MSEK äskas 2024. Driftskostnad ca 80
KSEK per år.
Visst PU kommer också behövas och kan förhoppningsvis utföras samtidigt.
Storken, 847 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 80 (65 + 15 i språkförskola). Antal inskrivna
barn 75.
Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Forellen, 803

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 72.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 8 MSEK.
Persgränd, 551

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 47.
Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Vitkålen, 904

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 85. Antal inskrivna barn 73.
Pga. flera incidenter på kvällar och nätter har förskolan behov av förstärkt belysning.
Behov av PU vilket planeras. Uppskattad kostnad är ca 9 MSEK
Blå Huset, 751

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 55.
PU planeras starta februari 2021. Uppskattad kostnad ca 7,5 MSEK.

608 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 64.
PU planeras starta 2022. Uppskattad kostnad ca 6 MSEK.

Klubbsvampen,

Linden, 396 m2, 3 (små) avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 37.
Hyresvärd, Riksbyggen brf Linden. Inga nödvändiga åtgärder planeras. När Humlans förskola är
färdig planeras avveckling av Linden. Nuvarande kontraktsperiod upphör 31 dec 2023 och uppsägning skall ske senast 31/3 2023, annars förlängs kontraktet med tre år till 31/12 2026.

591 m2, 4 avd. Bedömt maxantal barn ca 65. Antal inskrivna barn 54.
Hyresvärd Gotlandshem. Inga nödvändiga åtgärder planeras.

Asken,

Myran, 514

m2 + ca 200 m2, 3 + 1 (Dungen) avd. Bedömt max antal barn ca 60 + 35. Antal inskrivna barn 51 + 31.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Bullerbyn, 544

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 52.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 5,5 MSEK.
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614 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 52.
Värd Gotlandshem. Möjligheter att bygga ut om behov uppstår med anledning av området Gråbo.

Bogen,

1219 m2, 6 avd. Bedömt max antal barn ca 120. Antal inskrivna barn 83.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Kabyssen,

3–4 avd. Med möjlighet för ca 60 barn.
Förskolan stängd för ordinarie verksamhet. Används som evakuering vid PU av bl.a. Terra Novaskolan, Asken med flera förskolor. Planeras återöppnas 2022. Gården i behov av upprustning samt
viss verksamhetsanpassning. Uppskattad kostnad ca 1,5 MSEK äskas till 2022. Driftskostnad ca 120
KSEK per år.
Behov av PU innan återöppning. Uppskattad kostnad ca 6 MSEK.
Lien, 623 m2,

Glasmästaren,

PU pågår.

554 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 42.

Bryggaren, 449 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 34.
Behov av PU. Lokalerna planeras att frigöras för Terra Novaskolan och ev. 5-årsgrupp. Bygger på
återöppnande av Lien.

488 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33.
Undersöka möjligheterna att utöka med en avdelning där förrådsbyggnaden står.

Skräddaren,

1010 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 88.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Törnekvior,

Eskelhem, 300 m2, 1,5 avd. (Möjlighet till utökning i gemensamma lokaler med fritids). Bedömt
max antal barn ca 28. Antal inskrivna barn 33.
Arbete pågår med att integrera förskola, skola och fritids i gemensamma lokaler där vissa underhållsarbeten behöver göras. Ingen uppskattad kostnad.
Västerhejde, Korallen, 799 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 95. Antal inskrivna barn 93.
Paviljong med tillfälligt bygglov. Sökt förlängning till 2024-06-19.
En eventuell ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi) och/eller permanent
ökning på Korallen/Torpet.
Om paviljongen på 290 m2 skall ersättas med en permanent byggnad beräknas för motsvarande yta
en kostnad på 10,2 MSEK äskas till 2023. Driftkostnad ca 816 KSEK per år.
Västerhejde, Torpet, 412 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 39
Undersöka möjligheter att utöka med två avdelningar (se Korallen).
Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. Kostnaden är beräknad på produktionskostnaden för Törnekvior fsk med fem avdelningar och en kapacitet för ca
100 barn. Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av Visborgsområdet.
Uppskattad kostnad ca 40 MSEK 2024–2025. Driftskostnad ca 3,4 MSEK per år.
Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbynrondellen men i övrigt
med samma förutsättningar som Visborg förskola 1, d.v.s. 5 avdelningar med kapacitet för ca 100
barn. Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av Visborgsområdet. Uppskattad kostnad ca 42 MSEK 2030. Driftskostnad ca 3,5 MSEK per år.

Region Gotland

0BInvesteringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

3. Investeringsbehov Romaområdet

Mellan 2022 och 2027 bedöms antalet barn vara oförändrat.

Folkmängd i Roma
Prognos 2020-03-24
Endre, 417 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 48.
En avdelning i paviljong med tidsbegränsat bygglov som gått ut (samt ytterligare en paviljong med
tidsbegränsat bygglov med grundskoleverksamhet). Sökt förlängt bygglov till 23-10-24. Skolan
kommer enligt beslut att övergå till en F-3-skola i och med bygglovens utgång. Paviljongerna planeras därmed inte att ersättas. Inga ytterligare åtgärder planerade. För återställning av mark äskas 100
KSEK 2023.
Dalhem, 543 m2, 3–4 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 60.
Paviljong med tillfälligt bygglov som upphör 2025–08. Behov av ersättning för paviljong med två
permanenta avdelningar om förskolans kapacitet ska kunna bibehållas. Uppskattad kostnad ca 20
MSEK äskas till 2025. Driftskostnad ca 1,6 MSEK per år.
Vänge, 286 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 35. Antal inskrivna barn 31.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 3 MSEK.
Roma Kungsallén, 646 m2 + ca 100 m2, 4+1 avd. Bedömt max antal barn ca 70+17. Antal inskrivna barn 79. En avdelning är i Romaskolans lokaler.

602 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 39.
Bedömd möjlig att utöka med två avdelningar varav en uteavdelning.

Roma Skogsgläntan,

4. Investeringsbehov norra Gotland

Mellan 2022 och 2027 bedöms antalet barn öka med 8.

Folkmängd i Fårösund
Prognos 2020-03-24

Folkmängd i Slite
Prognos 2020-03-24
Fårösund, 556 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 33.
Inga nödvändiga åtgärder planerade
Lärbro, 510 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 51.
Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Ny lösning måste utarbetas i samarbete med grundskolan. Eventuellt byggnaden ”Folkskolan 1919”. Som en första uppskattning bedöms kostnaden till 10 MSEK som äskas till 2024.
Slite, 923 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 110. Antal inskrivna barn 59.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
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330 m2, 2+1 avd. (en uteavdelning). Bedömt max antal barn ca 50. Antal inskrivna barn 37.
Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.
Utreda möjligheten till växthusliknande byggnad med värmekälla, toalett och diskbänk. Ingen uppskattad kostnad.

Fole,

350 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 45. Antal inskrivna barn 40.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Stenkyrka,

5. Investeringsbehov Klinteområdet
Folkmängd i Klinte
Prognos 2020-03-24

I Klinteområdet bedöms en liten minskning med 4 barn under perioden 2022 till 2027.
Klinte, 814

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 90.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Sanda, 640 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 75. Antal inskrivna barn 81.
Förskolan är beroende av en paviljong med tidsbegränsat bygglov, undermåliga lokaler i f.d. lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad. Förvaltningen har sökt förlängning av det tidsbegränsade bygglovet och har blivit beviljade detta till sommaren 2025.

Ersättningslokaler motsvarande 377 m2 krävs för att bibehålla dagens kapacitet. Detta motsvarar en
uppskattad kostnad på ca 13 200 000 kr. För att skapa en god och kvalitativ lösning behöver dock
en ny byggnad med motsvarande tre avdelningar byggas. Kostnaden för detta uppskattas utifrån
erfarenheter till ca 30 MSEK och äskas till 2023. Driftkostnad ca 2,4 MSEK per år.

6. Investeringsbehov södra Gotland
Folkmängd i Sudretområdet
Prognos 2020-03-24

Sudretområdet prognosticeras en mindre ökning med 5 barn 2020 till 2027.
Hemse, Högby förskola, (Hemsegården), 412 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 22.
Öppna förskolan flyttar enligt plan in under våren 2021 i och är utöver ordinarie avdelningar.
Hemse, Tallen, 661 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 58.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

624 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 51.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Hemse, Mullvaden,

Garda, 199 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 30.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

325 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33.
Inga insatser är planerade men lokalerna är i behov av viss verksamhetsanpassning och PU. Ingen
uppskattad kostnad.
Havdhem,

Region Gotland

0BInvesteringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

Öja, 325 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 27.
Inga nya insatser är planerade. Samordning med PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar
lokaler i skolbyggnaden. Se Öja skola.
PU-andel i skolbyggnaden ca 200 m2, 2 MSEK.

Investeringsplan Särskolelokaler

Normalt sett är det ca 1 % av populationen/eleverna som är berättigade/i behov av särskola vilket
också ger stabila antal inskrivna elever i särskolans verksamheter.
Inför HT 22 och HT 23 förväntas dock en ökning med ett tiotal elever till åk 1 (från ca 10 till 23).
Detta baserat på Habiliteringens uppgifter och bedömning. Om Habiliteringens bedömning är korrekt kommer särskolan att under de följande 13 åren (9 år grundsärskola och 4 år gymnasiesärskola)
behöva utöka sin kapacitet med ett 10-tal platser i jämförelse med idag. Något som inte bedöms
kunna göras inom befintliga lokaler och befintlig bemanning. För detta äskas 1MSEK
Ytterligare behov finns för förbättrande insatser kring bl.a. ljudmiljö i lokalerna samt byta ut vissa
möbler för en bättre ljudmiljö. Uppskattad kostnad ca 80 KSEK vilket äskas 2022.
Polhem grundsärskola

För att möta det ökade behovet av särskoleplatser har en avdelning etablerats i ”långa längan”. Viktigt med samordning av alla verksamheter och olika behov på området inför framtiden.
Desideria grundsärskola

PU-arbeten pågår. Återstående delar görs färdigt under 2021. För utbyte av köksutrustning samt ytterligare åtgärder kring utemiljön äskas 100 KSEK år 2022.
Desideria gymnasiesärskola

I Desideria finns även Wisbygymnasiet gymnasiesärskola. Verksamhetsanpassningar för ett ökat
elevunderlag inför läsåret 21/22 men främst inför läsåret 22/23 behövs. Se inledande stycke.
Polhem grundsärskola

Lokaler på området nyttjas gemensamt med flertalet andra verksamheter inom UAF. Samplanering och gemensamma prioriteringar måste ske för optimalt lokalutnyttjande på totalen.
Norrbacka grundsärskola

Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Solberga grundsärskola

Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Lövsta resursskola och en särskoleelev

Diskussioner pågår tillsammans med Lövsta resursskola om bästa möjliga samutnyttjande
av lokaler.

Investeringsplan Barn- och elevhälsan

Barn och elevhälsan har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler för verksamheten. På
många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Barn- och elevhälsans önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum samt att dessa uppfyller gällande lagkrav.
Nödvändiga åtgärder kommer i första hand att ske i samband med PU och övriga arbeten/verksamhetsanpassningar och anges under respektive skola/förskola.

Konsekvenser
Pandemi

Kostnadsökningar

Totalt investeringar

Objekt
Nätverk
Digitala Klassrum
Devices elever
Devices lärare
System införande

Investeringar

Pott

BUN/UAF
Kategori 3, IT

Investeringsäskanden
2022-2026

800

Utbyggnad , Underhåll av nät
Av utrustning
1 till 1
iPad eller PC
Lärplattform

Projekttext

3
2
1
1
3

Prio
1,2,3

8 394

250
1 025
6 511
433
175

2022

6 940

255
1 055
4 767
763
100

2023

6 840

255
1 055
4 767
763

2024

6 640

255
855
4 767
763

2025

6 640 35 454

255 1 273
855 4 847
4 767 25 580
763 3 486
278

2026 Total

Nybyggnation 5 avd. ca 2030

Wisborg förskola 2 (Kneippbyn)

1

Mindre om och tillbyggnader, utemiljö, UV-skydd,
lekredskap mm

Säkerhet trygghet och tillgänglighet
Inventarier, utbyte, säkerhet
Anpassning kopplat till tillfällig elevökning
Ersättningslokaler förskolepaviljonger
Nybyggnation enligt förnyat
uppdrag.inklusive barn med
Verksamhetsanpassning
för förskola
flerfunktions-nedsättning när åk F-1 flyttar till
Anpassningar matsal mm

Återställning efter för
tidsbegränsat
bygglov
Ersättningslokaler
"Gröna längan"
samt återställning
efter av
dessa
bygglov.
Proj
fyratidsbegränsade
nya klassrum till
Visby efter att tillfälligt
bygglov paviljong upphör i Västerhejde

Grundskolor/mindre anpass.

För-, sär- och grundskolor
Idrottshallar
Särskolan
Väskinde förskola
Alléskolan
Humlegård
Polhemskolan

Endre förskola
Västerhejde skola
Visby/Västerhejde
Idrottshall i Roma
Idrottshall i Visby
Tjelvarskolan

Skolgård samt lokaler för Barnoch elevhälsan
Verksamhetsanpassningar
samt lokaler
för Barn- och
elevhälsan
Ersättning av paviljong med tidsbegränsat bygglov
Ersättning av paviljong med tidsbegränsat bygglov
Möbler, lyftar, anpassningar

Anpassningar Barn- och elevhälsan, administration mm

Effektivisering,
två nya
klassrum bygglov, lärarbostad
Ersättning
pav med
tidsbegränsat
och lokaler i skolbyggnad.

Återställning
av markmed
efter
tidsbegränsat
bygglov
Ersättning
paviljong
tidbegränsat
bygglov
samt
lokaler för Barn- och elevhälsan
Upprustning gård, verksamhetsanpassningar

10 200

300

180
149 880 102 100

1 500
1 000

30 000

1
1
1
1
1
1

2 600
1 500
500

200

100

17 000

1 500
200

2 000

0

0

1
1
1

1 000
700
7 000
2 000

35 000

2 000

40 000

10 000

0

30 000

45 300

10 000

2 500

100

1 000

1 500
200

2 000

0

98 750

20 000

35 000

10 500

1 500
250

2 500

500

13 250

1 500
250

2 500

500

2 800
1 500
1 000
10 200
10 000
180
409 280

1 500
500
30 000

20 000
100
2 600

2 000
100
10 500
200
35 000
35 000
1 000
700
7 000
2 000

17 000
1 000

7 500
1 100
1 000
30 000

11 000

1 000

1 000

300
500

3 000

500

2 000

6 000

3 000

500

20 000

2 000

"140000"

6 000

2026 Total

81 000

0

20 000

2 000

6 000

2025

27 000

2 000

6 000

2024

Investeringar (tkr)
2023

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1 500
200
1 000
30 000

2 000

0

0

300
500

54 000

2 000

6 000

2022

0
120
80
0
0
14
11 990

120
40
0

0
0
0

160
0
0
0
2 800
0
80
56
560
160

0
0

120
16
80
2 400

160

0

0

24
40

4 320

0

0

160

0

480

2023

24
120
80
816
0
14
19 918

120
40
2 400

0
0
208

160
8
0
16
2 800
0
80
56
560
160

1 360
0

240
32
80
2 400

320

0

0

24
40

6 480

0

320

0

960

224
120
80
816
800
14
23 542

120
40
2 400

0
8
208

160
8
0
16
2 800
0
80
56
560
160

1 360
80

360
48
80
2 400

480

0

0

24
40

6 480

1 600

480

0

1 440

2025

224
120
80
816
800
14
31 442

120
40
2 400

1 600
8
208

160
8
840
16
2 800
2 800
80
56
560
160

1 360
80

480
68
80
2 400

680

40

40

24
40

6 480

3 200

640

1 920

2026

Driftskostnader (tkr)
2024

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar fastställd internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte.

Totalt investeringar

Sanda skola
Stånga skola
Öja skola
Västerhejde förskolor
Lärbro förskola
Särskolan

Södervärnskolan
Södervärnskolan II
Romaskolan
Dalhem förskola
Endre skola
Vänge skola
Lien förskola
Solklintskolan
Sanda förskola

1

Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara paviljonger.

Förstudie och nybyggnad av idrottshall i Roma
Förstudie och nybyggnad av idrottshall i Visby
Verksamhetsanpassningar
Utökning av antal klassrum
Verksamhetsanp. i samband med ventilationsarb.
Utbyggnadpav
matsal
Ersättning
med tillfälligt bygglov, bygge av 2
avdelningar

1

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar etc.

Investeringspott indexeringsökning
Nya förskoleplatser/mindre
bygginvesteringar indexeringsökning

1
1
1
1

1
1

Verksamhetsanpassningar
Möbler inventarier

1

2

Södervärnskolan
Väskinde
Nya investeringsförslag

enligt förnyat uppdrag.
Alléskolan Beviljat 2020 12 msek 2021 27Nybyggnation
msek
Möbler/inventarier
Alléskolan

1

Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara paviljonger.
Nybyggnation 5 avd.
1

2

1

Prio
1,2,3

Nybyggnation av F-6. Kostnad uppskattad.

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar etc.

Projekttext

VVV-skolan, (Västerhejde, Vibble,
Visborg) Inv. flyttas till 2028-2032
Nya förskoleplatser/mindre
bygginvesteringar
Wisborg förskola 1 (Pippi)

Investeringar enligt plan

Pott
Investeringspott

BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

2022-2026
Nämnd/Förvaltning: BUN/UAF

Investeringsplan, tabell

224
120
80
816
800
14
32 502

120
40
2 400

1 600
8
208

160
8
840
16
2 800
2 800
80
56
560
160

1 360
80

600
88
80
2 400

880

80

80

24
40

6 480

3 200

800

0

2 400

2027
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Investeringsplan grundskolelokaler
1. Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har ett stående uppdrag från regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att
få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att verka för
större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ur
kvalitetsperspektiv bör en skolenhet bestå av två paralleller på låg och mellanstadiet och tre paralleller på högstadiet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 150 elever.
Barn och utbildningsnämnden gav 2020-12-15 (BUN §125) förvaltningen i uppdrag att i investeringsplanen också visa på kommande kostnader för periodiskt underhåll (PU). Dessa kostnader och
investeringar belastar tekniska nämndens budget och det är teknikförvaltningen som ansvarar för
planering och utförande av desamma. Då planeringen av PU ständigt behöver justeras utifrån oförutsedda händelser och att det i och med det sker omprioriteringar är det mycket svårt att korrekt
visa den för en kommande period om fem till tio år. Avstämning med teknikförvaltningen är gjord
och i de fall relativ säkerhet råder finns dessa kostnader redogjorda för. De är då skrivna i kursiv stil
sist på respektive enhet. De utgår från schablonkostnaden 10 000 kronor per kvadratmeter. Vad
gäller nyproduktion vid ersättande av verksamhetslokaler utgår dessa från kostnaden 35 000 kronor
per kvadratmeter, också det en schablon baserad på erfarenhet och historik. Driftkostnaden är i alla
förslag nedan uträknad med schablonen 8 procent av investeringen. (Kapitalkostnad och övriga
kostnader som el, värme, vatten mm.)

2. Elev- och befolkningsprognos
Siffrorna på max antal elever per grundskola är de som framkommit i och med utredningen Framtidens förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn till yta,
ventilation, kapacitet i matsal mm. Antalet inskrivna elever per enhet är per 2021-01-15. Senaste befolkningsprognosen är från 2020-03-24 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning, arbetstillfällen och byggnation. Ny prognos väntas i april 2021.
Behovet mellan 2022 och 2027 är enligt prognos 60 tillkommande elever. Prognoserna gäller boende i området men behöver med det inte alltid vara detsamma som behov/önskemål av grundskoleplatser. Detta då fritt val, i mån av plats, i grundskolan gäller. Atheneskolan har nyligen aviserat
utökning av F-6 med sammanlagt 175 elever och även Guteskolan har som ambition att utöka sin
verksamhet med ca 75 elever.

Folkmängd hela Gotland efter åldersklass
Ålder
0
1-5
6
7-9
10-12
13-15
0-15

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

344
2917
616
1995
1935
1833
9640

351
2877
656
1950
2069
1871
9774

356
2932
581
1975
2088
1914
9846

361
2936
638
1921
2074
2000
9930

365
2939
646
1943
2036
2127
10056

368
2979
615
1936
2060
2146
10104

368
3004
624
1965
2006
2130
10097

367
3017
632
1948
2024
2091
10079

365
3024
637
1933
2013
2110
10082

364
3026
641
1953
2039
2058
10081

362
3025
644
1970
2024
2076
10101

Prognos 2020-03-24

Förskola
F-6
7-9

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2589
4676
1871

2640
4645
1912

2643
4633
2000

2645
4627
2127

2680
4613
2146

2705
4596
2130

2715
4602
2092

2723
4581
2109

2723
4633
2059

2723
4640
2076

Prognos 2020-03-24
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Elevantal läsåret 20/21, alla elever, kommunala och fristående skolor

Läsår

För

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Summa

20/21

670

645

688

670

715

716

662

610

647

648

6671

3. Nyanlända
Nyanlända: Prognosen ligger på ca 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar per år under 2020–
2030. Antalet asylsökande är svårt att prognostisera då det hänger samman med utvecklingen i världen och i Sverige. Just nu handlar det om ett lågt antal boende på ön, max 20) och förvaltningen
väntar inga större flyktingströmmar. Sveriges kvotmottagandet förväntas också vara oförändrat.
Lotsen: Baserat på senaste årens mottagande så är det i snitt ca 10 elever på Lotsen – ibland upp
mot 20. Det är KVOT-flyktingar, anhöriginvandring, ensamkommande och barn till EU-medborgare som arbetar/studerar på ön samt barn till svenska medborgare som bott utomlands och flyttat
tillbaka till Sverige där barnen är födda i annat land. Den ordinarie Lotsen-verksamheten (8-veckors
introduktion) står idag med ett rum till sitt förfogande. För fullgod verksamhet behövs både klassrum, grupprum för att dela gruppen då åldersskillnaden är stor (6 år-19 år), ändamålsenliga lokaler
för fritidsverksamhet, rum för inskrivningssamtal, kartläggningar och kontor/arbetsytor för personal (ca 5-6 personer). Förvaltningen har sett en konstant ökning av elever som helt eller delvis saknar studiebakgrund varför ett skolförberedande år har planerats. Till den behövs ändamålsenliga lokaler som elever kan ta sig till från hela ön.
Modersmålsenheten: Förutom Lotsen har modersmålsenheten ca 40 modersmålslärare som är i
behov av en gemensam arbetsplats samt ett gemensamt mötesrum då de helt eller delvis saknar
egen arbetsplats när de är ute på skolorna. Det är av stor vikt att hålla ihop enheten för att kunna
nyttja resurserna på bästa sätt.

4. Idrott
Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga schematider i idrottshallarna i
delar av Visby och i Roma. Förvaltningen har startat en diskussion med Kultur- och fritidsavdelningen för att hitta en lämplig lösning och göra ett grundläggande projekteringsarbete inklusive en
kostnadskalkyl som kan tillgodose både skolans och föreningslivets behov.
Motsvarande kostnad för en fullstor ”enkel” hall i Stockholmsområdet har de senaste åren uppgått
till mellan 25 och 42 MSEK. Med en enkel hall menas en hall som uppfyller alla krav för skola och
föreningsliv inklusive dusch och ombyte men ingen plats för åskådare och kafeteria etcetera.
I väntan på en utförlig förstudie äskas därför 35 MSEK år 2022 i Roma och 35 MSEK år 2025 i
Visby.
För att upprätthålla standard och säkerhet i befintliga idrottshallar äskas 200 KSEK per år.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet
Ett antal av våra för- och grundskolor har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett
flertal brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer
då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever.
Som pilot för arbetet kring att höja säkerheten hänvisas till erfarenheterna från Wisbygymnasiet. Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom kameraövervakning, elektroniska
lås samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har
höjt säkerheten och tryggheten för personal och elever. Nästa steg är ett antal för- och grundskolor.
För- och grundskolorna har efter olika incidenter haft diskussioner med personal och vårdnadshavare om hur tryggheten skall förbättras. Tidigare har all personal erhållit ID-brickor för att besökare
och andra ska kunna identifiera behörig personal. Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste
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omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av förstärkt belysning, montering av kodlås
och förbättring av skalskydd samt extra rondering av vaktbolag.
För- och grundskolegårdar används tyvärr även ofta som handelsplats och gömställe för droger.
Under 2019 har investeringar gjorts på ett antal för- och grundskolor för att underlätta för barn och
elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i byggnader och på gångbanor.
Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare har installerats. Skolgårdar har anpassats för rörelsehindrade. Dessa arbeten behöver fortlöpa.
För kommande åtgärder inom dessa områden äskas 1,5 MSEK/år de följande åren.

6. Allmänt

Investeringspott om 6 MSEK per år för möbler, lekredskap, spisar mm äskas även kommande år.
Så även 2 MSEK per år kostnader kring nya förskoleplatser och de verksamhetsanpassningsbehov
som följer med detta. Utöver detta äskas även 2 MSEK per år för mindre om-och tillbyggnader för
att kunna optimera ytor och tillskapa fler platser inom grundskolan.

7. Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra efter åldersklass
Ålder
0
1-5
6
7-9
10-12
13-15
0-15

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

83
726
162
548
571
520
2610

83
703
168
540
591
548
2633

84
709
150
531
585
566
2625

84
700
166
505
574
593
2622

85
701
159
509
567
616
2637

85
713
149
500
562
613
2622

85
716
155
501
538
603
2598

85
717
156
492
541
595
2586

84
718
157
489
534
591
2573

84
718
158
496
536
570
2562

84
717
159
499
529
574
2562

Prognos 2020-03-24

Folkmängd i Visby Södra efter åldersklass
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Prognos 2020-03-24

7.1. Sammanfattning Visbyområdet
Behovet mellan 2022 och 2027 är enligt prognos 28 tillkommande elever F-9 boende i Visbyområdet.
För norra Visby beräknas en minskning med 67 elever och för södra Visby en ökning med 95 elever. Förvaltningen planerar en översyn av upptagningsområdena för att bättre kunna balansera skolorna i norra och södra Visby.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och förändringar av fristående skolverksamhet där Atheneskolan och Guteskolan har aviserat en utökning
med 175 respektive ca 75 elever vilket motsvarar 25 elever per årskurs.

7.2. Evakuering Visby
Då ett flertal större ombyggnader planeras i Visbyområdet så finns ett behov av evakueringslokaler
motsvarande ca 15 klassrum under de närmaste åren. Tanken är att kunna använda samma evakueringslokaler för
1. Södervärnskolans utbyte av ventilationssystem HT2021–VT2022
2. Om och tillbyggnad av Alléskolan HT2022–VT2024
3. Underhållsarbete för Vuxenutbildningen HT2024–VT2025
Ett projekt är startat i samarbete mellan UAF och TKF för detta ändamål. Eventuella kostnader
kommer att belasta TN:s budget.
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7.3. Investeringsbehov norra Visbyområdet/Solbergalinjen
Antal elever i norra Visby bedöms minska med 67 elever mellan 2022 och 2027.

Skolor i norra Visby
Solberga, Norrbacka, S:t Hans, Tjelvar, Väskinde, Polhem, Allé samt Humlegård
10338 m2. Bedömt max antal elever ca 850. Inskrivna elever 737.
Pågående PU. Inga övriga nödvändiga planerade åtgärder planeras. På sikt kan skolan bli en 7–9skola.
Solbergaskolan 4–9.

3082 m2. Bedömt max antal elever ca 180. Inskrivna elever 179.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Norrbackaskolan, F-6.

S:t Hansskolan, F-6. 3177

m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 182.
Pågående PU. Översyn av belysning på skolgård kommer göras i samband med PU.
Tjelvarskolan, F-3. 2700

m2. Bedömt max antal elever ca 200. Inskrivna elever 116.
På sikt kan skolan bli en F-6-skola (om Solberga blir 7–9) vilket i så fall medför behov av verksamhetsanpassningar. Uppskattad kostnad ca 1 MSEK som äskas 2022. Driftskostnad ca 80 KSEK per
år.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 27 MSEK.
Väskinde skola, F-6.

2961 m2. Bedömt max antal elever ca 300 (om anpassningar görs). Inskrivna

elever 243.
Skolan är idag 1,5-parallellig och behöver bli 2-parallellig F-6. För att möjliggöra denna expansion
behöver viss yta som förskolan idag disponerar användas av grundskolan. För nödvändiga investeringar se Väskinde förskola utöver 500 KSEK för inventarier i samband med verksamhetsförändringar.
1725 m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 112.
Skolan är en-parallellig F-6. Övriga delar av fastigheten används av Barn- och elevhälsan, modersmålsenheten samt av arbetsmarknads- och integrationsenheterna. På fastigheten finns också andra
skolformer som särskola, gymnasieskola, särskilda undervisningsgrupper och vuxenutbildning. Vid
omdisposition kan skolan i en framtid ha två paralleller F-6.
Slutarbeten på skolgård, specialsalar för praktisk-estetiska ämnen m.m. i hus 03, ”Långa längan”
planeras under 2021. För anpassningar av matsal m.m. äskas 2 MSEK år 2022. Driftskostnad 160 ca
KSEK per år.
Polhemskolan F-6.

Alléskolan, 2–6. 1857

m2. Bedömt max antal elever ca 200. Inskrivna elever 209.
Alléskolan, inklusive Humlegårdsskolan, är idag en F-6-skola där Alléskolan sedan länge har ett renoveringsbehov. Åk. F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler och åk. 2–6 i Alléskolans lokaler. (Alléskolan benämns som 1,5-parallellig. 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 MSEK genomförts, vilka avsett främst källare,
där matsal och fritidslokalerna är belägna, samt ventilation och målningsarbeten.
Renovering och tillbyggnad med fristående byggnad/nybyggnation.
TKF har 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 7 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 projektets avbrutits.

Region Gotland

Investeringsplan
Lokaler BUN
2022 – 2032

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 kommer förvaltningen att äska mellanskillnaden mot den uppskattade totalkostnaden om ca 125 MSEK. 57 MSEK till 2022 och 47 MSEK (inklusive 3 MSEK för inventarier)
till 2023. Sammanlagd driftskostnad ca 10 MSEK 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.
677 m2. Bedömt max antal elever ca 100. Inskrivna elever 92.
Humlegårdsskolan avvecklas och blir förskola när Alléskolan blir färdig
Humlegårdsskolan, F-1.

8. Investeringsbehov södra Visbyområdet/Södervärnslinjen
Antal elever boende i södra Visby bedöms öka med 95 elever mellan 2022 och 2027.

Skolor i södra Visby

Södervärn, Västerhejde, Eskelhem, Lyckåker, Gråbo samt Terra Nova.
7267 m2. Bedömt max antal elever ca 700. Inskrivna elever 569 elever.
Pågående PU. Pausat på grund av kommande ventilationsarbeten och beräknas bli klart i samband
med dessa. Utbyte av ventilationen beräknas ta ca 1 år med evakuering av hela A-huset.
Behov finns för ytterligare minst tre klassrum vilket bör göras i samband med ventilationsarbetena
nedan. För detta äskas 1 MSEK år 2022.
Södervärnskolan, 4–9.

Kostnaden för ventilationsarbetet beräknas till 14,4 MSEK.
Lösning för evakuering enligt ett särskilt projekt pågår och planeras och budgeteras av TN. Behovet är ca 15 klassrum, grupprum och 40 arbetsplatser.
Evakueringskostnaderna belastar till största del TN men skall delas mellan Södervärn, Allé och Komvux. Se
punkt 7.2
Västerhejde skola, F-6. 2172

m2. Bedömt max antal elever ca 320. Inskrivna elever 276.
En omfattande renovering av Västerhejde skola är färdig. Dessa åtgärder innebär att skolan idag
uppfyller alla krav och kan fortsätta fram till dess att det tidsbegränsade bygglovet för den så kallade
Gröna längan går ut 2027. I Gröna längan finns idag fyra klassrum och ett personalrum.
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde/Vibble/Visborg (av förvaltningen
benämnt VVV-skolan). Detta för att kunna erbjuda plats för den tidigare prognostiserade elevökningen. Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation nordost om Kneippbynrondellen. Oklart om behovet är en två- eller treparallellig skola då det beror på
elevökningen i Visborgsområdet och etablering/utökning av privata aktörer.
Enligt den senaste elevprognosen kan den beräknade ökningen i Visby under överskådlig tid ske
med Polhem- och Alléskolan varför behovet av en utbyggnad i Västerhejde ej finns kvar i närtid.
En ersättning för Gröna Längan kan dock bli nödvändig. Till förstudie för ersättning av dessa fyra
klassrum äskas 200 KSEK under 2023. Ca 300 m2 ger ett investeringsbehov av ca 10,5 MSEK vilket
äskas till 2025. Om VVV-skolan byggs så finns inte detta behov.
Eskelhem skola, F-3. 899

m2. Bedömt max antal elever 75. Inskrivna elever 41.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
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Lyckåker, F-6 (F-3). 2574 m2.

Bedömt max antal elever ca 275. Inskrivna elever 189.
Återstår PU på administrationsdel och BEH som planeras att genomföras våren 2021.
4561 m2. Bedömt max antal elever ca 300. Inskrivna elever 224.
P.g.a. vandalisering kvällstid behöver förstärkt belysning installeras på skolgården. Eventuellt förstärkt kamerabevakning. Visst behov av PU.
Gråboskolan, F-6.

Terra Novaskolan, F-6. 1787

m2. Bedömt max antal elever ca 190. Inskrivna elever 194.
Genomgår just nu PU. Skolan har idag platsbrist och behöver ytterligare ett antal klassrum som kan
frigöras med anpassningar i samband med PU. Det finns möjlighet att nyttja Bryggarens lokaler om
förskolan flyttar. Detta gör sammantaget att Terra Nova kan bli två-parallellig och ta emot ca 280
elever.

9. Investeringsbehov Romalinjen
Antal elever boende i Romaområdet bedöms öka med 12 mellan 2022 och 2027.

Folkmängd i Roma efter åldersklass
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Skolor i Romalinjen
Roma, Dalhem, Endre, Kräklingbo, Vänge

5443 m2. Bedömt max antal elever ca 350. Inskrivna elever 342.
Romaskolan har idag platsbrist och går succesivt från 1parallell F-6 och två-paralleller 7-9 till tvåparallellig F-9. Förvaltningen föreslår i första hand att befintliga lokaler anpassas för ett bättre lokalutnyttjande. Om platsbristen fortfarande kvarstår efter dessa åtgärder föreslås att förskolan lämnar
dagens skollokaler och därmed frigör utrymme för skolans expansion.
Behov finns för en utbyggnad av matsalen, uppskattad kostnad 2 MSEK 2022. Driftskostnad ca
160 KSEK per år.
Romaskolan, F-9.

Det finns ett stort behov av en ny idrottshall och uppdrag finns att utreda detta.
Uppskattad kostnad är i dagsläget 35 MSEK vilket äskas till 2022. Ger en driftkostnad på 2,8
MSEK per år. Projekteringskostnad ca 3,5 MSEK 2021 - 2022.
Dalhem skola, F-6. 1655

m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 114.
Ingen planerad åtgärd. Dock kommande platsbrist med anledning av delvis samlokaliserad förskola
som måste hanteras. Se Dalhem förskola.
853 m2. Bedömt max antal elever ca 150. Inskrivna elever 91.
Paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut. Sökt förlängt bygglov till 23-10-24 för paviljong med
förskoleverksamhet samt till 24-03-03 för paviljong med grundskoleverksamhet. Enligt beslut skall
Endre bli en F-3-skola vid bygglovens upphörande varför paviljongerna ej ersätts.
För återställning av mark äskas 100 KSEK 2024.
Endre skola, F-6.

Kräklingbo skola, F-6. 959

m2. Bedömt max antal elever ca 150. Inskrivna elever 34.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
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925 m2. Bedömt max antal elever ca 110. Inskrivna elever 54.
Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-06-30. Därefter måste
en långsiktig lösning utarbetas. Medel äskas för en ersättning av paviljong på 45 m2. Investeringsbehov ca 1,6 MSEK vilket kommer att äskas till 2023. För barn- och elevhälsan tillkommer 1 MSEK.
Driftkostnad ca 210 KSEK/år.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 9,3 MSEK.
Vänge skola, F-6.

10.

Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund bedöms öka med 3 elever medan Slite bedöms minska med 34 elever mellan 2022 och
2027.

Folkmängd i Fårösund efter åldersklass
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Folkmängd i Slite efter åldersklass
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Skolor i Norrlinjen.
Solklint, Fole, Stenkyrka, Fårösund samt Lärbro

7991 m2. Bedömt max antal elever ca 350. Inskrivna elever 206.
För effektivare lokalutnyttjande vilket ger två ytterligare klassrum äskas 500 KSEK 2022. Driftskostnad ca 40 KSEK per år.
Solklintskolan, F-9.

Fole skola, F-6. 1480

m2. Bedömt max antal elever ca 165. Inskrivna elever 118.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
1017 m2. Bedömt max antal elever ca 135. Inskrivna elever 60.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Stenkyrka skola, F-6.

Fårösundskolan, F-9. 3134 m2.

Bedömt max antal elever ca 250. Inskrivna elever 127.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Lärbro skola, F-6. 1737

m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 111.
Inga nödvändiga åtgärder planerade utifrån grundskolans behov. Dock ersättningsbehov av lokaler
inom förskolan vilket kan påverka grundskolans verksamhet. Se Lärbro förskola.
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11.

Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Området Klinte bedöms öka med 22 elever mellan 2022 och 2027. Sudret bedöms öka med 26 elever.

Folkmängd i Klinte efter åldersklass
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Folkmängd på Sudret efter åldersklass
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Skolor i Sudretlinjen

Klinte, Sanda, Högby, Garda, Stånga, Havdhem samt Öja
7466 m2 Bedömt max antal elever ca 500. Inskrivna elever 280.
PU pågår. Pga. vandalisering kvällstid så ska förstärkt belysning installeras på skolgården.
Klinteskolan, F-9.

810 m2. Bedömt maxantal elever ca 100. Inskrivna elever 67.
Grundskolan är beslutad att bli permanent F-3. Planerat färdigt till hösten 2024.
För detta krävs ca 2 800 000 kronor i investeringar för skola, BEH och administrativa ytor. För
projektering äskas 300 KSEK 2023. Se även Sanda förskola. Driftskostnad ca 224 KSEK per år.
Visst behov av PU och anpassningar (ca 250 kvm) Uppskattad kostnad ca 2,5 MSEK.
Sanda skola, F-3.

Högbyskolan, F-9.

PU pågår.

8041 m2. Bedömt max antal elever ca 500. Inskrivna elever 329.

1022 m2. Bedömt max antal elever ca 140. Inskrivna elever 106.
1 MSEK investeringar BEH 2022. Skolgården är delvis anpassad för förskolebarn och behöver anpassas för grundskoleelever. För detta äskas 500 KSEK 2022. Sammanlagd driftskostnad ca 120
KSEK per år.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 10,5 MSEK
Stånga, F-6.

2124 m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 87.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Garda, F-6.

1032 m2. Bedömt max antal elever ca 175. Inskrivna elever 79.
Visst behov av PU och verksamhetsanpassningar. Dock ej planerat.
Havdhem, F-6.

1824 m2. Bedömt max antal elever ca 125. Inskrivna elever 43.
För Barn- och elevhälsan äskas 1 MSEK år 2022. Driftskostnad ca 80 KSEK per år.
Behov av ventilationsutbyte, kostnadsuppskattning 4 MSEK. Delar av huset (ca 1500 m2) i behov av PU. Uppskattad kostnad ca 15 MSEK. Totalt ca 19 MSEK.
Öja skola, F-6.
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Investeringsplan förskolelokaler

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag från regionfullmäktige, att verka för större
och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ambitionen
är därför att alla förskolor bör ha minst tre avdelningar. Befintliga förskolor bör ha minst två avdelningar under förutsättning att de ligger i anslutning till en grundskola.

1. Barn och befolkningsprognos för förskolegruppen
Siffrorna på max antal barn per förskola är de som framkommit i och med utredningen Framtidens
förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn till yta, ventilation, kapacitet i eventuella lekhallar mm. Antalet inskrivna barn per enhet är per 20210115. Senaste prognosen är från 2020-03-24 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning, antaganden om nybyggnation och utveckling av arbetsmarknaden. Behovet mellan 2022
och 2027 är enligt prognos 84 tillkommande barn.
Ny prognos förväntas i april 2021. Prognoserna gäller boende i området och är inte alltid detsamma
som behov av förskoleplatser. Detta då fritt val av förskola gäller.
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1.1. Andel inskrivna barn i region Gotlands förskolor
Andel inskrivna i förskolan var 2020 89 procent och andelen av dessa inskrivna inom Region Gotlands förskolor var år 2019 79 % och i enskild förskola 21 %.

2. Investeringsbehov Visbyområdet
Folkmängd i Visby Norra
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Folkmängd i Visby Södra
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Ökning av barn till Visbys förskolor.

Ökningen mellan 2022 och 2027 bedöms enligt prognos bli 80 fler barn i Visbyområdet. För norra
Visby beräknas en ökning med 11 barn och för södra Visby en ökning med 62 barn.
Andra faktorer som påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och förändringar av fristående skolverksamhet. Bland annat har Guteskolan startat en förskola på Herkulesväg
i norra Visby för 75 barn.
987 m2, 6 avd. Bedömt max antal barn ca 115. Antal inskrivna barn 95.
Ingen utökning av verksamheten planeras. Förskolan Lunden har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två paviljonger och tre avdelningar i skolbyggnaden. Båda paviljongerna är placerade på
fastigheten med tidsbegränsade bygglov. Teknikförvaltningen (TKF) undersöker olika lösningar för
att erbjuda lokaler med permanent bygglov. Skolan är idag 1,5-parallellig och behöver bli 2-parallelllig.
Förstudie startad som har presenterat två huvudalternativ. 12 MSEK beviljat 2020 och förvaltningen kommer att äska mellanskillnaden enligt något av förslagen nedan.
Väskinde förskola,
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1. En helt ny förskola med 6 avdelningar vilket frigör utrymme i skolan som då kan bli tvåparallellig. Uppskattad kostnad ca 40 MSEK
2. En ny förskolebyggnad med tre avdelningar som ersätter paviljongerna. De tre andra förskoleavdelningarna blir kvar i skolbyggnaden. Kostnad ca 25 MSEK
Beroende på alternativ så tillkommer 13 eller 28 MSEK som äskas till år 2022.
Förvaltningen förordar alternativ 1 beroende på områdets expansion och framtida byggnadsplaner
samt att verksamheterna idag är trångbodda. Förskolan har stora också fördelar av att vara samlade
i en gemensam byggnad. Därav äskas 28 MSEK. För möbler och inventarier äskas ytterligare 2
MSEK år 2022. Sammanlagd driftskostnad ca 3,2 MSEK per år.
660 m2, 3 avd. (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar), Bedömt max antal
barn ca 51 (35+16). Antal inskrivna barn 50.
Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna kan
då frigöras till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar (motsvarar Linden) och ytterligare en
avdelning specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning. I samband med detta behöver
Humlan verksamhetsanpassas. Uppskattad kostnad ca 1 MSEK äskas 2024. Driftskostnad ca 80
KSEK per år.
Visst PU kommer också behövas och kan förhoppningsvis utföras samtidigt.
Humlan,

Storken, 847

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 80 (65 + 15 i språkförskola). Antal inskrivna
barn 75.
Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Forellen, 803

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 72.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 8 MSEK.
Persgränd, 551

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 47.
Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Vitkålen, 904

m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 85. Antal inskrivna barn 73.
Pga. flera incidenter på kvällar och nätter har förskolan behov av förstärkt belysning.
Behov av PU vilket planeras. Uppskattad kostnad är ca 9 MSEK
Blå Huset, 751

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 55.
PU planeras starta februari 2021. Uppskattad kostnad ca 7,5 MSEK.
608 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 64.
PU planeras starta 2022. Uppskattad kostnad ca 6 MSEK.
Klubbsvampen,

396 m2, 3 (små) avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 37.
Hyresvärd, Riksbyggen brf Linden. Inga nödvändiga åtgärder planeras. När Humlans förskola är
färdig planeras avveckling av Linden. Nuvarande kontraktsperiod upphör 31 dec 2023 och uppsägning skall ske senast 31/3 2023, annars förlängs kontraktet med tre år till 31/12 2026.
Linden,

591 m2, 4 avd. Bedömt maxantal barn ca 65. Antal inskrivna barn 54.
Hyresvärd Gotlandshem. Inga nödvändiga åtgärder planeras.
Asken,

Myran, 514

m2 + ca 200 m2, 3 + 1 (Dungen) avd. Bedömt max antal barn ca 60 + 35. Antal inskrivna barn 51 + 31.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Bullerbyn, 544

m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 52.
PU planeras. Uppskattad kostnad ca 5,5 MSEK.
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614 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 52.
Värd Gotlandshem. Möjligheter att bygga ut om behov uppstår med anledning av området Gråbo.
Bogen,

1219 m2, 6 avd. Bedömt max antal barn ca 120. Antal inskrivna barn 83.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Kabyssen,

3–4 avd. Med möjlighet för ca 60 barn.
Förskolan stängd för ordinarie verksamhet. Används som evakuering vid PU av bl.a. Terra Novaskolan, Asken med flera förskolor. Planeras återöppnas 2022. Gården i behov av upprustning samt
viss verksamhetsanpassning. Uppskattad kostnad ca 1,5 MSEK äskas till 2022. Driftskostnad ca 120
KSEK per år.
Behov av PU innan återöppning. Uppskattad kostnad ca 6 MSEK.
Lien, 623 m2,

Glasmästaren,

554 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 42.

PU pågår.
449 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 34.
Behov av PU. Lokalerna planeras att frigöras för Terra Novaskolan och ev. 5-årsgrupp. Bygger på
återöppnande av Lien.
Bryggaren,

488 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33.
Undersöka möjligheterna att utöka med en avdelning där förrådsbyggnaden står.
Skräddaren,

1010 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 88.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Törnekvior,

300 m2, 1,5 avd. (Möjlighet till utökning i gemensamma lokaler med fritids). Bedömt
max antal barn ca 28. Antal inskrivna barn 33.
Arbete pågår med att integrera förskola, skola och fritids i gemensamma lokaler där vissa underhållsarbeten behöver göras. Ingen uppskattad kostnad.
Eskelhem,

799 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 95. Antal inskrivna barn 93.
Paviljong med tillfälligt bygglov. Sökt förlängning till 2024-06-19.
En eventuell ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi) och/eller permanent
ökning på Korallen/Torpet.
Om paviljongen på 290 m2 skall ersättas med en permanent byggnad beräknas för motsvarande yta
en kostnad på 10,2 MSEK äskas till 2023. Driftkostnad ca 816 KSEK per år.
Västerhejde, Korallen,

412 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 39
Undersöka möjligheter att utöka med två avdelningar (se Korallen).
Västerhejde, Torpet,

Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. Kostnaden är beräknad på produktionskostnaden för Törnekvior fsk med fem avdelningar och en kapacitet för ca
100 barn. Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av Visborgsområdet.
Uppskattad kostnad ca 40 MSEK 2024–2025. Driftskostnad ca 3,4 MSEK per år.
Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbynrondellen men i övrigt
med samma förutsättningar som Visborg förskola 1, d.v.s. 5 avdelningar med kapacitet för ca 100
barn. Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av Visborgsområdet. Uppskattad kostnad ca 42 MSEK 2030. Driftskostnad ca 3,5 MSEK per år.
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3. Investeringsbehov Romaområdet
Mellan 2022 och 2027 bedöms antalet barn vara oförändrat.

Folkmängd i Roma
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Prognos 2020-03-24

417 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 48.
En avdelning i paviljong med tidsbegränsat bygglov som gått ut (samt ytterligare en paviljong med
tidsbegränsat bygglov med grundskoleverksamhet). Sökt förlängt bygglov till 23-10-24. Skolan
kommer enligt beslut att övergå till en F-3-skola i och med bygglovens utgång. Paviljongerna planeras därmed inte att ersättas. Inga ytterligare åtgärder planerade. För återställning av mark äskas 100
KSEK 2023.
Endre,

543 m2, 3–4 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 60.
Paviljong med tillfälligt bygglov som upphör 2025–08. Behov av ersättning för paviljong med två
permanenta avdelningar om förskolans kapacitet ska kunna bibehållas. Uppskattad kostnad ca 20
MSEK äskas till 2025. Driftskostnad ca 1,6 MSEK per år.
Dalhem,

286 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 35. Antal inskrivna barn 31.
Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 3 MSEK.
Vänge,

646 m2 + ca 100 m2, 4+1 avd. Bedömt max antal barn ca 70+17. Antal inskrivna barn 79. En avdelning är i Romaskolans lokaler.
Roma Kungsallén,

602 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 39.
Bedömd möjlig att utöka med två avdelningar varav en uteavdelning.
Roma Skogsgläntan,

4. Investeringsbehov norra Gotland
Mellan 2022 och 2027 bedöms antalet barn öka med 8.

Folkmängd i Fårösund
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Folkmängd i Slite
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556 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 33.
Inga nödvändiga åtgärder planerade
Fårösund,

510 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 51.
Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Ny lösning måste utarbetas i samarbete med grundskolan. Eventuellt byggnaden ”Folkskolan 1919”. Som en första uppskattning bedöms kostnaden till 10 MSEK som äskas till 2024.
Lärbro,

923 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 110. Antal inskrivna barn 59.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Slite,
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330 m2, 2+1 avd. (en uteavdelning). Bedömt max antal barn ca 50. Antal inskrivna barn 37.
Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.
Utreda möjligheten till växthusliknande byggnad med värmekälla, toalett och diskbänk. Ingen uppskattad kostnad.
Fole,

350 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 45. Antal inskrivna barn 40.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.

Stenkyrka,

5. Investeringsbehov Klinteområdet
Folkmängd i Klinte
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I Klinteområdet bedöms en liten minskning med 4 barn under perioden 2022 till 2027.
814 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 90.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Klinte,

640 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 75. Antal inskrivna barn 81.
Förskolan är beroende av en paviljong med tidsbegränsat bygglov, undermåliga lokaler i f.d. lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad. Förvaltningen har sökt förlängning av det tidsbegränsade bygglovet och har blivit beviljade detta till sommaren 2025.
Sanda,

Ersättningslokaler motsvarande 377 m2 krävs för att bibehålla dagens kapacitet. Detta motsvarar en
uppskattad kostnad på ca 13 200 000 kr. För att skapa en god och kvalitativ lösning behöver dock
en ny byggnad med motsvarande tre avdelningar byggas. Kostnaden för detta uppskattas utifrån
erfarenheter till ca 30 MSEK och äskas till 2023. Driftkostnad ca 2,4 MSEK per år.

6. Investeringsbehov södra Gotland
Folkmängd i Sudretområdet
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Sudretområdet prognosticeras en mindre ökning med 5 barn 2020 till 2027.
412 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 22.
Öppna förskolan flyttar enligt plan in under våren 2021 i och är utöver ordinarie avdelningar.
Hemse, Högby förskola, (Hemsegården),

661 m2, 4 avd. Bedömt max antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 58.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Hemse, Tallen,

624 m2, 3 avd. Bedömt max antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 51.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Hemse, Mullvaden,

Garda, 199

m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 30.
Inga nödvändiga åtgärder planerade.
325 m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33.
Inga insatser är planerade men lokalerna är i behov av viss verksamhetsanpassning och PU. Ingen
uppskattad kostnad.
Havdhem,
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Öja, 325

m2, 2 avd. Bedömt max antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 27.
Inga nya insatser är planerade. Samordning med PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar
lokaler i skolbyggnaden. Se Öja skola.
PU-andel i skolbyggnaden ca 200 m2, 2 MSEK.

Investeringsplan Särskolelokaler
Normalt sett är det ca 1 % av populationen/eleverna som är berättigade/i behov av särskola vilket
också ger stabila antal inskrivna elever i särskolans verksamheter.
Inför HT 22 och HT 23 förväntas dock en ökning med ett tiotal elever till åk 1 (från ca 10 till 23).
Detta baserat på Habiliteringens uppgifter och bedömning. Om Habiliteringens bedömning är korrekt kommer särskolan att under de följande 13 åren (9 år grundsärskola och 4 år gymnasiesärskola)
behöva utöka sin kapacitet med ett 10-tal platser i jämförelse med idag. Något som inte bedöms
kunna göras inom befintliga lokaler och befintlig bemanning. För detta äskas 1MSEK
Ytterligare behov finns för förbättrande insatser kring bl.a. ljudmiljö i lokalerna samt byta ut vissa
möbler för en bättre ljudmiljö. Uppskattad kostnad ca 80 KSEK vilket äskas 2022.
Polhem grundsärskola

För att möta det ökade behovet av särskoleplatser har en avdelning etablerats i ”långa längan”. Viktigt med samordning av alla verksamheter och olika behov på området inför framtiden.
Desideria grundsärskola

PU-arbeten pågår. Återstående delar görs färdigt under 2021. För utbyte av köksutrustning samt ytterligare åtgärder kring utemiljön äskas 100 KSEK år 2022.
Desideria gymnasiesärskola

I Desideria finns även Wisbygymnasiet gymnasiesärskola. Verksamhetsanpassningar för ett ökat
elevunderlag inför läsåret 21/22 men främst inför läsåret 22/23 behövs. Se inledande stycke.
Polhem grundsärskola

Lokaler på området nyttjas gemensamt med flertalet andra verksamheter inom UAF. Samplanering och gemensamma prioriteringar måste ske för optimalt lokalutnyttjande på totalen.
Norrbacka grundsärskola

Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Solberga grundsärskola

Inga nödvändiga åtgärder planerade.
Lövsta resursskola och en särskoleelev

Diskussioner pågår tillsammans med Lövsta resursskola om bästa möjliga samutnyttjande
av lokaler.

Investeringsplan Barn- och elevhälsan
Barn och elevhälsan har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler för verksamheten. På
många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Barn- och elevhälsans önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att
skolsköterskan har ett eget rum samt att dessa uppfyller gällande lagkrav.
Nödvändiga åtgärder kommer i första hand att ske i samband med PU och övriga arbeten/verksamhetsanpassningar och anges under respektive skola/förskola.
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1. Verksamhet och resurser för 2022 – 2024
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och resurser

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och
folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen,
men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på
kommuner och Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra
samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier
Andra avgörande utmaningar är hur nämnden ska kunna hantera de demografiska förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och ett mer ansträngt ekonomiskt läge för Region Gotland.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder, förvaltningar samt externa
aktörer.
Under 2020 har statsbidragen minskat med 3,2 miljoner kronor. Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning, närmare 20 procent av omslutningen täcks av statsbidrag. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att matcha
arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som
ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
1.2. Mål och resurser utifrån resultat 2020
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Nämndens resultat för budgetåret 2020 blev negativt på 2,6 miljoner kronor. Nämndens
samlade negativa resultat på 2,6 miljoner kronor förklaras bland annat av att obalans fanns i
resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit underfinansierad under året och
som härrör från att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende nyanlända elever och elever i asyl inte hade inkommit i den utsträckning som det budgetmässigt hade
planerats för.
I samband med delårsrapport 1 beslutade nämnden att förvaltningen fick i uppdrag att inkomma med åtgärder och konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos
verksamheterna. Beslutet hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för verksamheterna vid delårsrapport 1 visade den samlade årsprognosen för verksamheterna på en negativ avvikelse motsvarande 13,1 miljoner kronor.
Verksamheterna hade under 2020 svårigheter att få ut full effekt av besparingsuppdraget i
kombination med pandemin. Av regionfullmäktige fastställd besparing – effektivisering var
beloppet på fem miljoner kronor.
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Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse beskrivna i koncernstyrkortet.
På Gotland var andelen av gymnasieeleverna som tog examen inom 4 år (kommunala skolor) 74,6 procent 2020, vilket är en ökning med 6,4 procent 2019. I jämförelse med liknande kommuner (73,2 procent) ligger Gotland bättre. Jämfört med riket ligger Gotland
ännu bättre till (69,9 procent). Det innebär att den kommunala gymnasieskolan tillhör de 25
procent främsta i riket. Skillnaden mellan könen fortsätter dock att öka. Skillnaden år 2019
var 9,2 procentenheter och 2020 var skillnaden 13 procentenheter, vilket innebär en ökning
i skillnaden mellan män och kvinnor på 3,8 procentenheter där kvinnorna är de som tar examen i högre utsträckning än män.
Antalet ungdomar 16–20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret har ökat under 2020 till
412 personer, varav 181 var kvinnor/flickor och 231 män/pojkar. Andel kvinnor/flickor
har ökat sedan tidigare år. Ökningen bedöms på att flera unga upplever svårigheter med distansstudier samt att det finns svårigheter att hitta sysselsättning om man ej studerar. Fortsatt förebyggande arbete i samverkan behövs för att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar.
Utvecklingen av minskade statsbidrag från Migrationsverket i kombination med statsbidrag
från Skolverket påverkar nämndens nettokostnadsutveckling som för perioden 2019 till
2020 har ökat med två procent motsvarande 6,3 miljoner kronor.
1.3. Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2021

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förmåga att leva upp till de förväntningarna är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en hög nivå.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder. Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket
stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det
kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta
är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter utveckla
attraktivare arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera.
Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt.
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Nämndens verksamheter spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som
nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. Detta har blivit än mer tydligt under ett
år med pandemi.
Utbildning är en allt viktigare del i arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen har och
kommer fortsätta att ha en betydande roll med att erbjuda olika former och nivåer av utbildning, men även ge möjlighet till kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
Vuxenutbildningens uppdrag har under 2020 utökats med Komvux som särskild utbildning
(tidigare Särvux/Lärvux).
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Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som till exempel vuxenutbildningar och särskilt riktade insatser mot arbete är därför viktiga
komponenter i detta. Till det kommer att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är bristyrken i hela landet och arbetet med att attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland är
fortsatt viktigt.
En utmaning framåt är etablering, meningsfullt arbete - studier och att skapa delaktighet
för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska samhälle. Särskilt behöver nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar förskolan en stor roll.
Med fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att välja studier och arbete samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Ett lyckats samarbete mellan Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN är Vuxkomp, som stärker och vägleder
individer med försörjningsstöd mot arbete eller studier för att nå eller närma sig egenförsörjning. Målet är att minska tiden vilken man är beroende av försörjningsstöd och att individen skall få en gemensam planering med aktörerna. Arbetet utvärderades under 2020 och
rapporterades till berörda nämnder. Båda nämnder ansåg att verksamheterna var gynnsam
för det övergripande målet att få fler gotlänningar i yrkesverksam ålder i arbete och att
verksamheten skall fortgå.
Förberedelser för att möta det ökade antalet elever i gymnasieskolan den kommande 10årsperioden behöver inledas redan nu. Bedömningen är att elevökningen kan hanteras
bland annat med hjälp av schemaförändringar för att kunna nyttja lokalerna effektivare,
dock förutsätter detta en förändring och samordning av den lokala kollektivtrafiken.
Det av regionfullmäktige fastställda besparingsuppdraget, på 3,2 miljoner kronor, är känt
och kommunicerat till verksamheterna, arbetet med effektiviseringar kopplat till besparingar har pågått under flera år. Besparingen från förra året slår även över på budgetåret
2021, där några utav verksamheterna arbetar med att komma i mål med detta under 2021.
Åtgärder eller andra förutsättningar som påverkar nämnden för att klara verksamheten
inom beslutad budget för 2021 är att budgeten avseende intäkter från Migrationsverket för
elever i gymnasiet, har reducerats till 1,2 miljoner kronor – till en nivå som motsvarar inkommen nettoersättning 2020, förra året gjordes ett negativt resultat på den budgetposten.
Resursfördelningsmodellen har fått ramtillskott med 6,1 miljoner kronor på grund av fler
elever i gymnasieskolan. Vuxenutbildningen har fått ramtillskott på tre miljoner kronor,
dels för ett ökat antal deltagare på utbildningen Svenska för invandrare (SFI) samt för
minskad etableringsersättning för SFI-undervisning. Vuxenutbildningen har utöver detta
även fått ramtillskott för regionalt yrkesvux med en miljon kronor. Avdelningen för arbetsliv och etablering har fått ramtillskott med 2,2 miljoner kronor för VuxKomp 1 en verksamhet som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier.
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1.3.1 Vuxenutbildning

Förändrat uppdrag, vuxenutbildningen
Särskild utbildning för vuxna (Särvux) blev en del av Komvux från 1 juli 2020. Det nya
namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Det övergripande målet
för Komvux har i skollagen kompletterats med: Komvux ska ge en god grund för elevernas

1

Ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen
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fortsatta utbildning samt Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet från 1 juli 2020.
Pandemin, vuxenutbildningen
Pandemins effekter på arbetsmarknaden och en minskad benägenhet att förflytta sig hos de
unga vuxna samt ökade möjligheter till försörjning under studietiden har lett till att fler
medborgare under 2020 och 2021söker sig till utbildning. Denna ökning har varit märkbar
inom alla områden av vuxenutbildning.
Den ökade arbetslösheten har genererat en större efterfrågan av utbildningsinsatser. Arbetsförmedlingen har ett tydligare uppdrag än tidigare att anvisa till reguljära studier vilket
innebär att även de målgrupper som inte på egen hand sökt sig till studier kan bli anvisade
till att studera. Samverkan inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete
kommer ha stor betydelse under 2021 och framåt. Förutom Arbetsförmedlingen är även
Arbetsmarknad- och integrationsenheten och Socialförvaltningen viktiga samarbetspartner.
Här nedan en sammanställning av de senaste årens elevantal.
Antal

2020

2019

2018

Grundläggande Vux

89

108

82

Gymnasial Vux

530

394

340

Totalt

619

502

422

Not

Totalt antal genomförda poäng delat med 800 poäng, helårsstudier

Antal

2020

2019

2018

SFI

449

402

352

Grundläggande Vux

241

245

211

Gymnasial Vux

1 636

1 239

1 101

Totalt

2 326

1 886

1 664

Not

YH och tentamenservice ingår ej i ovan tabell
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Behörighetsgivande utbildningar, vuxenutbildningen
En fullständig gymnasiekompetens är av avgörande betydelse för att senare få en förankring på arbetsmarknaden och samtidigt minska behovet av bidrag. Efterfrågan på behörighetsgivande kurser på gymnasial nivå har de senaste åren ökat. Att studera behörighetsgivandekurser är en rättighet och i takt med att behovet ökar stiger kommer behovet av lärarresurs samt pedagogiskt stöd att öka.
Särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildningen
En samordnare för Komvux som särskild utbildning kommer under 2021 att kartlägga och
på uppdrag av rektor föreslå hur utbildningen ska organiseras. Värt att notera är att Komvux som särskild utbildning omfattar alla utbildningsnivåer inom Komvux där kommunen
är skyldig att kunna erbjuda ett utbud. Med den nuvarande ramtilldelningen räcker endast
resursen till en samordnartjänst och resurser behöver tillföras.
Komvux som bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningsstrategin, vuxenutbildningen
Att Komvux fått ett mer utpekat uppdrag avseende kompetensförsörjning innebär att såväl
det kommunala som det regionala uppdraget behöver ha en mer långsiktig plan avseende
finansiering. Statsbidrag avseende yrkesutbildningar innefattar fortsatt en medfinansiering
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på 30 procent och i takt med att behoven av yrkesutbildningar ökar inom de flesta yrkesområden behöver ramtilldelningen ytterligare ses över. Äldreomsorgslyftet är ett av de tydligaste exemplen på hur Vuxenutbildningen på kort tid behövt växla upp. För att möjliggöra liknande insatser med kort varsel behöver det finnas en grundorganisation som sedan
går att komplettera efter behov.
Yrkeshögskola är en växande utbildningsform även här finns det behov av en resursförstärkning. Den funktion som bevakat yrkeshögskoleutbildningsområdet de senaste fyra
åren har finansierats av den utbildning Vuxenutbildningen drivit i egen regi. Från hösten
2021 har Gotland inte någon yrkeshögskoleutbildning i egen regi. En ny ansökan kommer
arbetas fram och satellit-ortsutbildningar knyts till Lärcentrum-verksamheten. Detta genererar inte några intäkter även om det genererar utbildningstillfällen till Gotland. För att få
en hållbar organisation avseende yrkeshögskoleutbildningar behövs det resursförstärkning.
Yrkesutbildningsinsatserna som beskrivs här ovan kan ses som såväl en kommunal som
regional angelägenhet inte minst kopplat till RUS 2040.
Svenska för invandrare, vuxenutbildningen
Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda studerande
har fortsatt. Det är viktigt att betona att andelen nyanlända elever även resulterar i ökade
kostnader för pedagogiskt stöd och studie- och yrkesvägledning i verksamheten.
Pandemin har inte minskat behoven utan snarare ökat. Arbetsförmedlingen på Gotland signalerar att det är bland de utrikesfödda med kort utbildning som man befarar långvarig arbetslöshet vilket innebär att det är en allt större efterfrågan av inte bara svenska för invandrare utan även så kallade kombinationsutbildningar, yrkesvux, SFI och SVA.
Många av de som idag anvisas till Gotland har låg utbildningsbakgrund. Till viss del kompenseras vuxenutbildningen för ökade kostnader genom etableringsersättningen. Det bör beaktas att flera av dessa elever inte kommer hinna bli klara med sin utbildning inom ramen
för etableringen som är på två år.
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Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet, så kallad utbildningsplikt. Detta innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning
med heltidsstudier förutom SFI. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att det finns en
mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad. Antalet
personer som omfattas av utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka. Det bör
betonas att etableringsersättningen inte täcker alla kostnader som är förenade med utbildningsplikten.
Kostnaderna för SFI-undervisningen på Folkhögskolan i Fårösund samt Hemse har under
2020 finansierats av Vuxenutbildningen med 1,6 miljoner kronor. Kostnadsberäkningarna
för svenska för invandrare på Folkhögskolan bör ses över. Under 2021 förutspås kostnaderna bli detsamma eller eventuellt högre.
Nya nationella satsningar på språkutbildning, vuxenutbildningen
I en lagrådsremiss ”Språkplikt-deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)”
för rätt till försörjningsstöd föreslår regeringen en så kallad språkplikt. Förslaget innebär att
den enskilde vid behov ska delta i svenska för invandrare för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.
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Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att från 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett så kallat intensivår, där deltagare i upp till
ett års tid får ta del av insatser som sker parallellt eller i tät följd med högt tempo. Här
kommer svenska för invandrare, svenska som andraspråk eller andra korta utbildningsinsatser vara en viktig del.
Det är oklart i vilken omfattning detta kommer påverka Gotland och undervisningen i
svenska för invandrare på Vuxenutbildningen. Enheten håller kontakt med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen avseende detta.
Lärcentrum, vuxenutbildningen
Behovet av lärcentrum-verksamheten förväntas öka i och med den ökade arbetslösheten
och satsningarna inom ramen för kunskapslyftet samt att fler numera studerar på distans
även mot högre utbildning. Detta generar ett behov av studie- och yrkesvägledning, pedagogiskt stöd samt tentamensservice. Lärcentrum på vuxenutbildningen är viktig för att klara
en del av kompetensförsörjningen och har stärkts upp av utvecklingsmedel i form av statsbidrag från Skolverket. Utvecklingsmedel från Skolverket bör vara ett komplement i finansieringen av Lärcentrum och inte utgöra en basfinansiering.
En resursförstärkning behöver göras kopplat till Lärcentrum vilket skulle innebära att ett
mer långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete dels kopplat till elever på Vuxenutbildningen
men även för att möjliggöra högre utbildning såsom yrkeshögskola och högskole- och universitetsstudier. Utifrån ö-läget är detta av allra största vikt då distansstudier spås bli än
vanligare framöver. Då detta uppdrag kan ses som både kommunalt och regionalt är det av
största vikt att finansieringen ej enbart är kommunal utan även regional.
1.3.2

Folkhögskolan
Grundförutsättningar, folkhögskolan
Från och med 2020 arbetar folkhögskolan med kraftigt reducerade resurser beroende på en
minskad regional budgetram. Nerdragningen infördes samtidigt som staten förväntade sig
ytterligare utbildningsinsatser med nya yrkesutbildningsplatser för personer som saknade
sysselsättning och stod utanför arbetsmarknaden. Samma utgångsläge gäller under 2021.
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Pandemin och Folkhögskolan
Reserestriktioner och begränsningar utifrån Pandemin drabbade folkhögskolans externa
kurs och konferensutbud i stor omfattning under 2020. Erbjudande till externa studerande
ställdes in och fick kännbara effekter på ekonomin. Samtidigt har den ökande arbetslösheten skapat en tydlig efterfrågan på utbildningsinsatser. Regeringen har gett ett tydligt
uppdrag till Arbetsförmedlingen att anvisa till reguljära studier, vilket innebär att även de
målgrupper som inte på egen hand sökt sig till studier kan bli anvisade till att studera. Folkhögskolan samarbetar med AF, Socialförvaltning och arbetsmarknadsenheten för att möta
upp behoven i samhället.
Reguljära utbildningar, folkhögskolan
Folkhögskolans utbildningsutbud vänder sig till gotländska studerande men är öppna för
sökande från andra delar av landet. Utbildningarna håller över lag mycket hög kvalitet och
har stabilt antal sökande. Alla utbildningar är studiemedelsberättigade. Folkhögskolans allmänna linje tar emot studerande som inte tidigare har fullföljt sina gymnasiestudier och ca
70 procent av de studerande får behörigheter och omdömen för att kunna söka vidare till
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högre studier. Folkhögskolan bedömer att behovet av utbildningsplatser kommer att öka
under de närmaste åren.
Särskilt anpassade studier för personer med Autismspektra syndrom erbjuds vid Enter som
utgör en särskild del av Allmänna linjen, platserna är avsedda för gotländska studerande
med särskilda behov, antalet platser är översökta men folkhögskolan saknar möjlighet och
finansiering att utöka antalet platser.
De särskilda utbildningarna, profilkurser är utformade så att de utgör en möjlig väg för
fortsatta studier vid tex. Musikhögskola, konstfack, tillskärarakademi, fotohögskolan etc.
De flesta av profilkurserna vid Gotlands folkhögskola har ett mycket gott renommé i ett
nationellt perspektiv. De flesta profilkurser ges på gymnasialnivå.
Yrkesutbildningarna svarar mot ett tydligt kompetensbehov som efterfrågas i de branscher
till vilka de riktar sig. I stort sett alla som fullföljer någon av folkhögskolans yrkesutbildningar går vidare ut i arbete. Det finns en stor efterfrågan på Socialpedagoger i det gotländska samhället och i landet i övrigt. Filmutbildningarna genererar kompetenta medarbetare till filmbranschen. Det senaste tillskottet är vård och omsorgsutbildningen som sannolikt fyller ett ökat behov av rekrytering till just äldrevård och omsorgsaktörer.
Sammanställning av de senaste årens antal deltagare (deltagarveckor)
Kurstyp Kursnamn
1

Allmänna linjen

4

Allmänna linjen, yrkesinriktad

2

Särskilda kurser

22

2020

2019

2018

1 892

1 864

1 885

144

-

173

6 145

4 196

4 196

Särskilda kurser, extra platser

-

2 264

1 626

3

Korta kurser / Sommarkurser

72

207

162

9

Uppdragsutbildning

17

-

-

15

SMF- Studiemotiverande fhsk-kurs

174

-

40

26

Svenska från dag 1

157

632

735

21

Etableringskurs

8

SFI, Svenska för invandrare

Totalt antal deltagarveckor

-

382

1 066

1 828

2 683

2 397

10 429

12 228

12 280
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SFI och etableringskurs, folkhögskolan
Det är viktigt för folkhögskolan att kunna erbjuda nyanlända samhällsmedborgare utbildning på den nivå som de befinner sig. Över hela landet har antalet utlandsfödda ökat på
olika folkhögskoleutbildningar. Att kunna erbjuda SFI undervisning och Svenska från dag
ett är mycket betydelsefullt för det lokala samhället. Vägen till vidare studier går alltid via
SFI och kvalificerad språkinlärning. Från SFI tar sig många av de utlandsfödda vidare på
någon av folkhögskolans utbildningar, antingen högskoleförberedande eller yrkesutbildningar.
Särskilda anvisningar, folkhögskolan
Arbetsförmedlingen kan anvisa personer som är inskrivna i någon åtgärd till Folkhögskolans studiemotiverande och förberedande kurser. Vidare anvisar AF till etableringskurser
eller annan reguljär utbildning på folkhögskola för vissa nyanlända invandrare, genom den
så kallade utbildningsplikten.
Ökad sysselsättning och integration, folkhögskolan
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Folkhögskolan bidrar till ökad sysselsättning och minskad segregation genom att ge breda
kunskaper och kompetenser som behövs i arbets- och samhällsliv. Uppdraget från såväl
staten som regionen är att tillgängliggöra utbildning för människor som inte kan eller vill
utbilda sig hos andra aktörer och främjar övergångar till arbete och fortsatta studier.
Folkhögskolan som utbildningsform kännetecknas av den pedagogiska miljön som fokuserar på dialog och delaktighet, möten över gränser samt kollektiva lärprocesser. En framgångsfaktor i mötet med studerande som tidigare misslyckats i sina studieformer är möjligheten till småskalighet och individanpassning som främjas av friheten från fastlagda kursplaner. Folkhögskolan förfogar över ett nationellt godkänt system för validering av formell
och reell kompetens som leder till sänkta trösklar för deltagare som platsat i de kursplanestyrda utbildningarna. Det sänker trösklarna för deltagare och förkortar utbildningstiden,
det utgör en viktig del av det komplementära uppdraget.
Folkhögskolan bedömer att behovet och efterfrågan på folkhögskoleplatser kraftigt ökar
när arbetslösheten ökar andra utbildningsformer misslyckas i sina ambitioner, antingen på
grund av pandemin eller snäva regelverk.
Ytterligare två yrkesutbildningar planeras under 2021, Vård och omsorgsutbildning samt en
tolkutbildning som planeras att starta till hösten 21. Utbildningarna är fullt finansierade av
statliga medel.
1.3.3 Ungdomsenheten

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Pandemin och förändrade fritidsmönster, ungdomsenheten
Under pandemin har ungdomars förändrade fritids mönster blivit tydligare, efterfrågan och
önskan att vara i den digitala världen är tydlig. När verksamheten under slutet av året 2020
förändrade delar av verksamheten från fysiska mötesplatser till digitala platser blev det tydligt att ungdomarna hade dessa behov. Utmaningen med att möta ungdomar digitalt är att
hitta de digitala mötesplatser där de är och kanske inte som man traditionellt gjort att skapa
nya. Detta ger utmaningar utifrån EU-regler, regionens system och policys. För att följa behovet, men samtidigt inte minska på de fysiska platserna som fortfarande är grunden för
arbetet och att den fysiska platsen aldrig kan bytas ut mot den digitala (den digitala är ett
komplement), så behövs medel tillskjutas. Ungdomar använder den digitala plattformen till
umgänge även när de är på fysisk gård.
Ungdomar i den offentliga miljön, ungdomsenheten
Under flera år har den gemensamma bilden av ungdomars alkoholvanor och rörelsemönster varit att ungdomars alkoholvanor minskar och att de inte rör sig lika mycket i offentlig
miljö. Under senaste året ser man en ökning av ungdomar som rör sig i offentlig miljö och
man kan befara att alkoholkonsumtionen har ökat bland dessa ungdomar. Orsaken till detta
är troligen: social isoleringen under pandemin, ökat intresse för motorfordon, enklare regler
nybyggnation a-traktorer och stängningen av ungdomsgårdarna under pandemin. Insatser
för att minska risken att ungdomar far illa kan exempelvis vara: Öppna upp ungdomsgårdarna, tillskapa ny mötesplats för motorburen-ungdom som tar tillvara på deras intresse,
tillskapa en verksamhet som kan arbeta i den offentliga miljön med trygghetsskapande och
upptäcka tidigt alkoholanvändande - vilken behöver göras av eller tillsammans med socialtjänsten.
Kulturutövande och Maker-kultur, ungdomsenheten
Ett ökat intresse och behov är en mer användarvänlig och tillgänglig plats för unga kulturutövare. Detta gör att verksamhetens nuvarande ungkulturhus har svårt att möta de behoven som finns av unga vuxna att kunna utöva musik, dans och konst utan vara med i
10 (23)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

0BStrategisk plan och budget 2022–2024

förening och att det medför en hög egen kostnad för individen. Behovet av en plats där
man kan tillverka, laga och återanvända gamla saker är en tydligt global trend. Vi ser en
ökad andel av besökare som har dessa intressen. Orsak till detta kan var ökningen av unga
människor som studerar på Gotland.
1.3.4 Arbetsliv och etablering

Pandemin, arbetsliv och etablering
Coronapandemin har inneburit ökat behov av stärkande och vägledande insatser för individer som står utanför arbetsmarknaden. Arbetssökande inom målgrupperna unga, nyanlända, personer med funktionsvariation och personer som har låg utbildningsnivå har sedan
pandemin start ökat. Dessa målgrupper riskerar ökat utanförskap och ohälsa. Olika satsningar för att motverka detta gjordes under 2020 men behoven kvarstår och ökar. Samverkansparter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- sjukvården och Socialtjänsten samt avdelningens egna verksamheter vittnar om att fortsatta satsningar på området är viktigt. Såväl insatser riktade till individerna som satsningar på att öka arbetet med
arbetsgivare krävs för att lyckas mer effektfullt med uppdraget.
Ungdomar och Unga Vuxna, arbetsliv och etablering
Särskilda satsningar har riktats för att ge unga ytterligare stöd för att nå eller närma sig egen
försörjning. Ramförstärkningen av Vuxkomp under 2020 innebar att 45 unga vuxna fick
stärkande och vägledande stöd. Unga Jobb är ytterligare en satsning som skett hösten 2020
och med förlängning våren 2021. Unga Jobb erbjuder unga under 25 år en timanställning
under 3 månader inom Region Gotland. Individen får sedan både arbeta på någon av regionens alla arbetsplatser samt särskilda vägledande och stärkande aktiviteter. Insatsen syftar
till att individen får prova ett yrke men också skapa en handlingsplan för nästa steg vidare
mot arbete eller studier. Ett 40 tal unga kommer att få möjligheten under perioden.
Behoven hos unga är ökande och ytterligare inriktningssatsningar kan komma att sökas genom bland annat DUA överenskommelsen. DUA är en samverkan mellan Region Gotland
och Arbetsförmedlingen.
Vidare behövs särskilt inriktade satsningar/samverkansprojekt göras kring unga som riskerar skolavbrott. Bland annat kommer avdelningen under året inleda ett närmare samarbete
med Wisbygymnasiet för att motverka avhopp samt främja övergången mellan grundskola
och gymnasiet för elever som bedöms vara i riskzon för att ej påbörja gymnasiestudier.

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Kompetensförsörjning och särskilda anställningar, arbetsliv och etablering
Vidare finns behov inom hela regionen av att skapa goda förutsättningar för individer inom
ovanstående målgrupper med offentligt skyddade anställningar, extratjänster och lönebidrag att etableras i arbetslivet och bidra till regionens kompetensförsörjning. Arbetsförmedlingen önskar öka antalet med dessa typer av bidragstjänster då fler bedöms ha behovet
av det av deras kunder. Arbetet med att skapa ökade möjligheter sker i samverkan med
ESF-projektet Norma. Beslut om regionens inriktning och strategi kring denna fråga behöver tas på en övergripande nivå.
Samverkan med statliga myndigheter, arbetsliv och etablering
Avdelningens olika uppdrag kräver god samverkan med de statliga myndigheterna Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Denna samverkan sker på både
operativ och strategiskt nivå och regleras bland annat i den finsamfinansierade verksamheten JobbSam, inom DUA och via olika nätverk. Bedömningen är att fortsatt utveckling
av denna samverkan är gynnsam för att effektfullt lyckas med uppdragen inom avdelningen.
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Arbetsgivarkontakter, arbetsliv och etablering
Både interna och externa kontakter med arbetsgivare behöver förstärkas och vara tydligare
organiserade för att avdelningens insatser skall vara lyckosamma. Arbete med att skapa en
tydligare organisation för detta pågår men ytterligare satsningar kring frågan kan behövas.
Vidare kommer avdelningen under 2021 tillsammans med ESF-projektet Norma och med
ESF-projektet Alla behövs på Gotland samverka för att skapa gynnsamma möjligheter för
individer till arbete. Dels via upparbetning av en handledarutbildning som kan erbjudas arbetsplatserna samt via tydliga kontaktvägar med arbetsgivare så att rätt kompetens kan matchas.
1.3.5 Wisbygymnasiet

Utbildningsutbud, Wisbygymnasiet
Elevkullarna antas öka under de kommande åren. En anpassning av organisationen utifrån
efterfrågan kan få konsekvenser för möjligheterna till en ekonomi i balans eftersom antalet
elever i respektive klass och programmets brytpunkt nära nog ligger på samma nivå. Utgångspunkten för resonemanget är att grundbeloppet är en rörlig intäkt per elev medan
varje nystartad undervisningsgrupp innebär en fast utgift som till ca 80% utgörs av personalkostnader. Om skolan på grund av högre efterfrågan behöver utöka är sannolikheten
därför stor att alla platser inte fylls, varvid programmet riskerar göra ett ekonomiskt underskott.
På samtliga yrkesprogram revideras examensmål, inriktningar och programfördjupningar
inför läsåret 21/22. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan och arbetslivets
behov. Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk revideras samtidigt. Kostnaderna är svåra att överblicka i dagsläget, men riskerar bli betydande då det inkluderar såväl personella resurser, material som kompetensutveckling.
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Utifrån en ökad efterfrågan samt att vissa elever under pandemin visat sig gynnas av distansundervisning, har en ansökan om att starta en distansutbildning på Samhällsvetenskapsprogrammet lämnats till Skolinspektionen. Utbildningen som är riksrekryterande vänder sig i första hand till elever med en social problematik, idrottselever på elitnivå, elever
vars vårdnadshavare arbetar utomlands samt högpresterande och särbegåvade elever. Om
ansökan bevilja kan utbildningen starta läsåret 22/23. Skolans antagande är att kostnaden
för utbildningen kommer att vara lika den helt skolförlagda, men flera osäkerhetsfaktorer
finns såsom efterfrågan, påverkan av sökbilden för övriga program, andel skolförlagda moment i utbildningen, resor till och från utbildningsorten samt om skolmåltid ska erbjudas
distanseleverna.
Samverkan, Wisbygymnasiet
Att elever lämnar gymnasieskolan med en stärkt självkänsla och ett examensbevis är ett gemensamt ansvar för samtliga Region Gotlands verksamheter. God samverkan är avgörande
för att nå framgång i detta arbete. Elever som inte fullföljer sina studier riskerar arbetslöshet, sämre hälsa, kriminalitet och behov av försörjningsstöd. Kostnaden samhället har för
varje ungdom som inte kommer in på arbetsmarknaden är 10-15 Mkr, i vissa fall upp till 40
Mkr. Ett samverkansprojekt kring fullföljd utbildning genomförs tillsammans med grundskolan och avdelningen för arbetsliv och etablering. Syftet är att utifrån tydliga rutiner och
systematisk analys av elevers resultat, närvaro och välbefinnande kunna identifiera och sätta
in tidiga stödinsatser för att ge elever förutsättningar att fullfölja sina studier. Målet är bland
annat att erbjuda de ungdomar som idag omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret en
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ny anpassad utbildningsform inom ramen för introduktionsprogrammen. För samhället innebär det en stor besparing, för våra verksamheter en merkostnad.
Kompetensförsörjning Wisbygymnasiet
För en tillsvidaretjänst som lärare inom gymnasieskolan krävs legitimation. Detta gäller
även för yrkeslärare enligt ett regionalt beslut. Wisbygymnasiet stödjer och stimulerar ickebehörig pedagogisk personal till lärarlegitimation och ämnesbehörighet. Stödet omfattar
partiell tjänstledighet med lön samt ersättning för rese- och litteraturkostnader under högskoleutbildningen. Skolan erbjuder även en fördjupad professionshandledning för nyanställda som saknar tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete. Behovet av ovanstående insatser ökar och är helt avgörande för att upprätthålla skolans höga andel av behöriga lärare.
Under de senaste åren har kostnaderna täckts med riktade statsbidrag, men framöver kan
dessa behöva tas av egna medel.
1.3.6 Kompetensförsörjning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Många lärare upplever dessutom att arbetsbelastningen är hög och att tiden för det pedagogiska uppdraget inte är tillräcklig. I medarbetarundersökningen som gjordes 2020 uppgav
endast hälften av medarbetarna inom UAF att de hade en rimlig stressnivå och 29 procent
upplevde en för hög stressnivå. Hela skolan behövs för att alla elever, oavsett deras bakgrund eller vilken skola de går i, ska få goda möjligheter att utveckla kunskaper och värden.
Alla som arbetar i skolan behöver ha goda förutsättningar för att skapa en så positiv
lärmiljö som möjligt. De behöver också få goda förutsättningar att arbeta tillsammans och
lära av varandra.
Även andra kategorier inom nämndens ansvarsområde är svårrekryterade, t ex studie- och
yrkesvägledare. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och att förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer enligt Skolverkets beräkningar från
2019 ca 170 gymnasielärare att behöva rekryteras på Gotland t o m 2033, vilket motsvarar
ett behov som är större än hela dagens lärarkår. Inom skolledarkåren, där vi också har rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till lärarkåren krympt kopplat till de statliga
satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta innebär att extra lönesatsningar alltså
även behöver riktas till skolledarna.
Ett fortsatt arbete för att sänka sjuktalen genom ett brett arbetsmiljöarbete är också av betydelse för möjligheten till kompetensförsörjning.
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1.3.7 Löpande och strukturella förändringar

Vuxenutbildningen lyfts ofta fram som en av lösningarna på kompetensförsörjningsbristen.
Skolverkets siffror visar att bland annat yrkesutbildningar för vuxna ökar och utifrån de
kompetensförsörjningsbehov som Gotland står inför är det av allra största vikt att en planering av yrkesutbildningar sker i samverkan med gymnasieskolan. Utredningen Planering
och dimensionering av gymnasial utbildning (Kommittee dir.2018:17) ska föreslå hur gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särvux bättre kan planeras och
dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utmaningar finns beträffande samverkan kring personal och lokaler men förhoppningen är att enheterna tillsammans ska kunna erbjuda så kostnadseffektiva utbildningar som möjligt.
1.3.8 Elevflöden och demografi kommande år

Elevvolymen, antal årselever, är ökande de närmaste tio åren och motsvarar i genomsnitt
616 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier. Årselever är den prognostiserade vo-
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lymen av elever som är studerande vid samtliga huvudmän. Den kommunala gymnasieskolan i den egna kommunen har under planperioden cirka 82,4 procent av årseleverna, den
resterande delen av årseleverna fördelar sig mellan fristående huvudmän och andra kommunala huvudmän.
Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas2 storlek.
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1.4. Nämndens behov och prioriteringar 2022-2024

Det ekonomiska läget för regionen inför 2022 - 2024 är uttryckt som – i dagsläget fortsatt
osäkert – det finns osäkerhet i utvecklingen av verksamheternas nettokostnader, skatteintäkter och statsbidrag. Regionens budgeterade resultatet för 2021 är 87 miljoner kronor.
För 2022 är det budgeterade resultatet 71 miljoner kronor och för 2023 är det noll (0) miljoner kronor. I de budgeterade resultaten är det medräknat effektiviseringskrav på 55 miljoner kronor år 2021 och 80 miljoner kronor år 2022, inga ytterligare effektiviseringar är beslutade för 2023.
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1.4.1 Digitalisering

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och läroplanerna att alla barn och elever
ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
att samverka och bli en än mer tillgänglig förvaltning. Den nationella digitaliseringsstrategin 3 har inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge varje barn och elev
en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den digitala kompetensen förändras över
tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg. Detta innebär att satsningar
på ny teknik, underhåll av digital infrastruktur, adekvata digitala verktyg, nya verksamhetssystem och kompetensutveckling, både inom det administrativa och det pedagogiska området, behöver genomföras kontinuerligt. Digitaliseringen syftar till att stärka det pedagogiska
2
Elever folkbokförda på Gotland som är inskrivna i de tidigare skolformerna, statistiken är hämtad från barn- och elevregistreringsprogrammet Procapita – Tieto Enator Education
3

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
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uppdraget, förbättra processer inom administrativa och centrala funktioner samt öka likvärdigheten. Succesivt kan nya arbetssätt införas och skapa en mer tillgänglig förvaltning.
Att följa samhällsutvecklingen, att följa upp och utvärdera genomförda insatser samt att arbeta strategiskt och långsiktigt inom området måste vara högt prioriterat i förvaltningens
arbete.
Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamheternas processer.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.2 Fjärr och distansundervisning

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skolan) är ett fristående forskningsinstitut
som verkar för att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare
och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tecknat ett avtal med Ifous med inriktningen att utveckla distans- och fjärrundervisning. Vuxenutbildningen, gymnasiet och grundskolan deltar. Projektet har en följeforskare knutet till sig
och de arbetsgrupper som ingår i projektet deltar på nätverksträffar med andra kommuner i
Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Medlemskapet tecknas på huvdmannanivå. För Region
Gotland innebär detta att man har tecknat avtalet för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och projektet pågår sedan 2019. Kostnaden i deltagaravgifter är totalt 839 000
kronor fördelat på tre år.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.3 Samverkan mellan, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen

Ett samarbete, kallat Vuxkomp, har utvecklats mellan socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen som har tagit fasta på alla goda resultat
och erfarenheter som erhållits i projektet UngKomp där man bland annat arbetat med multikompetenta team. Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och på
sikt inte behöver uppbära försörjningsstöd.
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Arbetet med Vuxkomp under 2019 var ofinansierat vilket föranledde att arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen 4 lämnade ett negativt resultat. Nyligen tagna beslut på nationell nivå kommer också att påverka möjligheten för Vuxkomps utveckling, bland annat
avskaffande av naturnära jobb och extratjänster för att nämna några. Även Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kan komma att påverka verksamhetens utveckling. Med
anledning av nationella förändringar är det oklart vilka medel som behövs för att driva
verksamheten vidare. Utan tillskott av extra medel måste Vuxkomp på sikt avvecklas. Rapport gällande utvärdering av Vuxkomp och samarbete mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen håller på att arbetas fram. I rapporten beskrivs behov
av finansiering, arbetsmetoder och organisation.
Rapporten skrevs innan Coronapandemin. Behovet av stärkande insatser för att nå eller
närma sig egen försörjning har ökat under föregående år. Särskilt unga, nyanlända, personer
med funktionsvariation som också har en kortare utbildningsbakgrund har svårare att nå
egen försörjning på grund av pandemin. Samverkan mellan Socialförvaltningen, Utbildnings och arbetslivsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen är centralt för att lyckas öka
4

Vuxenutbildningen finansierade kursen ”Steget in” som är en del av Vuxkomp.
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möjligheterna till egen försörjning. Ytterligare satsningar på denna verksamhet behöver göras för att fler gotlänningar i arbetsför ålder skall vara yrkesverksamma. Utveckling av arbetsförmågebedömningar behöver göras för att fler individer skall kunna få konkret stöd,
och fortsatt utveckling av samverkan med arbetsgivare såväl internt i regionen som hos privata näringsidkare behöver ske för att öka utflödet.
Anställning och etablering i arbetslivet
Ytterligare samverkan mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltingen och Arbetsförmedlingen är en överenskommelse gällande särskilda anställningar. Det handlar om offentligt skyddade anställningar, extratjänster och utvecklingsanställningar. Allt fler individer har
behov av denna typ av åtgärd för att etableras i arbetslivet och en ökning av regionens mottagande skulle bidra till att öka möjligheter till egenförsörjning. Även kompetensförsörjningen inom bristyrken skulle till viss del kunna mötas genom att öka denna verksamhet.
Vidare finns behovet att hitta nya lösningar för unga vuxnas etablering inom välfärdsyrkena. Dels som ett led i kompetensförsörjningen på sikt, men också för att fler i arbetsförålder skall arbeta. Unga jobb är en satsning som visat goda resultat. Denna satsning har
skett i samverkan med Socialförvaltningens enhet för försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen
och avdelningen för arbetsliv och etablering, men också med samtliga förvaltningar inom
Region Gotland.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.4 Kvalitetsutveckling

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett behov av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att
förvaltningens alla verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året. Prioriterat under kommande år blir följande utvecklingsarbete;
Under 2020 fick förvaltningen beslut om att en ansökning om ESF-medel hade beviljats,
"Framtidens barnskötare i fokus".
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Förvaltningen deltar även i Sveriges kommuner och regioners projekt "Fullföljd utbildning"
som är ett ESF-projekt. Projektet samarbetar med grundskolans senare årskurser, gymnasiet samt de som återfinns inom Ungdomskraft (det kommunala aktivitetsansvaret KAA).
Det finns en förväntan på att projektet kommer att förstärka en redan påbörjad samverkan
mellan olika skolformer och leda till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier. Förvaltningens kostnader för att delta i projektet är den arbetstid som ingår för de som är involverade i projektet.
För att de elever som har förstärkt behov av särskilt stöd ska nå kunskapsmålen behöver
förvaltningen samverka med andra förvaltningar. Samarbetet med socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen utvecklas ständigt och det är oerhört viktigt. Vi behöver
samverka med våra olika professioner för att ge elever/ barn bästa möjligheter att lyckas i
framtiden. En ny samverkansmodell som ersätter BarnSam och Barnnätverket har startat
den 1 januari 2021.
Det är flertalet elever som är frånvarande från skolan av olika orsaker. Ett tätare samarbete
med socialförvaltning behövs för att lyckas bättre. Det är oroande att den psykiska ohälsan
ökar hos våra elever och även går ner i lägre åldrar
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
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1.4.5 Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en långsiktigt
förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga satsningar på
vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 360 000 kr för att intensifiera redan påbörjade insatser.
För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter. Bedömningen
är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan erhålla statsbidrag för delar av dessa
satsningar samt att eventuella extra kostnader kan finansieras inom given budgetram.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan anställning kan t ex innebära att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en tidsbegränsad anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor
och en del att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare uppdraget
blir då i mindre omfattning än tidigare
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 180 000 kr för inrättande av mentorsanställningar.
1.4.6 Heltidsresan

Mellan SKR och Kommunal finns en central överenskommelse om att heltidsarbete för anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 januari 2021. Inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär den s k heltidsresan att konverteringar, det
vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidareanställningar enligt regler i
lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område bevakas löpande i syfte att erbjuda
berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas också för att i möjligaste mån undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta ska vara möjligt krävs det att varje
chef ser över sina förutsättningar för att organisera för heltid, samt att samarbetet mellan
enheter och avdelningar inom UAF fungerar. Det förutsätter också det finns en vilja och
förmåga till samarbete mellan förvaltningarna.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera heltidsarbeten.
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1.4.7 Lärarlönelyftet

Den statliga satsningen lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket alltså också påverkat skolledarkåren där det så kallade
respektavståndet har minskat. Inom GVN:s ansvarsområde kan lärarlönelyftet endast tilldelas gymnasieskolans lärare men detta har påverkan på samtliga lärarkategorier, alltså även
för lärare inom vuxenutbildningen och inom folkhögskolan. Även karriärtjänstsystemet har
påverkat lönebilden och därmed bidragit till ökade förväntningar på högre lönenivåer för
hela lärarkollektivet och för skolledarkåren. Fortsatta lönesatsningar behöver göras, både
för att behålla och för att kunna rekrytera duktiga lärare och skolledare.
GVN uppmanar RS att ta hänsyn till behovet av förstärkt löneökningsutrymme i budgetarbetet.
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1.5 Driftbudget 2022 – 2024
1.5.1 Ramförändringar i sammandrag inklusive motivering

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2022–2024, tkr
Jämförelse med budget år 2021
Gymnasieskola, elevvolymer

2022
6 293

2023
9 898

2024
13 071

Externa avtal

800

1 600

2 400

Kompetensförsörjning

360

360

360

Mentoranställning

180

180

180

Finansieringsprincipen
Driftskonsekvenser investeringar i lokaler
Summa, (+ökat behov, - minskat behov)

-

-

-

656

1 136

2 280

8 289

13 174

18 291

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2021–2023 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2022–2023, då beräknades
det vara en liten ökning i antalet elever för budgetåret 2022. Vid omräkning av antalet elever inför strategisk plan och budget 2022–2024 finns behov av ramförstärkning. För budgetåret 2022 beräknas det vara närmare 46 elever fler än vad som angivits i tidigare plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen som begärs till resursfördelningen är 6,3 miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer begärs även kompensation för
externa avtal med 800 000 kronor, vilket i huvudsak avser ersättning till extern huvudman.
1.5.2 Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

i Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner och
landsting. Exempel på sådana beslut är när:
införande av nya obligatoriska uppgifter.
• frivilliga uppgifter blir obligatoriska
• det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
• staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.
•
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På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom nämndens verksamhetsområden och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på omställningar
och genomförande av nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
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”Specificeringen av generella statsbidrag för kommuner åren 2020–2023 5” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya generella statsbidrag som tillfaller Region Gotland
inom nämndens verksamhetsområden för 2022 och framåt
För år 2021-2022 och framåt har extra tillskott för att stärka välfärden genom generellt
statsbidrag till kommunsektorn gjorts med 8 750 miljoner kronor. Bakgrunden till tillskottet är att flera kommuner befann sig redan innan pandemin i en ansträngd situation. Tillskottet tillförs kommunerna för att bidra med stabilitet och trygga tillgång till en bra skola,
vård och omsorg. Region Gotlands del av 8 750 miljoner kronor är 49,8 6 miljoner kronor.
1.5.3

Jämförelse med andra kommuner

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 10,8 procent högre än i riket år 2021. I jämförelse med föregående år har den budgeterade kostnaden ökat med en halv procent. Kostnaden för gymnasieutbildning uttryckt som kronor per invånare har den senaste åren minskat men en viss ökning kan ses för 2019. Region Gotland har procentuellt högre kostnader för gymnasieutbildning än vad som motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. För år 2019 var kostnaden 6,9 procent i avvikelse mot referenskostnaden 7, vilket motsvarar 15,5 miljoner kronor. Avvikelsen som gymnasieskolan har mot referenskostnaden kan förklaras av höga lokalkostnader per elev. Lokalkostnaden omräknad 8
som en del av referenskostnaden är cirka 17,4 miljoner kronor det vill säga att om den egna
lokalkostnaden låg i paritet med jämförbara kommuners lokalkostnad för gymnasiet så
skulle gymnasiet i Region Gotland ligga under referensvärdet. Gymnasiet har under de senaste fyra åren haft en hög grad av effektivisering, vilket bland annat kan redovisas som antalet elever per lärare.
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Gotland
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Kommungruppen

Diagrammet visar att Region Gotland sedan 2014 har en ökning av antalet elever per lärare,
ökningen från 2016 till 2019 motsvarar 15 procent.

5

Publicerad 2020-09-20 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Folkmängd 2019-12-31 i Region Gotland multiplicerat med 841 kronor per invånare, källa SKR cirkulär 20:18
7
Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten
bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
8
Här medräknas den fristående huvudmannens antal elever i den egna kommunen
6
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Utbildningskostnaden för grundläggande vuxenutbildning för 2019 är 1,1 procent högre än
de nedan redovisade kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 668 kronor per heltidsstuderande (årsplats). Den högre kostnaden förklaras av ett lågt deltagande i
förhållande till lagkravet om att kommunen ska tillhandahålla en organisation för vuxenutbildning.
Grundläggande vuxenutbildning
Gotland

2018
67 413

2019
61 074

Samtliga kommuner

66 020
64 796
Kommungruppen
53 928
56 016
Avser nettokostnad år, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi
Jämförelser

För gymnasial vuxenutbildning saknas tillförlitliga uppgifter för 2019 då den inlämnade redovisningen till Statistikmyndigheten SCB för gymnasial vuxenutbildning har blivit påförd
nettokostnad för kvalificerad yrkesutbildning (KY/YH) samt lärcentrumverksamhet, de är
sina egna verksamheter och ska inte medräknas i gymnasial vuxenutbildning.
Svenska för invandrare (SFI) har i en jämförelse en låg kostnad. Kostnadsnivån för år 2019
är sju procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 24
kronor mindre per studerande. Antalet elever på SFI har under de senaste åren ökat kraftigt
vilket har medfört en ökad kostnad, från 2018 till 2019 har elevtalet ökat från 350 elever till
390 elever, en ökning med 40 elever.
Svenska för invandrare
Gotland

2019

292

319

Samtliga kommuner

360

356

Kommungruppen
Avser kostnad kronor per invånare, samtlig regi

373

330

Jämförelser
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Resursfördelningsmodell

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden (+ökat behov, - minskat behov)
Jämförelse med budget år 2021, tkr
2022

2023

2024

4 136

8 067

10 459

1 960

1 960

1 960
129

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

65

129

I annan kommun, kommunal skola

649

390

908

I annan kommun, fristående skola

-517

-648

-386

Statliga ersättningar

Återsökta ersättningar, Migrationsverket

-

-

-

Summa

6 293

9 898

13 071

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2021, tkr

2022

2023

2024

Kommunala skolan

-

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800

1 600

2 400

Summa

800

1 600

2 400

7 093

11 498

15 471

Netto

Inför år 2022–2024 läggs en nollbudget för de återsökta ersättningarna från Migrationsverket, avseende nyanlända och elever i asyl.
Elevflöden för perioden
År

2022

2023

2024

Kommunal skola, egna kommunen

1 588

1 634

1 662

239

239

239

Kommunal skola, annan kommun

65

63

67

Fristående skola, annan kommun

40

39

41

1 932

1 975

2 009

Fristående skolan, egna kommunen

Summa

I den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun.

Not

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2021
År

2022

2023

2024

Kommunal skola, egna kommunen

37

83

111

Fristående skolan, egna kommunen

9

9

9

Kommunal skola, annan kommun

5

3

7
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Fristående skola, annan kommun
Summa

-5

-6

-4

46

89

123

I den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun.

Not
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1.6 Taxor och avgifter, interna och externa

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige
1.7 Kompensation för externa avtal

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2021 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2022
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

2. Investeringsförslag med motiveringar 2022–2026
2.1 Lokaler

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Arbetet med lokalplanering och behov beskrivs utförligt i ”Investeringsplan lokaler 2022–
2026”. Förvaltningen har tillsammans med hyresvärd och verksamhetsansvariga kartlagt dagens lokaler och beräknat framtida behov efter Statisticon befolkningsprognos som tar
hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen. I detta
arbete har alla förvaltningens verksamheter beaktats och arbetet skall vara långsiktigt hållbart
Förvaltningen har även tagit särskild hänsyn till förväntade reformer inom vuxenutbildningen för att få en så riktig prognos som möjligt. Under 2021 genomförs även en utredning över gymnasie och vuxenutbildningens behov av lokaler nu och framöver. Syftet med
projektet är med utgångspunkt från nulägesanalys säkerställa att dagens tillgång till lokaler
kommer att räcka till för de framtida prognoser som skolorna gör och nämnden beslutar
För Gotland tillkommer under åren 2019–2027 cirka 349 ungdomar som kan söka gymnasieskola medan befolkningen in åldrarna 19–64 kommer att minska med 185 personer.
För mer information, se bilagor 1 - 2
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2.2 IT-investeringar

Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för digitalisering pågår. Införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system slutförs i mars
2021 och parallellt görs en översyn av hela systemarkitekturen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Utöver detta tillkommer det regionövergripande arbetet med införande av e-arkiv där varje förvaltning behöver investeringsutrymme för ett lyckat införande.
Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs kontinuerligt och efterhand kommer dessa integreras i en portal där användare med en inloggning når sina resurser.
Pandemin har hjälpt oss att ta goda steg framåt inom den digitala världen men har också
ökat efterfrågan och behov av utbildningsinsatser och nyare teknik. Satsningar på kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom digitaliseringsområdet behöver av den anledningen genomföras kontinuerligt och parallellt med införanden av nya system och ny teknik. Detta kräver även ett relevant periodiskt underhåll av den digitala infrastrukturen inom
förvaltningens lokaler.
Succesivt införs flera e-tjänster, både externa och interna, i syfte att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning. Under planperioden planeras flera projekt i
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syfte att utveckla verksamhetens processer såväl inom administration som inom det pedagogiska området. En effektiv förvaltning av flertalet digitala system och tjänster kräver en
central hantering av processer och system samt att erforderliga resurser avsätts för att klara
uppdragen.
Under höstterminen 2020 startas en förstudie av lärplattformar. Projektledare är utsedd.
Förstudien skall omfatta kartläggning av nuvarande plattformar med fördelar och nackdelar. Syftet med förstudien är att skapa beslutsunderlag för hur förutsättningarna för hur en
ny lärplattform inom för-, grund- och särskola kan se ut. Gymnasie- och vuxenutbildning
hålls informerade på vägen ifall att det skulle vara aktuellt att gå över till en gemensam
plattform för alla skolformer.
GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att administration, kontroll, systemförvaltning och säkerställande av hur arbetet genomförs ökar. Detta
innebär i förlängningen ett utökat behov av säkra system och lagringsytor och att administrativa resurser avsätts vilket initialt leder till ökade kostnader inom förvaltningen.
Utifrån ovanstående sammanfattning är det tydligt att en reducerad IT-investeringsbudget
inte är en framkomlig väg för att bibehålla en god utveckling inom digitaliseringsområdet.
För mer information, se bilaga 3
Bilageförteckning

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Bilaga 1: Investering lokaler GVN 2022 - 2026
Bilaga 2: Investeringsplan GVN 2022 - 2032
Bilaga 3: Investering IT GVN 2022 - 2026
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Verksamhetsanpassning, renovering

Fenix Ungkulturhus

14 200

700
5 000

14 300

5400

700

4 000
1 000

3 200

2023

3 900

700

3 200

2024

3 900

700

3 200

2025

3 900

700

3 200

2 800
5 000
5 400
0
0
0
0
39 500

300
9 000
1 000

16 000

2026 Total

Investeringar (tkr)

56
400
0
0
0
0
0
1 136

24
400
0

256

2023

112
400
432
0
0
0
0
2 280

24
720
80

512

2024

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
rav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
rav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
av reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

168
400
432
0
0
0
0
2 592

24
720
80

768

2025

224
400
432
0
0
0
0
2 904

24
720
80

1 024

2026

Driftskostnader (tkr)

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar fastställd internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte.

Totalt investeringar

Tillgänglighet: Syn, hörsel, allergi mm Säkerhet:
Belysning, kortläs, kameror, larm
Lokaler för anläggningsteknik

300
5 000

Nya möbler/inventarier
Renovering skollokaler
Nya möbler/inventarier

2022
3 200

1
1
2

Prio
1,2,3

Pott maskiner, verktyg, inventarier

Projekttext

Wisbygymnasiet/Vux/ ungdomsgårdar
Wisbygymnasiet

Nya investeringsförslag

Pott
Investeringspott
Investeringar enligt plan
Wisbygymnasiet
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning

BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

2022-2026
Nämnd/Förvaltning: GVN/UAF

Investeringsplan, tabell

280
400
432
0
0
0
0
3 216

24
720
80

1 280

2027
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1. Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag från Regionfullmäktige, att till
budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att
få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 % av investeringen.
(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)
1.1 Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Folkmängd i Region Gotland efter ålder
Ålder /
År

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0-5

3 458

3 438

3 500

3 511

3 520

3 564

3 585

3 596

3 601

3 602

3 599

6-9

2 619

2 621

2 571

2 574

2 605

2 567

2 602

2 592

2 583

2 607

2 628

10-12

1 944

2 077

2 096

2 082

2 045

2 068

2 013

2 031

2 020

2 047

2 032

13-15

1 838

1 877

1 919

2 005

2 131

2 150

2 133

2 095

2 114

2 063

2 081

16-18

1 828

1 840

1 876

1 922

1 956

1 997

2 072

2 183

2 197

2 182

2 148

19-24

3 834

3 765

3 810

3 806

3 824

3 850

3 855

3 843

3 888

3 971

4 058

25-44

13 022

13 113

13 207

13 317

13 421

13 546

13 570

13 587

13 638

13 662

13 710

45-64

15 864

15 752

15 589

15 502

15 364

15 344

15 270

15 206

15 127

15 047

14 902

65-79

11 466

11 651

11 833

11 865

11 857

11 811

11 699

11 559

11 512

11 498

11 546

80-100
Totalt

3 813
59 686

3 952
60 086

4 084
60 486

4 303
60 886

4 564
61 286

4 789
61 686

5 088
61 886

5 394
62 086

5 608
62 286

5 808
62 486

5 983
62 686

Prognos 2020-03-03

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för verksamheternas
tillväxt. Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer att
öka med 321 (17 %) mellan år 2021 och 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 kommer att öka med 47 st (1 0/00) mellan år 2021 och
2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen
framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att
höja utbildningsnivån för kortutbildade, nyanlända och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
men även yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Lärcentrumverksamheten inom Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.

2. Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildnimng

Förvaltningen avser att starta en utredning om hur lokalbehoven för gymnasieskolan och Vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt. För att kartlägga dagens lokalutnyttjande är en utredning genomförd gemensamt mellan Vuxenutbildningen och Wisbygymnasiet som analyserat beläggningen av
salar och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete
mellan skolorna. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är
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beroende av samma arbetstider eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna använda samma lokaler under olika tider. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa
lösningar att tas fram.
2.1
Utrikesfödda
Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 2020–2030.
2.2
Tillgänglighet, säkerhet och trygghet
Under 2019/2020 har omfattande investeringar gjorts på Wisbygymnasiet för att underlätta för elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i Sävehuset och på gångbanor.
Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För att kunna möta behoven oavsett var inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet som de uppstår äskas 200 KSEK per år.

Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom övervakning, elektroniska lås
samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt
säkerheten och tryggheten för personal och elever
För fortsatt säkerhetsarbete äskas 500 KSEK/år de följande åren.

3. Wisbygymnasiet (WG)

3.1
Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning och antaganden om byggnation.
Folkmängd 16–18 år i Region Gotland
Ålder / År
16-18

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 828

1 840

1 876

1 922

1 956

1 997

2 072

2 183

2 197

2 182

2 148

Prognos 2020-03-03

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att så många som möjligt av lokalerna är flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen begränsas till endast det
som är specifikt för dessa yrkeskurser.
3.2

Broväg och Herkulesväg.

3.3

Lundbygatan

Förvaltningen har startat ett arbete för att kunna fortsätta verksamheten i norra Visby under överskådlig tid.
Lokalerna på Herkulesvägen är idag delvis slitna och motsvarar ej kraven för en modern undervisning. Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA. Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera dagens lokaler uppgår till
ca 10 MSEK. Detta finns beviljat för 2020/2021.
Delar av lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
75 % av lokalerna hyrs av Bergkvarabuss AB och 25 % hyrs av Wisbygymnasiet, anläggningsteknik. Tillhörande markytor disponeras av hyresgästerna enligt överenskommelse.
Tidigare har Wisbygymnasiet under ett antal år varit ensam hyresgäst med 25 %. Byggutbildning för
Komvux har hyrt en mindre del av fastigheten. Komvux har nu flyttat ut till annan lokal.
Region Gotland vill erbjuda denna lokal som permanent depå för den operatör som bedriver Gotlands Kollektivtrafik. Detta innebär att WG måste lämna fastigheten.
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Som långsiktig lösning är parterna överens om att WG skall flytta till en annan plats. Av undervisningsskäl är skolans önskemål är att bygga en separat paviljong i anslutning till övningsområdet.
Bygglov finns beviljat för detta. Uppskattad kostnad ca 5 MSEK.
Tekniska Nämnden (TN) hemställer hos Regionstyrelsen om ett tilläggsanslag med totalt 6 MSEK
för att uppföra paviljonger för anläggningsprogrammet. Uppförandet av utbildningsfaciliteterna ska
enligt TN ske på Gotland Grönt Centrum i egna lokaler.
I väntan på den långsiktiga lösningen har Bergkvarabuss AB och Wisbygymnasiets genomfört åtgärder för att öka säkerheten för elever och personal.
3.4

Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.
Polhemhuset (Fordons- och transportprogrammet (FT). Beslut att starta en ny inriktning mot
lastbil- och mobila maskiner. För detta har huset delvis återställts till ungefär den planlösning som
varit tidigare. Byggnaden är i stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. För att kunna ta
emot elever har en skyndsam anpassning och utjämning av golvytan gjorts.
Hansahuset. Inga åtgärder planeras
Desideriahuset. Inga åtgärder planeras.
Steffenhuset. Inga åtgärder planeras.
Sävehuset. Inga åtgärder planeras.
E-huset. Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök. Avdelningen för måltid på Regionstyrelseförvaltningen planerar en mindre ombyggnad av köket. En översyn av lokalytan där ev. borttagande av befintligt kapprum till förmån för
ökad sittyta samt mat- och diskstationer.
Idrottshallarna. Inga åtgärder planeras.

4. Gotlands folkhögskola (GFH)

Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat de närmaste
åren. Detta innebär att de åtgärder som planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler. På lång sikt finns önskemål om att skapa nya utbildningsplatser. Vård och omsorg, omställning,
tolkutbildning
4.1

Hemse

Idag ca 200 elever varav ett 50-tal inackorderade. Utbildningen Livskraft har avslutats. En ny utbildning inom vård och omsorg har startats för nyanlända.
Foto och textilhuset har förändrat sina utbildningar och önskar därför en ombyggnad. Ta bort väggar, ordna en förbipassage. För detta äskas 100 KSEK till en förstudie.
Enligt den nyligen genomförda måltidsutredningens förslag berörs ej kök/matsal på Folkhögskolan.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning. Arbetsmiljön idag är
inte acceptabel. För att hitta ett kostnadsförslag och en lämplig lösning äskas 400 KSEK till en förstudie.
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7.1.1 Elevhemmet Nygårds

Refererande till 2020 års strategisk plan och budget där bakgrund och beslut beskrivs i detalj.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt en förnyad utredning på konsekvenserna av
om elevhemmet avvecklas utan att ersättas. Inga åtgärder planeras förrän det tagits förnyade beslut.
Temporära lösningar som är gjorda: nya utrymningsvägar, svartmögel borttaget, avloppen rensade.
Detta innebär att det idag inte är någon säkerhetsrisk att vistas i lokalerna.
4.2
Fårösund
Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB. Avtalen är tecknade mellan
GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att
sedan verksamheterna hyr av TKF. Detta arbete är påbörjat och avslutas under 2021.

5. Vuxenutbildningen

5.1
Elevprognos
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 är oförändrat mellan år 2021 och 2027.
Elevantal 2018-2020

2018
1664

2019
1886

2020
2391

2021

Antalet elever ökar stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling.
Det är svårt att prognostisera, elever från Uppsala Universitet Campus Gotland läser sfi, ökad
ohälsa i samhället vilket ger förändrad skolgång under livet. Mer studier som flex, del eller heldistans vilket medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar. Ökat antal elever innebär också behov av förstärkning inom personalgruppen t.ex. pedagoger, studiestödjare, Studie- och-yrkesvägledning och administration.
Särvux/Lärvux är en ny elevgrupp som idag är en del av Vuxenutbildningen. Det är svårt att prognosticera antalet elever men erfarenhet från Särskolan visar att det finns behov av anpassade salar,
yrkeslokaler och ytterligare tillgänglighetsanpassning. En kartläggning av målgruppens behov påbörjas i februari 2021.
5.2
Lokalbehov
Vuxenutbildningen har stora delar av sin verksamhet på Gesällgatan (fastighet Hackspetten 17).
Vuxenutbildningen har sedan 2020-08-01 tillgång till F-huset på Hackspetten (tidigare Lotsen) vilket förbättrat situationen. Vuxenutbildningen bedriver också verksamhet i lokaler som delas med
Wisbygymnasiet på Broväg (Svetsutbildning), Solrosen (Kock, finsnickeri, Yrkeshögskola samt
Vård och omsorgsutbildning). Vuxenutbildningen hyr också lokaler för byggutbildning i Flexhuset.

Vuxenutbildningens lokaler är inte anpassade och funktionella för dagens verksamhet. Detta i kombination med att det är för få ytor och rum. Brist på arbetsrum, idag används två fullstora klassrum
som kontor. Klassrummen är för små för dagens undervisningsgrupper.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd, säkerhet och ventilation då aggregat
och system är gamla och behöver bytas ut.
Vuxenutbildningen behöver idag lokaler för såväl administration, teoretisk och praktisk undervisning som är mer flexibla då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier
på egen hand men också för elever med särskilt stöd. Fler platser för distansstudier.
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För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar Vuxenutbildningen behov av ytterligare
cirka 2-3 klassrum, 4 grupprum/samtalsrum, 6–8 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen. Allt beror också på i vilken omfattning lokalerna kan nyttjas i samverkan med
Wisbygymnasiet.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet. Idag bromsas uppstart och utveckling av yrkes- och
lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. En kartläggning är
genomförd 2020 som analyserat beläggningen av salar och verkstäder.
Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar sker idag i samma schemaprogram. Koordinering och dialog av verksamheterna och planeringsprocesserna skall utvecklas vidare med Wisbygymnasiet.
UAF kommer i samarbete med TKF att genomföra ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Planändringar, ny ventilation, vatten, värme och avlopp. Golv, tak
och belysning. För detta arbete finns 10 MSEK beviljat för år 2021 till 2023.
Vid detta arbete behöver evakueringslokaler erbjudas. Önskan att använda samma lokaler som
skapas för renoveringen av Södervärnskolan och för Alléskolan. Detta gör att arbetet på Vuxenutbildningen kan ske därefter 2024-2025. Vuxenutbildningens huvudbyggnad som ska renoveras rymmer idag ca 2500 kvm och antalet rum är 17 klassrum, till detta tillkommer Lärcentrumverksamheten med tentamenssal, studietek, verkstad och Infotek.
Lokalerna på Gesällgatan 7 består av en huvudbyggnad som ägs av Region Gotland och en paviljong som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland annat i temperaturreglering och ljudmiljön. En plan för att ersätta paviljongen behöver göras under 2021.
(se ovan punkt 3; Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildning)
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.
Lotsen, mottagningsenhet för nyanlända

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Vuxenutbildningen
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6. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten

Inga planerade åtgärder.

7. Ungdomsenheten

Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som högstadieskolorna. I åldersgrupperna 10-18 år prognosticeras en ökning på 440 ungdomar. (10%)
Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma byggnad som Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall. Mindre ombyggnader för att återställa
från bibliotek till ungdomsgårdsverksamhet. Kostnad 100 KSEK. Inga övriga åtgärder planerade.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan Ungdomsgård ligger i
Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planeras.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler och inga övriga åtgärder planeras.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Belysning och trygghetsskapande åtgärder behövs i närheten av lokalen. Kostnad cirka 100 KSEK. fördelning?
Klintehamn (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning till Klinteskolan och
delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler
med behov av periodiskt underhåll. Efter renovering äskas 50 KSEK till inventarier. Inga övriga åtgärder planeras.
Visby, Gråbo (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med
storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall.
Visby, Solberga (Citygården), samverkar tillsammans med Amor. Finns i Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården utanför Citygården för att öka säkerhet
och trygghet. Kameraövervakning. Kostnad ca 50 KSEK.
Visby, Korpen, (Fenix ungkulturhus), är en mötesplats för ungdomar mellan 16–25 år. Fenix
finns i ett eget hus på Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset är i dåligt skick och
är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även utbyte av golv, innertak och modernare belysning. Förstudie och kostnadsuppskattning beställs under 2021. Behövs även ses över
brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka 300 KSEK
För ett omfattande PU kalkyleras enligt nyckeltalet 10 KSEK/m2 och en yta på 540 m2 en totalkostnad på 5,4
MSEK år 2023. Tillkommer en kostnad för inventarier efter PU ca 500 KSEK.
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Utbyggnad,underhåll
AV utrustning
Ipad,Mac,
Mac
Lärplattform

Projekttext

Motiv och förklaringar runt Kostnadsökningar
Konsekvenser
Mer kostnader pga Pandemin
750 000

Total

Nätverk
Digitala Klassrum
Hårvara elever
Hårdvara lärare
System införande

Pott

GVN/UAF
Kategori 3, IT

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning:

3
2
2
1
3

Prio
1,2,3

1 720

365
595
535
50
175

2022

1 950

220
370
535
650
175

2023

1 615

220
470
225
700
0

2024

1 765

220
470
225
850
0

2025

865

220
370
225
50
0

2026

7 915

1 248
2 277
1 747
2 301
353

Total

Verksamhetsanpassning, renovering

Fenix Ungkulturhus

14 200

700
5 000

14 300

5400

700

4 000
1 000

3 200

2023

3 900

700

3 200

2024

3 900

700

3 200

2025

3 900

700

3 200

2 800
5 000
5 400
0
0
0
0
39 500

300
9 000
1 000

16 000

2026 Total

Investeringar (tkr)

56
400
0
0
0
0
0
1 136

24
400
0

256

2023

112
400
432
0
0
0
0
2 280

24
720
80

512

2024

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

168
400
432
0
0
0
0
2 592

24
720
80

768

2025

224
400
432
0
0
0
0
2 904

24
720
80

1 024

2026

Driftskostnader (tkr)

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar fastställd internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte.

Totalt investeringar

Tillgänglighet: Syn, hörsel, allergi mm Säkerhet:
Belysning, kortläs, kameror, larm
Lokaler för anläggningsteknik

300
5 000

Nya möbler/inventarier
Renovering skollokaler
Nya möbler/inventarier

2022
3 200

1
1
2

Prio
1,2,3

Pott maskiner, verktyg, inventarier

Projekttext

Wisbygymnasiet/Vux/ ungdomsgårdar
Wisbygymnasiet

Nya investeringsförslag

Pott
Investeringspott
Investeringar enligt plan
Wisbygymnasiet
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning

BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

2022-2026
Nämnd/Förvaltning: GVN/UAF

Investeringsplan, tabell

280
400
432
0
0
0
0
3 216

24
720
80

1 280

2027
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1. Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag från Regionfullmäktige, att till
budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att
få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 % av investeringen.
(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)
1.1 Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Folkmängd i Region Gotland efter ålder
Ålder /
År

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0-5

3 458

3 438

3 500

3 511

3 520

3 564

3 585

3 596

3 601

3 602

3 599

6-9

2 619

2 621

2 571

2 574

2 605

2 567

2 602

2 592

2 583

2 607

2 628

10-12

1 944

2 077

2 096

2 082

2 045

2 068

2 013

2 031

2 020

2 047

2 032

13-15

1 838

1 877

1 919

2 005

2 131

2 150

2 133

2 095

2 114

2 063

2 081

16-18

1 828

1 840

1 876

1 922

1 956

1 997

2 072

2 183

2 197

2 182

2 148

19-24

3 834

3 765

3 810

3 806

3 824

3 850

3 855

3 843

3 888

3 971

4 058

25-44

13 022

13 113

13 207

13 317

13 421

13 546

13 570

13 587

13 638

13 662

13 710

45-64

15 864

15 752

15 589

15 502

15 364

15 344

15 270

15 206

15 127

15 047

14 902

65-79

11 466

11 651

11 833

11 865

11 857

11 811

11 699

11 559

11 512

11 498

11 546

80-100
Totalt

3 813
59 686

3 952
60 086

4 084
60 486

4 303
60 886

4 564
61 286

4 789
61 686

5 088
61 886

5 394
62 086

5 608
62 286

5 808
62 486

5 983
62 686

Prognos 2020-03-03

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för verksamheternas
tillväxt. Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer att
öka med 321 (17 %) mellan år 2021 och 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 kommer att öka med 47 st (1 0/00) mellan år 2021 och
2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen
framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att
höja utbildningsnivån för kortutbildade, nyanlända och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
men även yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Lärcentrumverksamheten inom Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.

2. Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildnimng
Förvaltningen avser att starta en utredning om hur lokalbehoven för gymnasieskolan och Vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt. För att kartlägga dagens lokalutnyttjande är en utredning genomförd gemensamt mellan Vuxenutbildningen och Wisbygymnasiet som analyserat beläggningen av
salar och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete
mellan skolorna. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är
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beroende av samma arbetstider eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna använda samma lokaler under olika tider. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa
lösningar att tas fram.
2.1
Utrikesfödda
Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 2020–2030.
2.2
Tillgänglighet, säkerhet och trygghet
Under 2019/2020 har omfattande investeringar gjorts på Wisbygymnasiet för att underlätta för elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i Sävehuset och på gångbanor.
Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För att kunna möta behoven oavsett var inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet som de uppstår äskas 200 KSEK per år.

Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom övervakning, elektroniska lås
samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt
säkerheten och tryggheten för personal och elever
För fortsatt säkerhetsarbete äskas 500 KSEK/år de följande åren.

3. Wisbygymnasiet (WG)
3.1
Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning och antaganden om byggnation.
Folkmängd 16–18 år i Region Gotland
Ålder / År
16-18

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 828

1 840

1 876

1 922

1 956

1 997

2 072

2 183

2 197

2 182

2 148

Prognos 2020-03-03

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att så många som möjligt av lokalerna är flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen begränsas till endast det
som är specifikt för dessa yrkeskurser.
3.2

Broväg och Herkulesväg.

Förvaltningen har startat ett arbete för att kunna fortsätta verksamheten i norra Visby under överskådlig tid.
Lokalerna på Herkulesvägen är idag delvis slitna och motsvarar ej kraven för en modern undervisning. Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA. Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera dagens lokaler uppgår till
ca 10 MSEK. Detta finns beviljat för 2020/2021.
Delar av lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
3.3

Lundbygatan

75 % av lokalerna hyrs av Bergkvarabuss AB och 25 % hyrs av Wisbygymnasiet, anläggningsteknik. Tillhörande markytor disponeras av hyresgästerna enligt överenskommelse.
Tidigare har Wisbygymnasiet under ett antal år varit ensam hyresgäst med 25 %. Byggutbildning för
Komvux har hyrt en mindre del av fastigheten. Komvux har nu flyttat ut till annan lokal.
Region Gotland vill erbjuda denna lokal som permanent depå för den operatör som bedriver Gotlands Kollektivtrafik. Detta innebär att WG måste lämna fastigheten.
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Som långsiktig lösning är parterna överens om att WG skall flytta till en annan plats. Av undervisningsskäl är skolans önskemål är att bygga en separat paviljong i anslutning till övningsområdet.
Bygglov finns beviljat för detta. Uppskattad kostnad ca 5 MSEK.
Tekniska Nämnden (TN) hemställer hos Regionstyrelsen om ett tilläggsanslag med totalt 6 MSEK
för att uppföra paviljonger för anläggningsprogrammet. Uppförandet av utbildningsfaciliteterna ska
enligt TN ske på Gotland Grönt Centrum i egna lokaler.
I väntan på den långsiktiga lösningen har Bergkvarabuss AB och Wisbygymnasiets genomfört åtgärder för att öka säkerheten för elever och personal.
3.4

Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.
Polhemhuset (Fordons- och transportprogrammet (FT). Beslut att starta en ny inriktning mot
lastbil- och mobila maskiner. För detta har huset delvis återställts till ungefär den planlösning som
varit tidigare. Byggnaden är i stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. För att kunna ta
emot elever har en skyndsam anpassning och utjämning av golvytan gjorts.
Hansahuset. Inga åtgärder planeras
Desideriahuset. Inga åtgärder planeras.
Steffenhuset. Inga åtgärder planeras.
Sävehuset. Inga åtgärder planeras.
E-huset. Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök. Avdelningen för måltid på Regionstyrelseförvaltningen planerar en mindre ombyggnad av köket. En översyn av lokalytan där ev. borttagande av befintligt kapprum till förmån för
ökad sittyta samt mat- och diskstationer.
Idrottshallarna. Inga åtgärder planeras.

4. Gotlands folkhögskola (GFH)
Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat de närmaste
åren. Detta innebär att de åtgärder som planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler. På lång sikt finns önskemål om att skapa nya utbildningsplatser. Vård och omsorg, omställning,
tolkutbildning
4.1

Hemse

Idag ca 200 elever varav ett 50-tal inackorderade. Utbildningen Livskraft har avslutats. En ny utbildning inom vård och omsorg har startats för nyanlända.
Foto och textilhuset har förändrat sina utbildningar och önskar därför en ombyggnad. Ta bort väggar, ordna en förbipassage. För detta äskas 100 KSEK till en förstudie.
Enligt den nyligen genomförda måltidsutredningens förslag berörs ej kök/matsal på Folkhögskolan.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning. Arbetsmiljön idag är
inte acceptabel. För att hitta ett kostnadsförslag och en lämplig lösning äskas 400 KSEK till en förstudie.
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7.1.1 Elevhemmet Nygårds

Refererande till 2020 års strategisk plan och budget där bakgrund och beslut beskrivs i detalj.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt en förnyad utredning på konsekvenserna av
om elevhemmet avvecklas utan att ersättas. Inga åtgärder planeras förrän det tagits förnyade beslut.
Temporära lösningar som är gjorda: nya utrymningsvägar, svartmögel borttaget, avloppen rensade.
Detta innebär att det idag inte är någon säkerhetsrisk att vistas i lokalerna.
4.2
Fårösund
Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB. Avtalen är tecknade mellan
GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att
sedan verksamheterna hyr av TKF. Detta arbete är påbörjat och avslutas under 2021.

5. Vuxenutbildningen
5.1
Elevprognos
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 är oförändrat mellan år 2021 och 2027.
Elevantal 2018-2020

2018
1664

2019
1886

2020
2391

2021

Antalet elever ökar stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling.
Det är svårt att prognostisera, elever från Uppsala Universitet Campus Gotland läser sfi, ökad
ohälsa i samhället vilket ger förändrad skolgång under livet. Mer studier som flex, del eller heldistans vilket medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar. Ökat antal elever innebär också behov av förstärkning inom personalgruppen t.ex. pedagoger, studiestödjare, Studie- och-yrkesvägledning och administration.
Särvux/Lärvux är en ny elevgrupp som idag är en del av Vuxenutbildningen. Det är svårt att prognosticera antalet elever men erfarenhet från Särskolan visar att det finns behov av anpassade salar,
yrkeslokaler och ytterligare tillgänglighetsanpassning. En kartläggning av målgruppens behov påbörjas i februari 2021.
5.2
Lokalbehov
Vuxenutbildningen har stora delar av sin verksamhet på Gesällgatan (fastighet Hackspetten 17).
Vuxenutbildningen har sedan 2020-08-01 tillgång till F-huset på Hackspetten (tidigare Lotsen) vilket förbättrat situationen. Vuxenutbildningen bedriver också verksamhet i lokaler som delas med
Wisbygymnasiet på Broväg (Svetsutbildning), Solrosen (Kock, finsnickeri, Yrkeshögskola samt
Vård och omsorgsutbildning). Vuxenutbildningen hyr också lokaler för byggutbildning i Flexhuset.

Vuxenutbildningens lokaler är inte anpassade och funktionella för dagens verksamhet. Detta i kombination med att det är för få ytor och rum. Brist på arbetsrum, idag används två fullstora klassrum
som kontor. Klassrummen är för små för dagens undervisningsgrupper.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd, säkerhet och ventilation då aggregat
och system är gamla och behöver bytas ut.
Vuxenutbildningen behöver idag lokaler för såväl administration, teoretisk och praktisk undervisning som är mer flexibla då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier
på egen hand men också för elever med särskilt stöd. Fler platser för distansstudier.
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För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar Vuxenutbildningen behov av ytterligare
cirka 2-3 klassrum, 4 grupprum/samtalsrum, 6–8 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen. Allt beror också på i vilken omfattning lokalerna kan nyttjas i samverkan med
Wisbygymnasiet.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet. Idag bromsas uppstart och utveckling av yrkes- och
lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. En kartläggning är
genomförd 2020 som analyserat beläggningen av salar och verkstäder.
Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar sker idag i samma schemaprogram. Koordinering och dialog av verksamheterna och planeringsprocesserna skall utvecklas vidare med Wisbygymnasiet.
UAF kommer i samarbete med TKF att genomföra ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Planändringar, ny ventilation, vatten, värme och avlopp. Golv, tak
och belysning. För detta arbete finns 10 MSEK beviljat för år 2021 till 2023.
Vid detta arbete behöver evakueringslokaler erbjudas. Önskan att använda samma lokaler som
skapas för renoveringen av Södervärnskolan och för Alléskolan. Detta gör att arbetet på Vuxenutbildningen kan ske därefter 2024-2025. Vuxenutbildningens huvudbyggnad som ska renoveras rymmer idag ca 2500 kvm och antalet rum är 17 klassrum, till detta tillkommer Lärcentrumverksamheten med tentamenssal, studietek, verkstad och Infotek.
Lokalerna på Gesällgatan 7 består av en huvudbyggnad som ägs av Region Gotland och en paviljong som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland annat i temperaturreglering och ljudmiljön. En plan för att ersätta paviljongen behöver göras under 2021.
(se ovan punkt 3; Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildning)
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.

Lotsen, mottagningsenhet för nyanlända

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Vuxenutbildningen
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Region Gotland
Gymnasie- vuxenutbildningen

Investeringsplan Lokaler
2022 – 2032

6. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten
Inga planerade åtgärder.

7. Ungdomsenheten
Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som högstadieskolorna. I åldersgrupperna 10-18 år prognosticeras en ökning på 440 ungdomar. (10%)
Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma byggnad som Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall. Mindre ombyggnader för att återställa
från bibliotek till ungdomsgårdsverksamhet. Kostnad 100 KSEK. Inga övriga åtgärder planerade.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan Ungdomsgård ligger i
Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planeras.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler och inga övriga åtgärder planeras.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Belysning och trygghetsskapande åtgärder behövs i närheten av lokalen. Kostnad cirka 100 KSEK. fördelning?
Klintehamn (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning till Klinteskolan och
delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler
med behov av periodiskt underhåll. Efter renovering äskas 50 KSEK till inventarier. Inga övriga åtgärder planeras.
Visby, Gråbo (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med
storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall.
Visby, Solberga (Citygården), samverkar tillsammans med Amor. Finns i Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården utanför Citygården för att öka säkerhet
och trygghet. Kameraövervakning. Kostnad ca 50 KSEK.
Visby, Korpen, (Fenix ungkulturhus), är en mötesplats för ungdomar mellan 16–25 år. Fenix
finns i ett eget hus på Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset är i dåligt skick och
är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även utbyte av golv, innertak och modernare belysning. Förstudie och kostnadsuppskattning beställs under 2021. Behövs även ses över
brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka 300 KSEK
För ett omfattande PU kalkyleras enligt nyckeltalet 10 KSEK/m2 och en yta på 540 m2 en totalkostnad på 5,4
MSEK år 2023. Tillkommer en kostnad för inventarier efter PU ca 500 KSEK.
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1. Verksamhet och resurser för 2022 – 2024
1.1

Balans mellan nämndens uppdrag, mål och resurser

Pågående pandemi påverkar i dagsläget socialförvaltningens samtliga verksamheter och så
troligen även de närmaste åren. Primärt handlar det om att skydda riskgrupper kopplat till
socialförvaltningen. Det kan handla om barn som far illa, risk för ökat våld i hemmet, familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och kanske en växande psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre.
Utifrån den demografiska utvecklingen med allt fler äldre personer blir det ett ökat behov
av välfärd och ett ökat tryck på socialtjänsten. Samtidigt pågår en översyn av både socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt utvecklingen av god och nära vård tillsammans
med hälso- och sjukvården. Det är också en nationell ökning av psykiskt ohälsa och ett förändrat drogmissbruk. Kompetensförsörjningen är en utmaning och likaså att öka frisknärvaron. Detta, samt påverkan av pandemin, gör att det är svårt att bedöma omfattningen
och riktning av socialtjänsten framåt.
Bedömningen är att förvaltningen i princip har en balans mellan uppdrag, mål och resurser.
Det finns dock stora behov inom samtliga verksamhetsområden och det krävs att förvaltningen kan fortsätta att arbeta med olika åtgärder i syfte att minska kostnaderna. Socialförvaltningens uppdrag är till största del lagstyrd och det är därför svårt att gör omprioriteringar eller strukturella förändringar. Samtidigt görs kontinuerligt översyn av riktlinjer för
rättssäker och effektiv handläggning. För att vara helt i balans behövs tillskott till LSS-verksamheten som är underfinansierad. Förutom detta begärs kompensation för personalkostnadsökningar, satsning på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar, prisökningar externa avtal samt tillskott enligt resursfördelningsmodellen.
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Inom förvaltningens verksamheter pågår ständigt översyn av processer och möjligheten att
minska kostnaderna. Under 2020 avbröts därför hyresupphandlingar av två boenden då det
blev för dyrt, istället äskades investeringsmedel för att bygga boendena i egen regi, vilket
minskar framtida kostnader. Varje avdelning har aktivitetsplan med förslag på kostnadsminskningar, status på aktiviteterna följs upp på ledningsgrupperna. Exempel på aktiviteter
är att ersätta fler bilar med cyklar inom hemtjänsten och att samordna verksamhet. Socialnämnden följer speciellt ekonomin för individ- och familjeomsorgen där kostnadsnivån är
hög, här sker redovisning varje sammanträde.
Verksamheterna arbetar med alla delar i regionens effektiviseringsprogram: lokalförsörjning, strategisk hållbar bemanning, digitalisering och inköp. Bedömningen är dock att förvaltningen, med tanke på ökade behov, inte kommer att kunna bidra med några större
kostnadsminskningar. Vad gäller ytterligare utbudsförändringar är bedömningen att då förvaltningens insatser idag är i nivå med lagkrav är det svårt att ytterligare sänka kvaliteten.
Att minska utbudet är möjligt och det skulle främst gälla icke-lagstadgade förebyggande insatser. Det skulle ge en liten besparing idag men leda till stora kostnadsökningar på sikt.
Inom äldreomsorgen väntas behovet av insatser öka vilket finansieras med resursfördelningsmodellen. Det pågår också ett stort arbete med att effektivisera bemanningen. Det har
skett en upphandling där två äldreboenden går över till privat utförare under hösten. Då
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kostnaden per vårddygn i egen regi är högre än avtalad ersättning till privat utförare minskar kostnaderna.
I LSS-verksamheten pågår också arbetet med effektiv bemanning som bland annat innebär
en egen bemanningsenhet för att få bättre kontinuitet och minska antalet timanställda. Volymförändringar inom verksamheten är svåra att förutspå då det handlar om relativt få brukare. Generellt sett har brukarna med åren fått högre livskvalitet och blir allt äldre vilket ger
ökade behov. Verksamheten är underfinansierad med hänsyn till det låga kostnadsläget nationellt. För att få balans mellan behov och resurser behövs ett budgettillskott med 5 mnkr.
Barn- och ungdomsvården har stora utmaningar med stort inflöde av ärenden, högt kostnadsläge och stort underskott mot budget. Det är hög förekomst av psykisk ohälsa på Gotland och förhållandevis många barn och unga har kontakt med socialtjänsten och/eller
barn- och ungdomspsykiatrin. Samtidigt pågår flera aktiviteter för att minska placeringarna
varav många sker i samarbete med hälso- och sjukvården samt skolan. Exempel på aktiviteter är Signs of saftey, familjerådslag och första linjen.
Behovet av försörjningsstöd ökar både på Gotland och nationellt. Den främsta orsaken är
ökad arbetslöshet kopplat till pandemin samt att statliga myndigheter försämrat förutsättningarna för behövande vilket gör att kommunerna istället får tillgodose behoven. För att
möta denna ökning arbetar verksamheten tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. SKR är positiva till en utredning om försörjningsstödet som även behöver omfatta fler målgrupper än arbetslösa. Möjligheten till egen försörjning behöver ses över även
för de som är sjukskrivna samt individer inom etableringen. SKR ser en förskjutning till att
studier ska ske med aktivitetsstöd och kompletterande försörjningsstöd, vilket i praktiken
innebär att kommunerna finansierar arbetsmarknadspolitiska reformer med försörjningsstödet. Försörjningsstödet ska vara en tillfällig ersättning, inte en stadigvarande ersättning.
Den psykiska ohälsan ökar och så även antalet orosanmälningarna. Många av anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Med hänsyn pandemin befaras att den psykiska ohälsan öka ytterligare. Förvaltningen skulle behöva utöka verksamheten för att bättre kunna
möta upp de behov som ökar kring våld i nära relationer samt också leva upp till lagstiftningens intentioner. För att finansiera detta behövs 2,6 mnkr.
De höga sjuktalen inom förvaltningen måste sänkas och därför är aktiviteterna förvaltningen arbetar med för att öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar mycket viktiga. Att på olika sätt stärka den psykiska hälsan kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron, ett exempel är ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga
chefsområden som ger förutsättningar för ett nära ledarskap.
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Förvaltningen har tillsammans med Kommunal tagit fram en tidplan för införandet av heltid som norm och från januari 2021 har förvaltningen heltid som norm.
För att möta utmaningarna behövs det en utveckling av ett förebyggande arbetssätt ger
bättre förutsättning att möta behovet av omsorg och välfärd tidigare vilket har en positiv
påverkan för brukare, ekonomi och medarbetare. Ett exempel är satsning på att ta fram utbildningsmaterial, rehabkörkortet, för att höja medarbetarnas kompetens inom området.
Kostnaden för att genomföra detta fullt ut är bedömd till cirka 5 mnkr fördelat på två år
och detta kan finansieras med statsbidrag.
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En satsning på välfärdsteknologi är nödvändigt för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet samt skapa effektivare arbetssätt. Exempel är digitala tjänster och olika
typer av larm samt tillsynskameror som ger bättre kvalitet för brukaren och ett effektivare
arbetssätt. För att fortsätta att satsa på detta äskas investeringsmedel med 3 mnkr per år.
Resultat 2020

Socialförvaltningen arbete med aktiviteter utifrån verksamhetsplanen bidrog bara delvis till
att uppfylla regionens mål 2020. Målet ekonomi uppfylldes då det var ett överskott på 16,1
mnkr. Det ekonomiska överskottet beror främst på statlig ersättning för sjuklöner samt arbetet med effektiv bemanning, som dock fått stå tillbaka under pandemin. Kostnaderna för
äldreomsorgen ökade men inte i takt med förväntat utveckling då efterfrågan sjönk på
grund av pandemin, här redovisas ett överskott med 40 mnkr. Kostnaderna för LSS-insatser ökade inte och underskottet minskade från 23 mnkr 2019 till 17 mnkr 2020. Det var
dock ökade kostnader för externa placeringar. Kostnaden för individ- och familjeomsorgen
var oförändrade mot 2019 och underskottet minskade till 12 mnkr. Inom barn- och ungdomsvården pågår aktiviteter som minskar antalet placeringar trots stor inströmning av
orosanmälningar. Tyvärr ökar kostnaderna för beroendevården och försörjningsstödet vilket delvis beror på pandemin som bland annat för med sig ökad arbetslöshet.
Prognos 2021

För helåret 2021 är det omöjligt att prognostisera det ekonomisk utfallet redan nu i februari
med hänsyn till pågående pandemi och påföljande effekter. Om förvaltningen fortsätter att
få ersättningar för kostnadsökningar kopplat pandemin finns en möjlighet att ekonomin
kan vara i balans för året, samtidigt är det svårt att arbeta med aktiviteter som syftar till
kostnadsminskningar. Till exempel effektiv bemanning.
Då det just nu är många som ansöker om insatsen särskilt boende för äldre samt hemtjänst
väntas dessa kostnader öka men bedömningen är att det ändå blir ett överskott för äldreomsorgen även 2021.
Socialförvaltningen har mycket låga kostnader nationellt sett för LSS-verksamheten, trots
detta har det varit stora underskott mot budget i fler år. LSS är en rättighetslagstiftning och
det är därför svårt att påverka kostnaderna ytterligare. Socialförvaltningen har fått 10 mnkr
i tillskott för att klara finansieringen 2021 och bedömningen är att även om ekonomin är
bättre är blir det ändå ett underskott mot budget.
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För individ- och familjeomsorgen är det svårt att veta hur stort behovet av försörjningsstöd
kommer att vara 2021. Effekter av pandemin kan dra med sig ökade kostnader också för
beroendevården och barn- och ungdomsvården även om det fortsätter att ske aktiviteter i
syfte att minska placeringarna. Bedömningen är ett fortsatt underskott mot budget.
Stor ökning av investeringar

Framåt kommer det att behövas stora investeringar i lokaler, framför allt nya äldreboenden.
Under 2021 fortsätter bygget av en ny korttidsenhet på Korpen med 40 platser, den beräknas vara klar 2022. En förstudie för om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården
är beställt och bedömningen är att bygget kan starta i slutet av året. Det är också beställt en
ny gruppbostad, bostad med särskild service enligt LSS, och en ny entré till individ- och familjeomsorgen. Båda projekten beräknas komma igång under året.
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Framåt behövs investeringsmedel för att bygga två nya äldreboenden med 60 platser vardera, inom planperioden. Det behövs också ytterligare en gruppbostad LSS samt en ny bostad med särskild service SoL. För att anpassa lokaler på Korpen, bland annat till hemsjukvården, behövs också investeringsmedel.
1.2

Fokusområden – Strategiskt viktiga frågor

Socialförvaltningen belyser nedanstående strategiskt viktiga områden, vilka diskuterades på
socialnämnden i december 2020:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

•
•

God och nära vård
o Psykisk hälsa
o Första linjen
o Barn- och unga
o Förebyggande arbete
o Integrerad beroendevård
o Samverkan från sluten hälso- och sjukvård
Våld i nära relation
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder
Barn- och ungdomsvården
Konsekvenser av ny socialtjänstlag
Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning
Finansiering LSS-verksamheten
Pandemi - lärande och strategier
Verksamhetsutveckling och digitalisering kopplat till statsbidrag
Bostadsförsörjning inklusive sociala bostäder och platser för brukare med olika behov
Kunskapsutveckling i socialtjänsten - yrkesresan
Medarbetare
o Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
o Frisknärvaro och sjukfrånvaro
o Utveckling chefer
o Förändrade arbetssätt
o Stabil bemanning - minska beroendet av tillfällig personal
o Heltidsresan

6 (26)

Region Gotland
Socialförvaltningen

0BStrategisk plan och budget 2022-2024

1.2.1

God och nära vård

Utmaning: 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 av hälso- och sjukvårdssystemet.
Regionfullmäktige har gett hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag 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”.
Detta arbete pågår i programform och innebär en färdplan till 2027 med aktiviteter för
kommande 2 år. Färdplanen kommer lyftas till nämnderna under våren 2021.
Aktivitet: Under planperioden ska arbetet utifrån Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland fortgå. Det är avgörande att målbilden för god och nära vård och förflyttningen i färdplanen införlivas i strategisk plan för
respektive nämnd.
Psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland barn och unga, men även bland den yrkesverksamma befolkningen. Personer 85 år och äldre lever i större utsträckning ensamma och
har i mindre utsträckning en nära vän, jämfört med hela befolkningen. Ofrivillig ensamhet
kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa. Suicidtalen är högst för män 65 år och äldre och
lägst i åldersgrupperna upp till 24 år.
Enligt myndigheten för vård- och omsorgsanalys blev konsekvenserna av pandemin fram
till och med oktober mindre än befarat, vad gäller både inflödet av ärenden och verksamhetspåverkan. Men det finns en oro för ökade mörkertal och minskat stödsökande och
vissa beskriver en försämrad samordning och förlängda processer. Till viss del har de nya
mötesformerna medfört förbättringar. Men distansen utgör också en risk för minskad kvalitet i det sociala arbetet och upplevs inte långsiktigt hållbar för alla. För att undvika en kvalitetsförsämring behövs flexibilitet och möjlighet att erbjuda både digitala och säkra fysiska
möten. Pandemin kommer sannolikt att leda till ett ökat behov av stöd från socialtjänsten,
särskilt i grupper och områden som redan är utsatta. Risken för allvarlig påverkan på socialtjänstens förmåga att möta akuta behov bedöms som liten på kort sikt, men det behöver
finnas en beredskap för hur ökade behov ska hanteras och förebyggas.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Första linjen

Vid uppföljning efter 18 månader visar Första linjen goda resultat, verksamheten når alla
åldersgrupper som avses och över hela ön. Nästan 750 familjer har sökt och fått stöd vid
Första linjen sedan starten. För att kunna fatta beslut om ett eventuellt permanentande så
har socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit att projekttiden förlängs
2021 ut och att en ny utvärdering genomförs när två års pilottid slutförts i mars 2021. Förlängningen året ut avser att ge verksamheterna förutsättningar till de omställningar som
krävs.
God och nära vård för barn och unga

Nationellt pågår en särskild utredning för att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga pågår. Syftet med uppdraget är att uppnå en
mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn
7 (26)

Region Gotland
Socialförvaltningen

0BStrategisk plan och budget 2022-2024

och unga i hela landet. Syftet är också att genom insatser inom den nära vården för barn
och unga som lider av psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
Förebyggande arbete

Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård innebär ett fortsatt högt tryck på
verksamheten och med det en ökad kostnad. Bra och fungerande flöden mellan slutenvård
på sjukhus, hemtjänst, hemsjukvård/primärvård, korttids och särskilt boende är en förutsättning för att människor ska känna sig trygga i sina hem och för att en god och nära vård
ska kunna erbjudas. Utifrån den demografiska ökningen kommer detta att kräva både utökning av resurser men även förändrade arbetssätt där både socialförvaltningen och hälsooch sjukvården (primärvården) behöver fortsätta att utveckla mobila, digitala och flexibla
lösningar för att både proaktivt men även snabbt kunna möta upp behov i hemmet och
möjliggöra en utökad egenvård.
Socialförvaltningens gemensamma processer och arbetssätt med hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att fortlöpa. En styrgrupp och en programledningsgrupp för god och
nära vård omställningen har bildats där deltagare från socialförvaltningen, hälso- sjukvårdsförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen
deltar.
Integrerad beroendevård

Det arbete som gjorts i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring beroendevården har inneburit ökad kvalitet för den enskilde. Detta arbete behöver fortsätta för att
utveckla kvaliteten ytterligare samt säkra att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. En
översyn pågår av socialförvaltningens boende inom beroendeenheten i syfte att tydliggöra
boendets uppdrag och kvalitetsnivå. En tydligare uppdragsbeskrivning kommer att ge ännu
bättre förutsättningar för samverkan.
Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård

Utmaning: Ökad volym och utveckling av flödena mellan olika verksamheter.
Aktivitet: Tillskapa bra flöden mellan slutenvård på sjukhuset, hemtjänsten, hemsjukvården/primärvården, korttidsenheten och särskilt boende.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Sammanhållen vård och omsorg är det övergripande begrepp för processer mellan olika
verksamheter som finns i socialförvaltningen och i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård reglerar flödena för utskrivning till öppenvård och socialtjänst från den slutna vården.
Alla våra gemensamma processer går att koppla till det som benämns god och nära vård.
Det innebär att verksamheterna behöver jobba och tydliggöra de olika processerna som rör
området. Det kan vara att arbetet med insatser som är förebyggande och proaktiva för att
brukare ska kunna få sin omsorg och vård i hemmet. Men också att flödena från slutenvården ut till öppenvård och sociala insatser fungerar utan hinder för den enskilde brukaren.
Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård (tidigare betalningsansvarslagen) innebär högt tryck på verksamheten och eventuellt ökade kostnader. Ökad volym med större
krav på hälso- och sjukvården och socialförvaltningen då fler behöver slutenvård. Detta
hänger ihop med en väl fungerande process för brukaren att komma hem i ordinärt boende
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efter vistelse i slutenvården, där hemtjänsten och hemsjukvården är viktiga. Även flödet
mot korttidsenhet är av stor vikt. Om det finns ett bra flöde mellan slutenvård på sjukhuset, hemtjänsten, hemsjukvården/primärvården, korttidsenheten och särskilt boende då löper det som det ska. Det är viktigt att verksamheterna alltid arbeta för att människor är
trygga i sina hem och kan få insatser där från hemtjänst, hemsjukvård och primärvård.
Alltså en god och nära vård och omsorg. Förvaltningens bostadsförsörjningsplan blir oerhört viktigt och att de boenden som planeras verkligen byggs och sätts igång.

Målområdet Kvalitet: mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
1.2.2

Våld i nära relation

Utmaning: Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar.
Flera anmälningar handlar om våld i nära relationer. Det finns inte en övergripande struktur och tillräckliga resurser som kan möta behovet och arbeta i enlighet med lagstiftningen.
I spåren av pandemin befaras att våldsutsattheten ökar.
Aktivitet: Bygga upp struktur och tillsätta resurser för att möta behovet och nå upp till lagstiftningens mål och intention.
Förvaltningen skulle behöva utöka och utveckla verksamheten för att bättre kunna möta
upp det behov som finns kring våld i nära relationer och leva upp till lagstiftningen.
-

Det behövs en samhållande funktion med uppdrag att samordna utvecklingen och
följa upp avdelningarnas arbete med våld i nära relation. Uppföljningsbehov är
både på individ- och systemnivå. Samordna arbetet kring våld tillsammans med externa parter som till exempel Länsstyrelsen och Polisen

-

Utökade resurser för utredning av våld.

-

Inventera behovet av insatser i enligt med den GAP-analys som gjorts utifrån
SOSFS 2014:4 SKA-krav, och ta fram ett förslag till utbud av insatser.

-

Stärka utförare av insatser genom kompetenshöjning och resurser rörande våld i
nära relationer till särskilt utsatta grupper (exempelvis personer med funktionsnedsättning, äldre och utsatta för hedersrelaterat våld).

För att kunna möta behoven och leva upp till lagstiftningen behövs 2,6 mnkr.

Målområdet Social Hållbarhet: mål 2 Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jäm-

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

lik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Kvalitet: mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i
verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
1.2.3

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Utmaning: Ökad arbetslöshet ger ökat behov av försörjningsstöd och för att statliga organisationer minskar stödet till den enskilde.
Aktivitet: En gemensam plan behöver tas fram för regionens samlade arbetsmarknadsåtgärder. Införa automatiserad ärendehantering för att frigöra tid till enskilda personer med
stora behov.
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Behovet av försörjningsstöd har under år 2020 ökat jämfört med tidigare år. Ökningen är
procentuellt störst i gruppen över 25 år. Ökningen i år har främst berott på att flera ansöker om försörjningsstöd pga. arbetslöshet. I nuläget sker 60 procent av ansökan om försörjningsstöd via e-tjänst vilket frigjort resurser som kan möta ett ökat behov.

Målområde Kvalitet: mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
1.2.4

Barn- och ungdomsvården

Utmaning: Ökat antal orosanmälningar och därmed utredningar. Högt kostnadsläge nationellt. Brist på socionomer ger behov av hyrsocionomer.
Aktivitet: Fortsätta arbetet med Signs of saftey och familjerådslag, i syfte att minska antalet
placeringar.
Inflödet av anmälningar har ökat de senaste åren. Den totala ökningen av anmälningar beror främst på allmän oro för barn/ungdom, psykiska problem eller ohälsa hos vuxna, missbruk hos både ungdom och föräldrar samt våld.

Målområde Social Hållbarhet: mål 1 Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt

lärande; mål 2 Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har
goda uppväxtvillkor. Målområde Ekonomi: mål 16 Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst
2 procent av nettokostnaden.
1.2.5

Konsekvenser av ny socialtjänstlag

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förändrad
lagstiftning.
Aktivitet: Följa pågående process kring utredningen.
Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och
lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
Lagförslaget är ute på remiss och förväntas träda ikraft 1 januari 2023. Region Gotland är
inte remisskommun.

Målområde Social hållbarhet: mål 2 befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

1.2.6

Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förändrad
lagstiftning.
Aktivitet: Följa pågående process kring utredningen.
Den statliga utredningen av LSS lagstiftningen har nu varit på remiss. Remisstiden avslutades den 12 november 2020. I de remiss svar som går att ta del av på regeringens hemsida
kan man bland annat läsa att flertalet är positiva till en huvudman för den personliga assistansen, flera nämner också att utredningen är svårtolkad och att de är mycket svårt att se
10 (26)

Region Gotland
Socialförvaltningen

0BStrategisk plan och budget 2022-2024

effekterna av de ändringar som föreslås i utredningen. Många kommuner svarar att utredningens uträkningar kring ökade kostnader för kommunerna är för lågt räknade. Det är
sannolikt att kostnaderna kommer öka men med hur mycket går inte i dagsläget inte att
prognostisera. Sammanfattningsvis så går det inte att förutse vilka konsekvenser föreslagna
förändringar kommer innebära för socialförvaltningen varken ekonomiska eller i andra perspektiv.

Målområde Social hållbarhet: mål 2 befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
1.2.7

Finansiering LSS-verksamheten

Utmaning: Underskott i LSS-verksamheten trots mycket låga kostnader nationellt.
Aktivitet: Säkra LSS-verksamheten finansiering framåt.
Behovet av LSS-insatser, så som daglig verksamhet, personlig assistans och bostad med särskild service, har stadigt ökat över tid. Senaste året är det en förändring på Gotland. Ökningen är inte lika markant som tidigare och vissa insatser till och med minskar. Samtidigt
är behovsbilden är mer komplicerad och komplex för vissa individer. Det medför ofta höga
kostnader till exempel placeringar på fastlandet. Trots att socialnämnden genom åren fått
tillskott till budgeten för interna enligt LSS så har det inte täckt underskottet. Samtidigt bedrivs LSS-insatserna med mycket låga kostnader jämfört med andra kommuner, sett till
både kronor per invånare och kostnad per brukare. Bedömningen är att verksamheten är
underfinansierad men att läget är bättre än tidigare år. Inför 2021 ökades budgetramen med
10 mnkr och samtidigt ändrades interna ersättningar för pensionstillägg för brukare över 65
år som inte har daglig verksamhet. För att uppnå ekonomisk balans behövs ett tillskott på
ytterligare 5 mnkr.

Målområde Ekonomi: mål 16 Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.

1.2.8

Pandemi - lärande och strategier

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Den pågående pandemin har påverkat vårt samhälle. Bland annat genom socialdistansering,
ekonomiskosäkerhet, begränsade möjligheter att resa, rädsla för att bli sjuk och ökad risk
för våld i nära relationer. Det har också påverkat hur omvärlden ser på kvaliteten inom
vård och omsorgen och behovet av kompetens. Under pandemin finns risk för att förebyggande arbete och tidiga insatser trängs undan. En del anpassningar är inte heller långsiktigt
hållbara vilket gör att kvaliteten kan påverkas negativt.
Pandemin har gett oss erfarenheter i mötet med framtidens socialtjänst och skapa förutsättningar för lärande. Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns
hos medarbetare, brukare och patienter av kommunala välfärdstjänster blir viktig i denna
lärandeprocess och har stor potential för att ge en ökad träffsäkerhet på individnivå, för utveckling av verksamheter och högre grad av måluppfyllelse. I grunden för detta ligger en
organisation som är villig att lära och förändras.
Det finns en osäkerhet hur vaccinet fungerar på sikt och hur det fungerar mot muterande
virus. Nya sätt att träffas via videomöten istället för fysiska träffar ger möjlighet till fler möten mellan anhöriga och brukare. Det är ju enklare att koppla upp sig på ett videomöte än
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att resa fysiskt. Videomöten ger också minskad belastning på personalen och mindre risk
för smittspridning.

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

1.2.9

Verksamhetsutveckling och digitalisering kopplat till statsbidrag

Utmaning: Utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet för att möta
förändrade behov.
Aktivitet: Förändrade arbetssätt genom digitalisering, utifrån digitaliseringsplan.
Genom den demografiska utvecklingen står socialförvaltningen inför omfattande utmaningar att utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet. En snabbare
takt avseende verksamhetsutveckling behöver ske för att möta framtida utmaningar. Inom
de närmaste åren behöver fler processer digitaliseras och fler e-tjänster införas. Det behövs
även interna stödsystem för kvalitetsuppföljning, dokumentation och planering. Förvaltningen reviderar nu digitaliseringsplanen för åren 2021-2023 där identifierade digitaliseringsaktiviteter finns framtagna och prioriterade.
Det pågår för närvarande ett projekt finansierat av ESF (Europeiska socialfonden) för att
kompetensutveckla medarbetare avseende digitala verktyg och välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Via statliga stimulansmedel kommer även ett pilotprojekt genomföras för införande av mobil dokumentation. Det är av stor vikt att förvaltningen efter den här typen av
genomföranden kan fortsätta att driva verksamhetsutveckling och digitalisering framåt utan
finansiering via externa projektmedel. Projektet pågår till våren 2022.
Genom att fler processer digitaliseras och genom det utökade utbudet av välfärdsteknik
krävs även nya roller, nya arbetsformer och kompetensutveckling av medarbetare samt utbyggd teknisk infrastruktur. Exempelvis förutsätter ett införande av mobil dokumentation
att alla medarbetare har en mobiltelefon eller surfplatta och kostnader uppstår även för att
kunna förvalta införd teknik. Även årliga licenskostnader är ett exempel på kostnader som
uppstår i samband med digitalisering.
Digital utveckling är ett krav för att välfärden ska kunna upprätthållas och utvecklas och är
inte något som kan vänta. Detta då förvaltningen ser ökade behov i kombination med begränsade ekonomiska och personella resurser.

Målområde Kvalitet: mål 10 Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen; mål 11 Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta; mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i
verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

1.2.10 Sociala bostäder samt social- medicinska förturer till bostäder

Utmaning: Ordna bostäder till personer som inte kan få bostäder via vanliga bostadsmarknaden.
Aktivitet: Utröna vilken verksamhet som har bostadssocialt ansvar inom Region Gotland
samt klargöra finansiering av uppdraget.
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Bostadsbristen är stor i många kommuner och hårdast drabbas de hushåll som har svag
ekonomi, få kontakter och kort tid i bostadskön eller med någon typ av anmärkning. Utvecklingen har pågått under en längre tid, och hotar att tränga undan socialtjänstens primära målgrupper. Men utan fungerande vägar in på en ordinarie bostadsmarknad riskerar
även de så kallat strukturellt hemlösa att utveckla en social problematik. För att möta behovet tar socialförvaltningen till sociala kontrakt och dyra akuta boendelösningar, till exempel
hotellrum, för att personer som blivit vräkta från sin bostad inte ska bli stå utan tak över
huvudet.
Det är också ett ökat behov av bostäder för personer som av olika anledningar blir av med
sin bostad och riskerar att bli hemlösa. I socialförvaltningens uppdrag ingår att tillhandahålla bostäder med biståndsbeslut.
Socialförvaltningen har även under senare år tagit över ansvaret för den social-medicinska
förturskön som tidigare hanterades av Gotlandshem. Det kan konstateras att den socialmedicinska förturskön blir allt längre då behovet av bostäder inte kan tillgodoses. Väntetiden i kön ökar och närmar sig nu ett år.
De senaste åren har behovet av sociala bostäder ökat och frågan är hur långt socialförvaltningens ansvar sträcker sig. SKR har lyft frågan om det utökade ansvar som hamnat på socialtjänsten med avseende på vem som ska ha ansvaret och finansiering. Om förvaltningen
ska ha detta uppdrag krävs finansiering av investeringar och/eller inhyrning av bostäder.

Målområde Social hållbarhet: mål 2 Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik

hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Målområde Ekonomi: mål 16 Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
1.2.11 Kunskapsutveckling i socialtjänsten - yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. 75
procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Nu påbörjas arbetet för att
lansera den första yrkesresan hösten 2021. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte
mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt lärande
och kursdagar som anordnas regionalt. Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap,
kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att samla och tillgängliggöra bästa
tillgängliga kunskap.
Medarbetare

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

1.2.12 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Utmaning: Säkra kompetensförsörjningen då medarbetarna har relativt hög genomsnittsålder, brist på flera yrkeskategorier samtidigt som behovet av medarbetare ökar i och med
ökat antal äldre brukare. Medarbetare som har rätt kompetens.
Aktivitet: Avsätta medel till ersättning för medarbetare som går specialistutbildningar. Ge
omvårdnadspersonal kompetensutveckling. Omställning av tjänster och ökat administrativt
stöd. Arbeta med insatser som traineeprogram, praktikplatser, utbildningsanställningar och
kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser.
Socialförvaltningen har idag cirka 1 700 anställda och en åldersstruktur med medelålder på
48 år. Ökade och förändrade behov ställer krav på motiverad personal med rätt kompetens.
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Förvaltningen behöver därför avsätta medel för ersättning till medarbetare som går specialistutbildning eller som ingår i kompetensutvecklingsinsatser inom framtagna kompetensstegar. Kostnaderna kommer sannolikt att öka i takt med ett ökat behov av att attrahera
och rekrytera personal och ge dem rätt introduktion och kompetensutveckling.
Kompetensförsörjning att vara den strategiskt viktigaste frågan de kommande åren. Det är
idag brist på bland annat socionomer, sjuksköterskor samt omvårdnadspersonal med
gymnasial utbildning. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan lägger därför fokus på
bland annat insatser för att höja kompetensnivån hos omvårdnadspersonalen. Bristen på
socionomer och sjuksköterskor leder till omställning av tjänster, och ett ökat behov av kvalificerat administrativt stöd. Med personalbrist står förvaltningen inför problem med att
kunna utföra en rättssäker verksamhet vilket riskerar att drabba brukaren.
Under de kommande åren kommer förvaltningen att arbeta med olika proaktiva åtgärder
för att tidigt knyta kompetens till verksamhetsområden med bristyrken. Åtgärderna, i form
av bland annat studentmedarbetare, traineeprogram, digitala introduktioner, praktikplatser
och utbildningsinsatser för anställda medarbetare, kommer initialt att leda till ökade kostnader men kommer på sikt att minska beroendet av hyrpersonal och säkra kvaliteten i utförandet av uppdraget.

Målområde Medarbetare: mål 14 Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strate-

giskt arbete.

1.2.13 Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Utmaning: Hög sjukfrånvaro.
Aktivitet: Avsätta medel för att öka frisknärvaron genom att ge tydliga uppdrag, stärka den
psykosociala arbetsmiljön och skapa rimliga chefsområden. Ge chefer goda förutsättningar
för ett hållbart och nära ledarskap.
För att kunna fortsätta öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar för förvaltningens medarbetare krävs ett fortsatt arbete med tydliga uppdrag och
rimliga krav (exempelvis tillräckliga resurser, tydliga metoder och arbetssätt och uttalad prioriteringsordning i arbetet). Att på olika arbetsrelaterade sätt stärka den psykiska hälsan
kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron.
Inom avdelningarna pågår ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga chefsområden och ge
enhetscheferna goda förutsättningar för ett nära ledarskap, något som initialt kan leda till
ökade kostnader men som på sikt kommer kunna minska sjukfrånvaron hos både medarbetare och chefer.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Målområde Medarbetare: mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
1.2.14 Utveckling chefer

Utmaning: Kompetensförsörjning chefer.
Aktivitet: Avsätta medel för att utveckla ledarskapet, tydliggöra medarbetarskapet, utveckla
organisationskulturen och skapa karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare.
Även framgent kommer chefsförsörjningen vara en tydlig grundbult för det hållbara ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön. Ett gott ledaskap är också en förutsättning för
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ett gott medarbetarskap och en god organisationskultur. Inom omvårdnadsområdets olika
kvalitetskrav framgår det att rätt formell kompetens i form av relevant högskoleutbildning
är en nödvändighet för att kunna leda verksamheten på ett kvalitetssäkert sätt. Samtidigt innebär kravet att medarbetare får svårt att ta steget till ett ledarskap. Satsningar behöver därför göras för att möjliggöra ledarskapet som en karriär- och utvecklingsväg för medarbetare
inom omvårdnadsområdet. Satsningarna kan innebära såväl ekonomiskt stöd vid studier
som möjligheten att kombinera arbete med studier.

Målområde Medarbetare: mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur; mål 14 Region

Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete; mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
1.2.15 Förändrade arbetssätt

Utmaning: Anpassning till nya arbetssätt.
Aktivitet: Utforma tillitsbaserade arbetsmetoder, processer och kompetensbaserat arbetsinnehåll samt möjliggöra digital utveckling.
För att rusta medarbetare och trygga förvaltningens kompetensförsörjning krävs ett genomgripande arbete med att utforma arbetsinnehåll så att de kan ge insatser med hög kvalitet till brukarna. Det innebär att tillitsbaserade arbetsmetoder och processer etableras där
arbetsinnehållet för dem som utför arbetsuppgifterna kan behöva omformas eller nyskapas.
De förändrade arbetssätten behöver vara dynamiska och kunna samverka med den digitala
utvecklingen inom förvaltningens samtliga områden.

Målområde Medarbetare: mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur; Region Gotland
lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

1.2.16 Stabil bemanning - minska beroendet av tillfällig personal

Utmaning: Trygga en stabil bemanning.
Aktivitet: Utforma en arbetsmiljö med hållbar arbetstid och förändrade arbetssätt.
En stabil verksamhet med kompetenta medarbetare möjliggör en god kvalitet på utfört arbete med en ekonomi i balans och en god arbetsmiljö. Således behöver verksamheternas
bemanning vara så pass stabil i grunden att den endast i nödfall behöver kompletteras med
tillfällig personal i form av vikarier eller hyrpersonal. En stabil bemanning innebär också
ökade förutsättningar för flexibla och förändrade arbetssätt. Kompetenta medarbetare kan
ges ett större arbetsfält med bibehållen kvalitet. En högre kontinuitet kan också ge lägre
sjuktal. För att nå stabil bemanning krävs fortsatt arbete med hållbar arbetstid och förändrade arbetssätt samt utveckling av systemstöd och förvaltningens bemanningsverksamheter.
Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Målområde Medarbetare: mål 14 Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

1.2.17 Heltid som norm

Utmaning: Heltid som norm.
Aktivitet: Utforma en arbetsmiljö med hållbar, sammanhållen arbetstid.
Förvaltningen har tillsammans med Kommunal tagit fram en tidplan för införandet av heltid som norm. Från och med januari 2021 har förvaltningen heltid som norm. Det innebär
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att alla medarbetare inom Kommunals avtalsområde anställs på heltid samt att redan anställda tillfrågas om önskad sysselsättningsgrad en gång per år i september. Berörda verksamheter är hemtjänsten, särskilda boenden och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Även om alla anställda får heltidsanställning återstår att göra arbetstiden hållbar och sammanhållen. Det innebär bland annat att delade turer tas bort, arbetspass där medarbetaren
slutar sent och börjar tidigt dagen efter tas bort och att långa arbetspass över 10 timmar
kortas ner.

Målområde Medarbetare: mål 15 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus; mål 14 Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt
och strategiskt arbete.

2

Driftbudget 2022-2024
2.1

Övergripande ekonomiska förutsättningar och behov av resurser

Bedömningen är att socialförvaltningen kan nå en ekonomi i balans för 2021 om arbetet
med effektiv bemanning kan fortsätta, budgetramen för LSS-verksamheten utökas och statlig ersättning ges för kostnadsökningarna kopplat till pandemin. Hittills har kostnadsökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning ersatts.
I pandemins spår är bedömningen att den psykiska ohälsan ökar och då också kostnaderna
för till exempel barn- och ungdomsvård, beroendevård, socialpsykiatri och våld i nära relation. Dessa kostnadsökningar befaras finnas kvar flera år framåt. Det har inte utgått någon
ersättning för ökade kostnader för försörjningsstöd, vilket skulle behövas.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Förutsättningen är också att förvaltningen kan återuppta arbetet med effektiv bemanning
och andra aktiviteter i syfte att minska kostnaderna. Mycket av detta arbete stannade av under 2020 beroende på pandemin. Förutsättningen är också att utlovade statliga bidrag inom
äldreomsorgen kommer och kan användas för utveckling som inte blir kostnadsdrivande.
Socialförvaltningen har haft ett överskott mot budget två år i rad vilket främst beror på
yttre faktorer så som ersättning för sjuklöner (2020) och ersättningar från Migrationsverket
(2019). Kostnadsjämförelser mot andra kommuner visar att kostnaderna för äldreomsorgen
och LSS-insatser ligger på en relativt låg nivå medan kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är höga. För att sänka dessa kostnader pågår ett antal aktiviteter som ger effekt,
framför allt minskat antal placeringar inom barn- och ungdomsvården. LSS-verksamheten,
som bygger på en rättighetslagstiftning, är underfinansierad och här befaras ett fortsatt underskott. För att finansiera LSS-verksamheten behövs ett tillskott på
5,0 mnkr.
För att kunna ta ett större grepp, följa lagstiftningen och möta ett påtagligt behov vad gäller
våld i nära relation behövs det ytterligare resurser. För att utveckla arbetet mot våld i
nära relation behövs ett tillskott på 2,6 mnkr.
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Förvaltningen har en stor utmaning med att lösa kompetensförsörjningen framåt och en
viktig faktor är lönenivåerna. Enligt en preliminär beräkning behövs 2,2 mnkr för satsningar på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar, se vidare avsnitt 2.5.
Arbetet med projektet heltid som norm pågår och heltid beräknas vara infört i år, 2021.
I övrigt begärs medel för prisökningar avseende externa avtal med 9,0 mnkr (avsnitt 2.3),
generella löneökningar samt resursfördelningsmodell.
Behov av ytterligare driftmedel, tkr
LSS-verksamhet
Våld i nära relation, utökning av verksamheten
Löneökningar svårrekryterade grupper
Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre

2022
5 000
2 600
2 200
enl avtal
enl beräkning
9 000

Kompensation externa avtal

2023
5 000
2 650

2024
5 000
2 700

enl avtal
enl beräkning
9 200

enl avtal
enl beräkning
9 400

2.1.1
Ekonomiska förutsättningar äldreomsorg och personer med psykisk funktionsnedsättning

Då antalet äldre personer ökar krävs fler insatser inom äldreomsorgen i form av hemtjänst
och särskilt boende. Denna ökning finansieras genom tillskott av medel enligt en resursfördelningsmodell som baseras på demografiska förändringar. Enligt beslut i regionfullmäktige
november 2020 ökas socialnämndens budgetram med 25,5 mnkr 2022 och 54,6 mnkr 2023.
Denna beräkning bygger på demografin våren 2020 och omräkning kommer att ske under
april 2021 varför siffrorna kommer att justeras. Nationellt sett är kostnaderna i nivå eller
något lägre för äldreomsorgen.
I denna plan relateras ofta till att antalet äldre personer på Gotland kommer att öka rejält.
Detta illustreras av bilden som är från senaste befolkningsprognosen år 2020-2030 (källa:
Statisticon):

14 000

ANTAL ÄLDRE I REGION GOTLAND 1980-2030

12 000

10 000

Antal

8 000
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För närvarande är det tryck på myndighetsavdelningen med flera ansökningar om insatser
inom äldreomsorgen, ett uppdämt behov på grund av pandemin. Nu kommer kostnaderna
att öka mer, den låga kostnadsutvecklingen under 2020 kommer att vara en parantes. Bedömningen är ändå att ekonomin för området kommer att vara i balans genom tillskott
från resursfördelningsmodellen.
Det tillkommer också ett nytt statsbidrag för äldreomsorgen, dock finns det ännu inga riktlinjer för hur bidraget får användas. Det är därför osäkert om det kommer att vara förenat
med kostnadsdrivande aktiviteter eller om det ger bättre ekonomiska förutsättningar.
Under 2022 kommer personalkostnaderna att minska då två boenden i egen regi läggs ut på
entreprenad och ska drivas av en privat utförare, nettokostnaden ska då minska då ersättningen till utföraren är lägre än kostnaden i egen regi.

2.1.2

Ekonomiska förutsättningar LSS-verksamhet

2.1.3

Ekonomiska förutsättningar individ- och familjeomsorgen

Socialförvaltningen har ett stort underskott mot budget för LSS-verksamheten. Underskottet 2020 uppgick till 17 mnkr (2019 var underskottet 23 mnkr). För 2021 har förvaltningen
fått en ökad budgetram med 10 mnkr. Detta förbättrar det ekonomiska läget men bedömningen är att det är fortfarande är en obalans mellan behov och tilldelad budget. Verksamheten har betydligt lägre kostnader än andra kommuner. I väntan på förändrad LSS-lagstiftning är det svårt att bedöma kostnaderna framåt. Då verksamheten är underfinansierad behövs ett tillskott på 5 mnkr för att få en ekonomi i balans.

Det är svårt att bedöma det ekonomiska läget framåt med tanke på att antalet orosanmälningar för barn och unga fortfarande ökar. Det är ett mycket högt kostnadsläge för barnoch ungdomsvården och förvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter som sänker kostnaderna. Exempel på aktiviteter är första linjen, familjerådslag, signs of saftey samt socialpsykiatriskt team. Bedömningen är också att behovet av socionomkonsulter ska minska
framåt.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

För beroendevårdens del är det alltid en osäkerhet kopplat till droganvändning. För närvarande har beroendevården på grund av pandemin fått ställa och minska arbetet med brukare på hemmaplan vilket ökar kostnaderna då antalet placeringar ökar.
I början av 2020 ökade kostnaderna för försörjningsstödet då Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan ändrat förutsättningar så att fler personer behöver ekonomiskt stöd från
kommunerna, det var också ökad arbetslöshet. Sedan ökade kostnaderna beroende på effekter av pandemin, främst arbetslöshet. Bedömningen är att behovet av försörjningsstöd
kommer att vara fortsatt högt och troligen öka ytterligare.

2.1.4

Ekonomiska förutsättningar flyktingmottagning

Ekonomin för flyktingmottagningen bedöms vara i balans utifrån dagens läge. Om det blir
ett stort inflöde av flyktingar igen ändras förutsättningarna.
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2.2

Taxor och avgifter, interna och externa

2.3

Kompensation för externa avtal

Förvaltningen ser inga större förändringar av intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda av en 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. Intäkter för hemsjukvården
uppgick till 1,5 mnkr 2020 vilket är i nivå med 2019.

Socialförvaltningen 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 (438 mnkr 2019), exklusive flyktingmottagning. En tredjedel av kostnaden för verksamheterna särskilt boende och hemtjänst dag/kväll avser privata utförare. 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. 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. Nedan redovisas köp från privata utförare där kostnaden 2020 översteg
5 mnkr.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Redovisning av köp över 5 000
Vht kod Verksamhet
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
52
Vård och omsorg enl SoL
53
Insatser enl LSS
53
Insatser enl LSS
53
Insatser enl LSS
54
Individ och familjeomsorg
54
Individ och familjeomsorg
54
Individ och familjeomsorg

tkr från privata utförare 2020
Utförare, köp över 5 000 tkr
Attendo Sverige AB
Ava Care AB
Gotlands Hemtjänster AB
Gotlands Serviceboende AB
Gotlands Vård AB
Hattstugan Vård & Utbildnings AB
Norlandia Care Kosmo AB
Nygårds Vård Gotland AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
Stiftelsen Gotlands Sjukhem
UNEA Hemtjänster AB
Övriga utförare SoL
Hajdes Ek. Förening
Särnmark Assistans AB
Övriga utförare LSS
TG på Gotland
Tiangruppen AB
Övriga utförare IFO
Summa

2020, tkr Indexökn 2%
71 387
1 428
6 701
134
33 938
679
26 626
533
18 278
366
8 772
175
15 901
318
10 402
208
13 886
278
29 684
594
6 694
134
6 455
129
17 813
356
9 799
196
31 419
628
10 743
215
6 597
132
50 430
1 009
375 525
7 511

De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI som tas
fram av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. OPI för 2021 är fastställt till 1,5 procent
(2020 3,0 procent). Ersättning till familjehemmen är också reglerade med index utfärdat
från SKR. För att få fram utgångsläget 2021 då det inte finns någon helårsprognos har antagits en ökning på 2 procent på 2020-års utfall, exklusive flyktingmottagning.
Kostnaden för köp av extern verksamhet kommer att öka under 2022 då driften av två
äldreboenden under hösten 2021 går över till privat utförare.
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Från och med januari ska det finnas ett nytt ramavtal för köp av enstaka plats på äldreboenden. Upphandlingsprocessen med detta ramavtal har precis startat. Bedömningen är att ersättningsnivån kan komma att öka med hänsyn till pandemin då det tidvis funnits tomma
platser. Detta ramavtal garanterar inte att socialförvaltningen köper ett visst antal platser.
Dessa platser är förhållandevis dyra, i dagsläget blir det en överkostnad på 17 mnkr per år
om samtliga platser utnyttjas (i jämförelse med vad en plats i egen regi kostar). Det är dock
ett välkommet tillskott av platser då det annars skulle vara en stor platsbrist.

2.4

Statsbidrag

Socialförvaltningen fick under 2020 statsbidrag med drygt 20 mnkr.
För 2021 ökar statsbidragen då det tillkommer flerårigt statsbidrag för stärkt äldreomsorg,
29 mnkr för 2021. I dagsläget finns ingen anvisning när ansökan kan ske eller hur medlen
får användas.
Bidragen i övrigt avser främst habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet, stimulansmedel för psykisk hälsa, statsbidrag för att arbeta med god och nära vård samt motverka ensamhet och öka kvaliteten för personer med demenssjukdom. Det finns också medel för kompetenshöjning inom äldreomsorgen. De flesta av statsbidragen innebär inte att
nettokostnaden minskar, bidragen finansierar i regel nya aktivitet som innebär ökade kostnader, alltså ett nollsummespel. Några av dessa statsbidrag finns även kvar 2022.

2.5

Löneprioriteringar 2022

Tack vare genomförda lönesatsningar inom ett flertal yrkesgrupper ligger socialförvaltningens löner i huvudsak i nivå med lönerna för jämförbara grupper inom riket. Dock återstår
ett behov av att satsa på ett antal enskilda medarbetare inom särskilt svårrekryterade grupper som ännu inte hamnat i rätt nivå. Behovet av medel för de kvarvarande lönesatsningarna på medarbetare inom svårrekryterade grupper bedöms uppgå till
runt 2,2 mnkr för 2022.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Varje år genomförs en analys av lönenivåerna för förvaltningens yrkesgrupper. Analysen
sker både av nivåerna inom regionen och av nivåerna i riket. Utifrån detta görs en sammanställning som visar hur lönenivåerna i förvaltningen är samt vilka justeringar som skulle behövas för att vissa yrkesgrupper ska nå jämställda konkurrenskraftiga lönenivåer. Diskussion sker sedan i regionens HR-nätverk som kommer fram till vilka yrkesgrupper som bör
prioriteras (löneökningarna ska rymmas inom tilldelad budgetram så det kan bli fråga om
prioritering mellan olika yrkesgrupper).

2.6

Effektiviseringsprogrammets fyra prioriterade områden

Enligt uppdrag ska arbete med regionens effektiviseringsprogram bedrivas genom att respektive nämnd och förvaltning tydligt beskriver hur dessa områden ska hanteras i den
egna verksamheten och vilka effekthemtagningar som kommer att göras. Nedan följer en
beskrivning hur det ser ut för socialförvaltningen inom respektive område.
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Lokalförsörjning: Kostnaderna ökar för boenden med hänsyn till demografin med fler
äldre personer. Förvaltningen kommer att behöva bygga flera nya stora äldreboenden de
närmaste åren för att möta behovet. För övriga lokaler skulle kostnaderna kunna hållas tillbaka, behovet av administrativa lokaler kan komma att minska med hänsyn till effekter av
pandemin med mer arbete från hemmet. Förvaltningen strävar efter att samordna verksamheter vilket initialt kan ge högre kostnader, men ger effektivare verksamhet och lägre kostnader totalt sett. Verksamhet bedrivs helst i egna lokaler, blir lägre kostnader för regionen
och större möjligheter att anpassa efter förändrade behov.
Strategisk hållbar bemanning: Kostnadsminskning inom befintlig verksamhet är möjlig
dock ökar personalkostnaderna totalt sett kopplat till fler äldre personer. Förvaltningen arbetar redan med strategisk hållbar bemanning vilket gav lägre kostnader inom till exempel
särskilt boende i början av 2020. Dock har pandemin sedan saktat ned arbetet. Socialförvaltningen har under 2020 fått fler medarbetare som arbetar heltid, det är färre timanställda,
det finns egna vikariepooler inom avdelningarna och så kallade gröna turer har införts.
Denna satsning kan förhoppningsvis också minska sjuktalet. Att sänka sjuktalet är mycket
viktigt och skulle ge positiv effekt både på arbetsmiljö och ekonomi.
Höjd kompetens genom äldrelyftet (statsbidrag) gör att bemanningen kan effektiviseras, genom till exempel delegering av arbetsuppgifter. Nu införs rehabkörkortet som gör att medarbetarnas kompetens höjs och förvaltningen bättre kan leva upp till kravet på rehabiliterande insatser. Det är idag stort tryck på fysioterapeuter och arbetsterapeuter som också är
en svårrekryterad grupp.
Personalkostnaderna kommer att minska då två äldreboenden upphandlats och ska gå över
till privat utförare. Detta leder till ökade kostnader för köp av tjänster men totalt sett minskar kostnaderna med drygt 5 mnkr per år från 2022, alltså över 15 mnkr till och med 2024.
Samtidigt finns det en politisk vilja nationellt att öka personaltätheten och höja kvaliteten
äldreomsorgen, vilket talar emot arbetet med att effektivisera bemanningen.
Digitalisering: Digitaliseringen bedöms minska kostnaderna på sikt. Till exempel inför
verksamheterna appar kopplade till verksamhetssystemet. Medarbetarna kan rapportera via
mobiltelefoner istället för att fysiskt ta sig till verksamhetslokalen och rapportera i en dator.
e-tjänster har införts för bland annat försörjningsstöd och ansökan om insatser inom SoL
vilket minskar belastningen på personalen. Samtidigt ökar behovet vilket gör att befintlig
personal kan hantera fler insatser eller ärenden, ger ökad effektivitet.
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Inköp: Kostnaderna kommer att öka kopplat till fler äldre personer som har behov av insatser. Detta avser köp av insatser från privata utförare, här ökar kostnaderna rejält i och
med att två särskilda boenden går över till privat regi under hösten. Dock innebär konkurrensutsättning en prispress nedåt, även för egen regi då kostnadsjämförelser alltid görs.
Fortsatt konkurrensutsättning av äldreomsorgen kan ske i syfte att minska kostnaderna.
För övriga kostnader är bedömningen att kostnader som hör ihop med äldreomsorgen
kommer att öka, till exempel hjälpmedel. Med mer hjälpmedel kan fler äldre personer klara
sig själva längre, utan insatser från socialförvaltningen, vilket ger bättre kvalitet och lägre
kostnader totalt sett. Det samma gäller flera andra förebyggande insatser. Kostnader för till
exempel LSS och beroendevård är svåra att styra då insatser sker efter behov. I och med
pandemin och nya mötesvanor har kostnaderna för resor och konferenser sjunkit. Detta är
något förvaltningen ska arbeta för att bibehålla.
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Slutsats: Socialförvaltningen kan inte göra någon bedömning av hur stor besparingspotential det finns i ovanstående områden. Det kan dock konstateras att kostnaderna totalt sett
kommer att öka då det blir fler äldre personer på Gotland. De kommer att ha behov av insatser från förvaltningen och kostnadsökningen finansieras med resursfördelningsmodellen.

2.7

Behov av ytterligare utbudsförändringar

Enligt uppdrag ska varje nämnd och förvaltning också analysera vilka ytterligare specifika
åtgärder och utbudsförändringar som behöver förberedas och beslutas. Här behöver det i
varje strategisk plan och budget tydligt framgå inom vilka områden som ytterligare förändringar kommer att göras av respektive nämnd
Behov av ytterligare utbudsförändringar: Då socialförvaltningens verksamhet är
lagstyrd är det svårt att minska utbudet och dessutom få ekonomisk effekt. Bedömningen
är att kvalitetskraven redan idag är i nivå med lagstiftningen. Så det är svårt att sänka kvaliteten ytterligare. Förvaltningen följer alltid rättsläget för att se att det är rätt nivå på beslut
om insatser. Det finns dock några aktiviteter som kan minska kostnaderna, dock inte i nivå
med bedömda kostnadsökningar inom äldreomsorgen.
Nedan följer några aktiviteter som kan innebära lägre kostnader:
•

•

•
•
•
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•

En ny resursfördelningsmodell inom hemtjänsten införs och den syftar främst till att
kvalitetssäkra behovsbedömningarna. Den ger också minskat antal timmar per brukare,
vilket är nödvändigt för i dagsläget har en brukare med hemtjänsten på Gotland betydligt fler beviljade hemtjänsttimmar än genomsnittet i landet. Att minska antalet timmar
per brukare är angeläget också för att klara behovet framåt med tanke på att det är svårt
att rekrytera vård- och omsorgspersonal.
En ny korttidsenhet byggs vilket kommer att ge lägre kostnader för hemgångsklara brukare från sjukhuset. Den nya enheten kommer att ha enkelrum och det blir bättre resursutnyttjande då det i dagsläget är dubbelrum som inte kan användas för mer än en
brukare.
Översyn av verksamheten barn- och ungdomsvården pågår i syfte att minska antalet
placeringar, utbud och kostnader.
Kostnaderna för måltider kan minska då det nu, i och med övergång till heltider, finns
kapacitet så personalen på äldreboendena själva kan laga maten.
Förvaltningen ska inte ta på sig nya uppdrag som inte stöds av lagstiftningen och inte är
finansierade. Exempel är trygghetsboende och sociala bostäder.
En liten del av förvaltningens verksamhet är inte lagstyrd och det avser främst förebyggande verksamhet. Den kan tas bort, vilket ger en liten besparing idag. Dock skulle det
få negativa konsekvenser för brukarna och dra med sig ökade kostnader inom socialförvaltningen och för flera andra verksamheter så som hälso- och sjukvården och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Ett exempel är alkohol- och drogrådgivningen,
som idag kan ge brukarna öppna insatser istället för kostsamma externa placeringar.
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3 Investeringsförslag med motiveringar 2022-2026
Framåt kommer det att behövas stora investeringar i lokaler, framför allt nya äldreboenden,
i takt med att det blir allt fler äldre personer på Gotland.
För om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården är totalt 59 mnkr beviljat varav
17 mnkr 2021. För byggnation av ny gruppbostad är 30 mnkr beviljat, varav 7,5 mnkr 2021.
För perioden 2022-2026 behövs medel för två nya äldreboenden med 120 platser, total investering uppgår till 248 mnkr. Medel behövs också för anpassning av lokaler på Korpen
med 10 mnkr samt ytterligare en gruppbostad med 30 mnkr.
Socialförvaltningen behöver 3,0 mnkr för investeringar i IT-utveckling och 5,0 mnkr per år
för verksamhetsanpassningar och utrustning 2022-2026.
Beslutade investeringar, tkr
Beslutad: Tingsbrogården äldreboende
Beslutad: Tingsbrogården äldreboende utrustn
Beslutad: gruppbostad LSS
Summa beslutade investeringar

Nya investeringsäskanden, tkr
Äldreboende 1 Klintehamn klart 2024
Äldreboende 1 utrustning
Korpen anpassning lokal hemsjukvård m fl
Äldreboende 2 inriktning Slite klart 2026
Äldreboende 2 utrustning

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

LSS gruppbostad klar 2026
SoL boende ersätter Korpen klart 2026
Summa byggnadsinvesteringar
Pott IT-utveckling
Pott verksamhetsanpassning och utrustning
Summa investeringsäskande

2022
24 000
22 500
46 500
2022
60 000

2023
17 000
1 000

2024

2025

2026

18 000

0

0

0

2023
60 000
4 000

2024

2025

2026

Totalt
120 000
4 000
10 000
120 000
4 000

30 000
17 000
47 000
3 000
5 000
55 000

30 000
17 000
305 000
15 000
25 000
345 000

10 000
60 000

60 000
3 000
5 000
68 000

64 000
3 000
5 000
72 000

70 000
3 000
5 000
78 000

60 000
4 000

64 000
3 000
5 000
72 000

Totalt
41 000
1 000
22 500
64 500

För att läsa mer om socialförvaltningens investeringsbehov framåt hänvisas till investeringsplan 2022-2031 socialförvaltningen. För att läsa mer om behovet av bostäder framåt
hänvisas till plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland som avser 2019-2028
samt plan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättningar 20202028. För att läsa mer om förvaltningens plan för digitalisering se SOF digitaliseringsplan
2020-2022 som bifogas.
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3.1

Motiv till behov av investeringsmedel

3.1.1

Särskilt boende för äldre

Socialförvaltningen har en plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland som avser 2019-2028. För 2021 och 2022 har beviljats investeringsmedel för att bygga 26 nya platser på Tingsbrogården som beräknas vara klart till 2023. Utifrån planen är sedan inriktningen att det behöver byggas tre boenden fram till 2029. Varje boende har 60 lägenheter
då det bedöms vara mest effektivt ur bemanningssynpunkt. Det första boendet är planerat
att byggas i Klintehamn, det är den enda tillgängliga planlagda mark som finns idag. För det
andra boendet, som behöver stå klart 2026, är inriktningen Slite men först det måste ske en
ändring av detaljplanen. För det tredje boendet, som behöver vara klart 2029, är inriktningen Visby men här måste planläggning av mark ske först.
Investeringar i äldreboenden är helt nödvändigt för att möta ökat antal äldre och därmed
ökat behov av insatsen särskilt boende. I och med att kostnadsläget för att hyra in lokalerna
är för högt behöver boenden byggas i egen regi. Detta då två hyresupphandlingar fick avbrytas under 2020 med hänsyn till det höga kostnadsläget.
Att inte bygga i den takt boendena behövs kommer att innebära att brukare med behov blir
lidande och att socialförvaltningen inte följer socialtjänstlagen. Att förlita sig till att privata
aktörer ska bygga och sälja ramavtalsplatser är vanskligt och dyrt. I dag finns 135 platser på
ramavtal vilket innebär att förvaltningen köper platser efter behov. Om dessa platser utnyttjas fullt ut innebär det en överkostnad med cirka 17 mnkr mot att driva platserna i egen
regi. Detta är kostnaden för att ha en flexibilitet, om behovet minskar och det riskerar att
bli tomma platser så används först platser i egen regi och på entreprenadavtalen.

3.1.2

Bostad med särskild service enligt LSS (gruppbostad)

3.1.3

Bostad med särskild service enligt SoL

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

Vad gäller bostad med särskild service enligt LSS så kommer det att behövas en gruppbostad med sex platser till de närmaste åren, utöver det som kommer att börja byggas nu under 2021. För närvarande det finns inga lediga platser att tillgå varken i egen regi eller hos
de privata aktörer som finns på ön.

Idag finns ett boende med sex platser i egen regi för personer med insatsen bostad med
särskild service enligt SoL, Grindvillan. Lokalerna är i stort behov av renovering och det är
för få platser för att kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt. Ett nytt boende med
fler lägenheter skulle ge lägre driftkostnad per boende samt högre kvalitet för brukaren. Bedömningen är att det behövs ett boende med cirka tio lägenheter för cirka 17 mnkr och
detta finns i investeringsplanen 2025. Idag köper socialförvaltningen mellan 30 och 40 platser av privata leverantörer. Med fler platser i egen regi kan antalet köpta platser minska och
därmed troligen också kostnaden per plats.
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3.1.4

Övriga lokaler

3.1.5

Investeringar i IT-utveckling

Framåt kommer det finnas behov av nya lokaler för bland annat hemsjukvården. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler och när avtalet går ut måste de flytta till andra lokaler. Erfarenhetsmässigt bör verksamheter bedrivas i egna lokaler och här finns samordningsvinster
med att placera verksamheten på Korpenområdet. För denna anpassning behövs investeringsmedel med cirka 10 mnkr.

Den demografiska utvecklingen innebär att färre personer förväntas ta hand om fler framöver. En av de större utmaningarna kommer därför att vara kompetensförsörjningen. Det
finns även trender i samhället som utmanar vårt arbetssätt. Morgondagens medborgare
kommer att ha andra och ökade förväntningar och kommer vilja ha fler fria och individuella val. Nya kommunikationsmönster, krav på ökad tillgänglighet och ökad rörlighet är
andra orsaker som kräver att verksamheten utvecklas.
Socialförvaltningens digitaliseringsplan är därför viktig i det strategiska arbetet framåt och
för att tydliggöra vilka aktiviteter och uppdrag som är angelägna att prioritera de kommande åren. Nuvarande plan sträcker sig fram till 2023 och visar tydligt att behovet är stort
av digital utveckling inom förvaltningen.
Prioriteringar i planen är gjorda utifrån nytta, genomförbarhet och angelägenhet. Det kan
dock nämnas att investeringskostnaden för att införa teknik i många fall vara låg i jämförelse med den årliga driftskostnaden för införda produkter. För investeringar i IT-utveckling behövs 3 mnkr per år. Nedan följer några exempel på högt prioriterade digitaliseringsbehov under de kommande tre åren.
2021
• Planeringsverktyg inom hemtjänsten som ska underlätta planering och dokumentation.
• Läkemedelsrobot vilket kan minska kostnader för medicintilldelning.
• Fler e-tjänster såsom förenklat faderskap, ansökan om samarbetssamtal, ansökan gällande bistånd kopplat till verksamhetssystemet, automatisk inläsning av ansökningar av
ekonomiskt bistånd.

Ärendenr SON 2021/6 Datum 2021-03-10

2022
• Utveckla en chattfunktion för kontakt med socialtjänsten.
• Sensorer i inkontinensskydd som förbättrar omvårdnaden samt självmonitorering i
hemmet.
2023
• Digital tillsyn på dagtid samt brukares tillgång till socialjournalen digitalt samt digitala
beställningar ifrån andra vårdgivare.

25 (26)

Region Gotland
Socialförvaltningen

0BStrategisk plan och budget 2022-2024

3.1.6

Verksamhetsanpassning och utrustning

3.2

Finansiering av driftkonsekvenser

Förvaltningen behöver en investeringspott på 5 mnkr som framför allt kommer att användas till att anpassa lokaler efter verksamheternas behov. Det kommer också att användas
för att byta ut utrustning.

Driftkonsekvenserna av de nya äldreboendena täcks med tillskott av medel från resursfördelningsmodellen (som bygger på demografin där ökat antal äldre ger tillskott av medel).
Vad gäller bostad med särskild service LSS kommer utökning av antalet platser att vara ofinansierat. Detta är dock en rättighetslagstiftning så om inte socialförvaltningen verkställer
beslutad insats om bostad kan det bli tal om höga viten.
Om lokalkostnaderna för övrig verksamhet skulle öka tas det inom befintlig budgetram.

3.3

Effektivisering/besparing

När det gäller äldreboenden och bostad med särskild service finns i regel ingen effektivisering för det bygger på ett ökat behov, i takt med att befolkningen åldras och/eller behovet
ökar.
När det gäller investeringar i övriga verksamhetslokaler, så som flytt av verksamhet från
hyrda till egna lokaler (på till exempel till Korpenområdet) kan det bli lägre kostnader. Dels
genom samordningsvinster med andra verksamheter, dels genom lägre lokalkostnader. Det
kan också bli lägre kostnader för regionen som helhet om lokalerna i fråga är vakanta.
När det gäller investeringar i IT- och välfärdsteknik kan det leda till minskade kostnader
men framför allt höjer det kvaliteten för brukare och medarbetare.
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4 Uppdrag
Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som
byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med statusrapport och
uppdatering av investeringsbudgeten. Socialförvaltningen uppdaterar socialnämnden löpande med en lägesrapport och beskriver hur det går med projektet.
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Äldreboende 1 Klintehamn klart 2024
Utrustning äldreboende 1
Korpen anpassning lokal hemsjukvård m fl
Äldreboende 2 inriktning Slite klart 2026
Utrustning äldreboende 2
LSS gruppbostad klar 2026
SoL boende ersätter Korpen klart 2026
Äldreboende 3 inriktning Visby klart 2029
Utrustning äldreboende 3

Projekttext

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
varav reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
varav reinvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

Totalt investeringar

1. Lokaler
1. Lokaler
1. Lokaler
1. Lokaler
1. Lokaler
1. Lokaler
1. Lokaler
1. Lokaler
1. Lokaler

Investeringar

Kategori av investering
1-5 se nedan

Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning: Socialnämnden/socialförvaltningen

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prio
1,2
Investeringsbudget, brutto tkr

10 000
60 000 60 000
4 000
30 000
17 000

60 000 64 000 70 000 64 000 47 000

60 000 60 000
4 000

2022 2023 2024 2025 2026

305 000

120 000
4 000
10 000
120 000
4 000
30 000
17 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2023

0

2024

0

2025

0

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022

0

Avstämt med projektavdelningen
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1 Sammanfattning
Strategisk plan och budget 2022-2024 ska visa på den strategiska riktning som hälso- och
sjukvården på Gotland ska ta de närmsta åren. Omställningen mot en God och nära vård är
en av de största förändringarna under planperioden och framåt, och genomsyrar på många
sätt de mål och strategier som presenteras i planen. Det kommer krävas att många aktörer
hjälps åt, men den regiondrivna primärvården (vårdcentralerna) har en särställning i att
stödja patienterna och samordna vården med utgångspunkt från patienternas behov.
Den demografiska utvecklingen är en stor ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvården.
Trots att många äldre idag är både friskare och piggare än förr så ökar sannolikheten för
flera olika sjukdomar när åldern ökar.
Pandemin som dominerade under 2020 har påverkat hälso- och sjukvården på många sätt
med förändrade patientflöden, både till antal och till besöksformer då exempelvis de
digitala besöken, istället för fysiska besök ökat markant. Pandemin har på ett tydligt sätt
pekat på vikten av handhygien och behovet av att skilja patienter med olika typer av
symtom från varandra, vilket krävt förändrade arbetssätt för många professioner.
Lärdomarna från pandemin påverkar även på många sätt hälso- och sjukvårdens strategier.
Målen för planperioden är:








Säkerställa en god och nära hälso- och sjukvård som utgår från patienten
En god och nära hälso- och sjukvård på rätt nivå
En god och nära hälso- och sjukvård för alla
God kvalitet i vården
God kompetensförsörjning
God utvecklingsförmåga
Långsiktigt hållbar finansiering

Kopplat till respektive mål finns ett antal strategier som behövs för att hantera
utmaningarna framåt. I flera fall pågår det strategiska arbetet redan och kommer att
fortsätta efter planperioden.
Bedömningen av balansen mellan hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, mål och resurser
inför planperioden är avhängigt hur hälso- och sjukvården lyckas inom följande områden;
bemanning, kostnadsutvecklingen för läkemedel- och laboratoriekostnader, hjälpmedel och
utomlänsvård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär ramförstärkning utöver resursfördelningsmodell
kompensation för ökade kostnader kopplade till förmånsläkemedel, till att 1177
Vårdguiden återigen ska bedrivas i egen regi, samt att åter erhålla den ramförstärkningen
som nämnden erhöll under 2020 gällande utomlänsvård samt avgiftshöjning av LÖF. De
höjda kostnaderna för utomlänsvården samt LÖF är inte av tillfällig karaktär utan
långsiktiga. Utöver detta begär hälso- och sjukvårdsnämnden att kompenseras för
kostnadsökningar till följd av externa avtal, personalkostnadsökningar samt förändringar av
interna priser.
Avseende kostnadsökningar till följd av den färdplan för God och Nära vård som ska
beslutas av Regionfullmäktige i juni samt för eventuella kostnadsökningar för
kommunalförbundet Svenskt flygambulans, ber hälso- och sjukvårdsnämnden att få
återkomma till budgetavstämningen i oktober.
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Hälso- och sjukvården begär också att tilldelas investeringsmedel på totalt 54 miljoner för
budgetåret 2022 och 70 miljoner för 2023 enligt redovisning.

2 Ny vision för hälso- och sjukvården
På Gotland liksom i resten av landet pågår omställningen av hälso- och sjukvården i syfte
att uppnå hållbarhet ur flera aspekter; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Visionen är en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med en stark primärvård som
bas. I denna utveckling samverkar Region Gotland med övriga kommuner och regioner i
landet.
Det sätt att organisera hälso- och sjukvård som har varit lyckosamt hittills, med goda
medicinska resultat som följd, svarar inte tillräckligt mot invånarnas behov idag och framåt.
Internationella jämförelser bekräftar bilden; Sverige har goda medicinska resultat och god
medicinsk kvalitet. Jämförelsen visar dock också att svensk hälso- och sjukvård har sämre
resultat avseende kvalitet i form av kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet.
Andelen personer med kroniska diagnoser har ökat, exempelvis pekar prognosen för
förekomst av cancer på en kraftig ökning och som främsta skäl anges åldrande befolkning
och ökad överlevnad. Med stigande ålder ökar dessutom sannolikheten för flera olika
sjukdomar. Det innebär inte bara en ökad risk för stort vårdbehov, utan också att allt fler
lever länge med tillstånd som kräver olika former av behandling.
Även ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för flera sjukdomar och dessvärre pekar
utvecklingen i flera fall åt fel håll. Detsamma gäller förekomst av psykisk ohälsa bland
befolkningen. Ansvaret för att främja goda levnadsvanor vilar på hela samhället, inte enbart
på hälso- och sjukvården. Alla på Gotland ska erbjudas en jämlik vård och
förutsättningarna för att lyckas med det är att samhället gemensamt minskar efterfrågan på
vård.
Sammantaget innebär detta att invånarna har andra behov än tidigare, och utöver detta så
skiljer sig hälsan mellan olika grupper i samhället allt mer.
Skälen för omställningen är därmed flera. Åtgärderna måste syfta till bibehållen eller ökad
kvalitet, ökad jämlikhet och bättre resursanvändning.
Den aktör som bedöms ha bäst förutsättningar att möta behoven genom att arbeta nära
tillsammans med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid är den primära
vården. Men för att det hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver fler aktörer
hjälpas åt. Till exempel visar studier att genomgången grundskola är en av de starkaste
bestämningsfaktorerna för god hälsa. Omställningen behöver därför göras i samarbete med
invånare och berörda aktörer. Den regiondrivna primärvården (vårdcentralerna) har en
särställning i att stödja patienterna och samordna vården med utgångspunkt från
patienternas behov. För att en mer omfattande systemomställning ska lyckas är det viktigt
med en bred gemensam förståelse för bakgrund och syfte med förändringen.
Den statliga utredning som pågått under ett flertal år gällande framtidens hälso- och
sjukvård har precis avslutats. En nationell målbild har tagits fram:
”Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet
är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i
vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, med övrig
kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.”
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Speciella förutsättningar för hälso- och sjukvården på Gotland
Omställningen behöver genomföras även på Gotland, vars litenhet innebär svårigheter,
men ger också unika möjligheter till nära samarbete mellan verksamheter och över
förvaltningsgränser med utgångspunkt från befolkningens behov. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen har etablerade strukturer för samarbete på
olika nivåer. Omställningen behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv för hur det ska se
ut på Gotland i framtiden och arbetet handlar till stor del både om en intern och en extern
kulturförflyttning.
Den nationella målbilden är utgångspunkten, dess innebörd behöver dock översättas och
fördjupas i det lokala sammanhanget. Som en del i detta tas en lokal färdplan fram, som
tydliggör utvecklingen i linje med God och nära vård på Gotland. Nationellt talas det om
ett tioårsperspektiv för att nå den nationella målbilden. Den lokala färdplanen konkretiserar
vägen dit och har därför ett kortare tidsperspektiv som leder mot målbilden, samtidigt som
perspektivet ska vara tillräckligt långsiktigt för att rätt aktiviteter ska identifieras. För att
säkerställa detta är återkommande uppföljning central. Uppföljning av den nationella
färdplanen planeras till 2021, 2024 och 2027.
Under planperioden ska arbetet utifrån färdplanen fortgå. Det är avgörande att målbilden
för god och nära vård och förflyttningen i färdplanen införlivas i strategisk plan respektive
verksamhetsplan.

Säkerställa en god
och nära hälso- och
sjukvård som utgår
från patienten
En god och
nära hälso- och
sjukvård på rätt
nivå

Långsiktigt hållbar
finansiering

God
utvecklingsförmåga

God, nära och
samordnad vård
och omsorg som
stärker hälsan

God kompetensförsörjning

En god och
nära hälso- och
sjukvård för alla

God kvalitet i
vården
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Omställningsarbetet bedöms även påverka 14 av de 18 koncernmålen:
Samtliga mål inom social hållbarhet:
1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar
för ett livslångt lärande.
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.
3. Gotland har god beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar.

Samtliga mål inom kvalitet:
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan
vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i
verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång.

Ett av målen inom ekonomisk hållbarhet:
5. Det finns goda förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland.

Samtliga mål inom medarbetare:
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad
kultur.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Två av målen inom ekologisk hållbarhet:
7. Gotlands klimatavtryck minskar.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen.

Samtliga mål inom ekonomi:
16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent
av nettokostnaden.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 1 procent av nettokostnaden.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks
genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45% vid mandatperiodens slut.
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3

Verksamhet och resurser för 2022-2024

3.1

Bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och resurser

Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat 2020 slutade på +9,4 miljoner. En nettokostnadsutveckling på 4 procent, vilket ser ut att vara högre än riket i genomsnitt som har
en nettokostnadsutveckling på 1,1 procent. Att jämföra med övriga är aldrig riktigt
rättvisande, men ger ändå en fingervisning hur utvecklingen inom hälso- och sjukvården på
Gotland förhåller sig till övriga regioner. De största skillnaderna i jämförelserna är att
övriga regioner också innehåller kostnader och intäkter för kollektivtrafik och regionernas
centrala finansförvaltning, som på Gotland är placerad inom regionstyrelseförvaltningen.
Vid jämförelse med övriga regioners bruttokostnader är hälso- och sjukvårdsnämndens
bruttokostnadsutveckling något högre, 7 procent, och genomsnittet för riket är 4,7 procent
i nuläget. Produktionen har under året sett väldigt olika ut i regionerna beroende av hur de
har drabbats av pandemin. Inte heller dessa siffror är kompletta varför detta kommer att
uppdateras. Konstateras kan att bruttokostnadsutvecklingen varierar kraftigt i regionerna.
Av de regioner som nu rapporterat har den med lägst bruttokostnadsutveckling en
utveckling på -0,4 procent medan den som har högst har en utvecklingstakt på 9,1 procent.
Ett annat intressant faktum är att endast en region har en negativ bruttokostnadsutveckling,
medan 7 regioner av Sveriges 21 har en negativ nettokostnadsutveckling.
Att dra någon slutsats om kommande års ekonomi utifrån 2020 års utfall är inte möjligt.
2020 har påverkats av förändrade patientflöden, både till antal och till besöksformer då
exempelvis de digitala besöken, istället för fysiska besök ökat markant. Pandemin har på ett
väldigt tydligt sätt pekat på vikten av hygien, behovet av att skilja patienter med olika typer
av symtom från varandra, vilket krävt förändrade arbetssätt för många professioner.
Dessutom är pandemin inte över i och med att år 2020 är över. Vad dessa förändrade
flöden, effektiviseringar, uppdaterade kunskaper kring smittspridning, hygienfokus m.m.
kommer att ge för ett nytt ”normalläge” för hälso- och sjukvården på såväl kort som lång
sikt är i nuläget inte möjligt att tyda. Dessutom uppskattas det finnas någon form av
vårdskuld som är svår att fånga. Den kommer av att patienter valt att inte söka vård under
2020, screeningverksamhet som tidvis begränsats o.s.v. Vissa av dessa uteblivna besök
kommer troligtvis inte att generera något besök alls, medan vissa kan leda till besök i ett
skede då sjukdomen nått längre än om patienten besökt vården tidigare.
Hälso- och sjukvården i Sverige står inför samma osäkerhet som hälso- och sjukvården på
Gotland. Gotlands litenhet, tillsammans med det isolerade läget, har som i mångt och
mycket sina särskilda utmaningar kopplat till detta.
3.1.1

Utveckling av kostnadsläget inom hälso- och sjukvård nationellt och på Gotland

Den demografiska utvecklingen är en stor ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvården.
Den stora åldersgruppen 40-talister är för nu mellan 70 och 80 år. Trots att många äldre
idag är både friskare och piggare än förr så ökar sannolikheten för flera olika sjukdomar när
åldern ökar. Dessutom har den medicinska utvecklingen och den ökade folkhälsan längre
upp i åldrarna gjort att betydligt fler äldre nu genomgår både stora och avancerade
kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar än vad fallet var ett antal år tillbaka. Allt
fler sjukdomar som tidigare var mer av akut art och som antingen kunde behandlas eller
inte, är nu kroniska tillstånd som patienter kan leva med under lång tid och under den tiden
också få flertalet behandlingar.
Kontentan av ovanstående är att hälso- och sjukvården är i en situation där efterfrågan på
vård ökar under de kommande åren och så även kostnaderna. Hälso- och sjukvården
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arbetar kontinuerligt med kostnadseffektiviseringar inom ett flertal områden, bedömningen
är dock att dessa inte fullt ut kommer att motsvara kostnadsökningen över tid. Omställningen mot en God och nära vård kommer sannolikt att innebära initiala puckelkostnader.
Där är hälso- och sjukvården i Sverige och Gotland redan idag.
Det sker i dagsläget stora investeringar inom hälso- och sjukvården i de flesta av Sveriges
regioner. Investeringar i sjukhusbyggnader, i journal/dokumentationssystem, i ny effektiv
teknik o.s.v. Till stor del i syftet att effektivisera, men självklart även för att höja kvaliteten i
verksamheten. Däremot sker det inte lika stora investeringar i det som verkligen kan göra
skillnad för framtidens efterfrågan av vård, nämligen det hälsofrämjande arbetet. Detta
gäller såväl inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden som inom andra områden som
kan bidra till en god folkhälsa.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) tidigare rapporter har produktiviteten, i
form av patientbesök och vårdtillfällen/vårddagar, inom hälso- och sjukvården försämrats
om man ser på ett övergripande plan. Flera regioner vittnar om fler antal anställda utan
motsvarande ökning i antalet besök eller antalet vårdtillfällen/vårddagar. Vad som gör
denna minskade produktivitet är svårt att ge ett entydigt svar på, men flera tänkbara
förklaringar kan åberopas såsom att mer tid går åt till administration, avtal som möjliggör
mer frånvaro från arbetet, äldre och sjuka patienter där varje besök tar längre tid, strukturer
inom organisationen som utgör hinder i arbetet o.s.v. Oavsett förklaring är den minskade
produktiviteten nationellt ett bekymmer för att möta den ökade efterfrågan av vård som
samtliga regioner ser komma. Det kommer att vara intressant att följa denna utveckling
med tanke på de omställningar som gjorts under 2020 och som fortsätter 2021 till följd av
pandemin.

Gotland har generellt en relativt låg kostnad för primärvård och en relativt hög kostnad för
specialiserad somatisk vård jämfört med andra regioner. På Gotland ser uppdragen för
primärvård kontra specialiserad somatisk vård något annorlunda ut än i övriga regioner.
Exempelvis har primärvården en mycket begränsad akutmottagning på Gotland.

8

Gotlands isolerade läge som ö innebär att hälso- och sjukvården på Gotland måste ha en
beredskap att klara akutsjukvården själv. Transporter är inte alltid möjliga antingen av
tidsmässiga skäl eller på grund av vädret, inte minst har transportfrågan blivit aktuell med
tanke på pandemin där flygbolagen en period lade ner sin verksamhet. Samtidigt har
Gotland ett litet befolkningsunderlag. Gotland är landets i särklass minsta
sjukvårdshuvudman, kostnaden för att ha ett akutsjukhus ska bäras av få och möjligheterna
till strukturella effektiviseringar är ytterst begränsade.
Med en äldre befolkning ökar också behovet av sjukvård och ger därmed ökade kostnader.
Nedanstående statistik visar exempelvis att läkemedelskostnader ökar med stigande ålder.
Gotland har en äldre befolkning än genomsnittet i riket och också en demografisk
utveckling under kommande år som kommer att generera ökade kostnader för bland annat
läkemedel.

Någon framskrivning av kostnaderna med anledning av den demografiska utvecklingen är
inte gjord för Gotland såsom SKR gjort för riket som helhet.
Under 2020 har just förmånsläkemedel analyserats extra på uppdrag av hälso- och
sjukvårdsnämnden. Kostnaderna har för de områden där Gotland har en markant högre
kostnad för förskrivna läkemedel, analyserats utifrån antal diagnostiserade patienter inom
samma områden. Analysen pekar på att Gotland har inom flertalet diagnosgrupper en
betydlig överrepresentation av sjukdom/100 000 invånare jämfört med riket, jämförelserna
gjorda med statistik hämtad från ”vården i siffror”. För att utreda vad denna ökade
förekomst av diagnostiserade patienter beror på behövs djupare studier. Den goda
tillgängligheten som Gotland har till specialiserad sjuk-vård uppkommer ofta som tänkbar
förklaring, men med bas i statistiken är den övergripande analysen att tillgängligheten inte
tros vara den enda förklaringen. Som exempel visas nedan ett diagram på reumatiska
sjukdomar och ett på en typ av cancerdiagnoser.
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Statistik tyder också på att Gotland har goda medicinska resultat inom flera av de områden
där kostnaderna avviker från riket. Nedanstående tabell påvisar medicinska resultat inom
cancerområdet i form av femårsöverlevnad.
5 års överlevnad olika
cancersjukdomar
Oavsett cancerform
Vid mindre vanlig cancersjukdom
Huvud- och halscancer
Lungcancer
Bröstcancer
Malignt melanom
Tjocktarmscancer
Urinblåsecancer
Ändtarmscancer

Riket
73
60
68
21
85
93
66
78
68

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Gotland
73
59
75
16
88
95
77
82
74

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Data
från år
2017
2017
2016
2017
2018
2017
2017
2017
2017

Kommentar

högst i Sverige
högst i Sverige
högst i Sverige
högst i Sverige
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Genom den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen lever, som konstaterats i
inledande kapitel, allt fler personer med olika typer av sjukdomar allt längre tid. Risken för
att insjukna är generellt sett högre i högre ålder. Risken för komplikationer ökar också i
högre åldrar och med ett sämre allmäntillstånd. Dessa saker tillsammans med den demografiska utvecklingen på Gotland samt den kostnadsökning som sker inom akutsjukhusen
Stockholm ger bedömningen att kostnaden för utomlänsvården är fortsatt ökande.
Den del av utomlänsvården där Gotland har störst möjlighet att påverka kostnaden är
främst de vårdtillfällen som är de flesta till antalet, men till lägre kostnad per styck. Inom
det kostnadssegmentet sker endast mindre variationer mellan åren, kostnaden har de
senaste åren varit ca 50-60 miljoner för slutenvård. De mer kostsamma vårdtillfällena,
vårdtillfällen mellan 150-500 Tkr per styck har i det närmaste fördubblats sedan 2007 och
ständigt ökat med något års undantag. Intressant i nedanstående diagram är att antalet
remisser minskat under 2020 och att antalet remisser som skickas sen 2017 legat relativt
stabil eller något färre. De ökade kostnaderna beror därmed inte på en generellt ökad
remittering.
Total kostnad

Antal remisser 1 månad före

250 000

3 000
2 500

200 000

2 000

150 000

1 500
100 000

1 000

50 000

500

0

0
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 R12 R12
tom tom
aug jan

11

Total kostnad remmiterad vård
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Bedömningen av balansen mellan hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, mål och resurser
inför planperioden är avhängigt hur hälso- och sjukvården lyckas inom nedanstående
områden.


Bemanningssituationen – Behovet av kompetens är idag och kommer fortsatt att
vara en stor utmaning. Verksamheten måste fungera dygnet runt, vårdgarantierna
hållas och när inga andra lösningar finns tillhands så blir verksamheten tvungen att
bemanna med hyrpersonal. Det stora beroendet som i nuläget finns av hyrpersonal
kommer inte att rymmas inom givna budgetramar. För att minska beroendet av hyr
krävs i första hand en effektiv bemanningsplanering. Att nå framgång i arbetet med
att minska överkostnaderna för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården är
avgörande för att nå en budget i balans.
Under 2020 har kostnaderna för hyrpersonal återigen ökat jämfört med 2019 med
ca 10,4 miljoner (12 procent), och är 2020 uppe på 97 miljoner i kostnad. Av dessa
97 miljoner är 16,3 miljoner direkt kopplade till pågående pandemi och till största
del inom tre verksamheter; anestesiläkare, sjuksköterskor på akutmottagningen och
vårdavdelning C4 kardiologi dit hjärtintensivvården flyttades från den ”vanliga”
intensivvårdsavdelningen. Hyrkostnaderna finansieras till stor del av vakanta
tjänster, men merkostnaden uppgår för 2020 till -54 miljoner.
Det pågår ett nationellt projekt kring upphandling av hyrpersonal som hälso- och
sjukvården på Gotland tillsammans med övriga regioner är delaktiga i.
Som fortsättning på regionens effektiviseringsprojekt kring strategisk bemanning
sker under 2021 ett antal aktiviteter för att säkra en ändamålsenlig schemaläggning
och skapa attraktivitet till nattjänster. Syftet är att säkra ett effektivt
resursutnyttjande, skapa en långsiktigt hållbar bemanning och sänka
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hyrkostnaderna. Utöver detta ses alla rutiner och riktlinjer över när det gäller avrop
av hyrpersonal.


Arbetet med att minska kostnadsutvecklingen för läkemedel och laboratoriekostnader. Detta område är beroende av eventuellt nya läkemedel som godkänns
nationellt och nya indikatorer och behandlingsområden som uppstår under året
påverkar kostnadsutvecklingen. Allt fler undersökningar utförs där någon form av
genprovtagning är involverad; detta görs vid allt fler sjukdomstillstånd för att
kartlägga ärftlighet och därmed ökad risk. Den alltmer smala specifika läkemedelsbehandlingen ger behov av betydligt ökad laboratorieprovtagning för att kunna
sätta in exakt rätt behandling och också för att veta när behandling ska avslutas.



Med en allt äldre befolkning är också behovet av hjälpmedel ökande. Kostnadsökningen för hjälpmedel beror inte enbart på en åldrande befolkning utan även på
andra faktorer. Inom området hjälpmedel sker en teknikutveckling som till stor del
ger en högre kvalitet till patienterna, men också driver kostnaderna. Ett sådant
exempel är insulinpumpar till diabetespatienter. Under 2020 har hälso- och
sjukvården arbetat med analys av hjälpmedelskostnader som är överlämnat till
regionstyrelsen med förslag på utredningsinsatser och förtydligande kring
regelverket för hjälpmedel.



Utomlänsvården har fluktuerande kostnader mellan åren. Detta beror till
största del på fluktuationer i antal och kostnad för de kostsamma vårdtillfällena på
fastlandet. I det nya avtalet med Region Stockholm som gäller from 2019 har en
särskild rabatt om ca 11 procent avtalats fram för vården på Karolinska
universitetssjukhuset för 2021. Detta för att jämställa priserna på Karolinska med
priserna för övriga akutsjukhus inom Region Stockholm. Region Stockholm och
Region Gotland är överens om att för att slippa återkommande förhandling om
prisläget för Karolinska sjukhuset och eventuell flytt av vård till andra sjukhus, och
istället fokusera på utveckling av såväl vård som samarbete mellan regionerna
kommer priserna även för 2022 innehålla en rabatt för Karolinska sjukhuset.
Samtidigt är parterna överens om att prishöjningen sker genom indexuppräkning
istället för att basen är självkostnad då detta ger en bättre planeringshorisont.



Den omvända utomlänsvården, det vill säga personer från fastland och utland
som har behov av vård på Gotland är ökande med undantag under pandemin 2020
och troligen även under delar av 2021. Orsaken till ökningen genom åren är
valfrihet gällande öppen vård; ökat antal turister/deltidsboende, kryssningsresenärer, ett pressat sjukvårdssverige som gör att patienter mer aktivt söker sig
utanför sin hemregion. Även om hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar
hemregionen kostnaden för vården, innebär den ett ökat söktryck på
organisationen i en tid på året då utmaningarna för vården är som störst. Med
avsaknad av ett KPP-system (Kostnad Per Patient) sker de flesta debiteringarna
utefter schablonsystemet DRG (DiagnosRelaterade Grupper) vilket ger en större
osäkerhet i om debiteringen till annan region eller utland blir den som det borde
varit.
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4 Hälso- och sjukvårdens mål och strategier
I detta avsnitt beskrivs hälso- och sjukvårdens övergripande mål och strategier för att
hantera framtida utmaningar.
4.1

Mål: Säkerställa en god och nära hälso- och sjukvård som utgår från
patienten

Hälso- och sjukvården ska i alla lägen utgå från patienten, detta gäller på individuell nivå
såväl som på verksamhets- och strukturell nivå. Som en del i den nationellt framtagna målbilden för en God och nära vård anges att målet är att patienten är delaktig utifrån sina
förutsättningar och preferenser. Ett annat perspektiv gällande större delaktighet och ökat
inflytande avser att, då det är lämpligt, skapa förutsättningar för att på ett bra sätt involvera
patientens anhöriga.
På strukturell nivå ska vården finnas nära och där patienten behöver det. Med närhet avses
flera dimensioner; dels geografiskt, dels tillgänglighetsmässigt i form av öppettider, fysiska/
digitala möten och kontaktmöjligheter men också relationellt vilket skapas genom
kontinuitet, samordning, trygghet och kompetens. Närhet måste utgå från patientens
upplevelse.
Allt fler patienter har sammansatta behov som involverar flera aktörer. Vården, gemensamt
med de andra aktörerna, måste bli bättre på samarbete och samordning. Patientens
upplevelse av trygghet är central, erfarenheter visar att om patienten känner sig trygg med
att vården finns när och där hen behöver den så minskar behovet av vård.
Strategier
 Stärka den personcentrerade vården
 Förenkla för patienterna att kontakta vården
 Stärka den primära vården
Stärka den personcentrerade vården

Hälso- och sjukvården utformar tillsammans med patienten en överenskommelse (patientkontrakt) som speglar vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem
patienten ska vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten ska göra själv och vad
vården ska göra. I första hand ska patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och
komplexa vårdbehov.
En fast vårdkontakt kan också utses om det är nödvändigt för att patientens behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet ska tillgodoses. 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 på patienter med
komplicerade/komplexa behov.
Förenkla för patienterna att kontakta vården

Från ett traditionellt sätt att kontakta och erbjudas vård växer nya möjligheter fram och
både behoven och önskemålen från medborgare och patienter ser annorlunda ut idag
jämfört med tidigare. Den offentliga vården utmanas av privata digitala alternativ och
behöver möta behov och förväntan som finns från medborgarna och patienterna.
I hälso- och sjukvårdens digitaliseringsplan beskrivs digitalisering som en möjlighet att
stärka patientens inflytande och delaktighet, erbjuda bättre tillgänglighet genom att erbjuda
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olika sätt att ta kontakt med vården, boka tider, utveckla den förebyggande hälso- och
sjukvården och förbättra förutsättningarna för egenvård. Digitalisering är en viktig faktor
för att nå framgång i Region Gotlands arbete för en modern hälso- och sjukvård. Men det
bör poängteras att digitalisering inte är ett mål i sig utan en möjlig väg för att nå
verksamhetens mål. Digitalisering ska användas för att skapa en enklare vardag, ökad
öppenhet och delaktighet, samt högre kvalitet och effektivitet.
Stärka den primära vården

Den primära vården ska utgöra basen i hälso- och sjukvården och behöver utvecklas och
stärkas. Vad är egentligen primär vård? Begreppet används ofta som synonym till
vårdcentral. Den primära vården omfattar dock betydligt mer, t.ex.
primärvårdsrehabilitering, barnmorskemottagningar, första linjen för psykisk hälsa,
hemsjukvård m.m.
I omställningen mot en God och nära vård är primärvården den aktör som förväntas ha ett
helhetsperspektiv om patienten. Primärvården ska vara den naturliga första kontakten vid
sjukdom eller oro för ohälsa och ska också ha en central roll i trygghetsskapande för
patienterna. I många vårdflöden (patientens väg genom vården) är den primära vården
medborgarnas första liksom avslutande instans. Nya arbetssätt behöver utarbetas och
samarbeten mellan vårdens olika delar behöver förbättras.
I takt med att befolkningen ökar på Gotland så finns behov av en långsiktig plan för hur
den primära vården ska kunna möta detta behov, både lokal- och resursmässigt.

4.2

Mål: En god och nära hälso- och sjukvård på rätt nivå

En utmaning som hälso- och sjukvården har är att verka på rätt nivå, vilket innefattar såväl i
förebyggande skede som då vårdbehov uppstått.
I God och nära vård ingår att öka förutsättningarna för egenvård och stödja användandet. Den
genomsnittlige patienten vill och kan ta ett större eget ansvar. Många människor lever med
kronisk sjukdom och behöver stöd och verktyg för att själva kunna hantera och följa sin
sjukdom. Rätt vårdnivå handlar också om hur vårdflöden organiseras och vårdaktörer
samarbetar, både inom och utom Gotland.
Strategier
 Stärka den förebyggande hälso- och sjukvården
 Förbättra förutsättningarna för egenvård
 Öka andelen vård i öppna vårdformer
 Säkra god samverkan mellan vårdaktörerna
Stärka den förebyggande hälso- och sjukvården

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen som helhet. En god folkhälsa innebär att så
många som möjligt har en bra hälsa, fysisk och psykisk och att hälsan är jämnt fördelad
mellan olika grupper i samhället. Ohälsosamma levnadsvanor har konstaterats öka risken
för flera sjukdomar. Ansvaret att stärka folkhälsan är gemensamt och för hälso- och
sjukvården handlar det framförallt om förebyggande hälso- och sjukvård. Hälso- och
sjukvården ska stödja medborgarna att göra rätt och prioritera sin hälsa, till exempel genom
att föra riktade hälsosamtal och motivera till hälsosamma val.
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Att fortsätta och utveckla arbetet med den hälsofrämjande hälso- och sjukvården är en
tydlig strategi för att möta den förväntade ökningen av sjukvårdsbehov i den gotländska
befolkningen utifrån den demografiska utvecklingen. Att arbeta med levnadsvanorna,
matvanor, rörelsevanor, alkoholvanor och tobaksvanor är i många fall ett långsiktigt arbete
och många av effekterna kommer också på längre sikt. Något som inte räknas in bland
levnadsvanorna men som också behöver beaktas är den ökande användningen av droger.
Förbättra förutsättningarna för egenvård

Digitalisering kan bidra till egenvård på olika sätt från vardagsfrågor till mer renodlad vård
och behandling. Det kan också användas för att ge invånarna stöd i vardagen, för att stärka
förutsättningarna för egen omsorg, för att skapa förutsättningar för egenmonitorering
respektive förutsättningar för behandling på distans.
”Första linjens digitala vård”, som är under utveckling, handlar om att invånarna ska få rätt
vägledning när de har symtom, oro eller frågor och inte redan vet vart de ska vända sig.
Den första kontakten med vården ska kunna leda till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller
ett fysiskt vårdbesök, beroende på vad som passar bäst.
1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och
invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden, få tips och råd kring
egenvård, kontakta vården elektroniskt på tider som passar hen själv, till exempel boka tid,
förnya recept och läsa sin journal. Under planperioden ska arbetet med att införa 1177
Vårdguidens e-tjänster fortsätta.
Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att både skapa förutsättningar genom att erbjuda
möjligheten och stötta invånarna i själva användandet.
Öka andelen vård i öppna vårdformer

Som ovan beskrivits går utvecklingen nationellt mot att mer vård ska erbjudas i öppna
vårdformer. Behandlingar och ingrepp som tidigare gjordes med patienten inneliggande ska
i ökad omfattning kunna utföras i dagvård/dagkirurgiskt, detta gäller även rehabiliterande
insatser. Det handlar om att ändra arbetssätt, att delaktiggöra patienten så patienten känner
sig trygg med att åka hem samma dag. Arbetet kommer att fortsätta under planperioden.
Säkra god samverkan mellan vårdaktörerna

Rätt vårdnivå kräver även god samverkan med de aktörer som är inblandade i patientens
vård, både inom regionen och utanför. En väl utvecklad integration mellan egenvård,
primärvård, specialistvård och kommunal vård.
I samverkan med socialförvaltningen fortsätter bland annat arbetet med trygg och effektiv
utskrivning, för målgruppen patienter 65 år och äldre. I arbetet med God och Nära vård
kommer hemsjukvården att ha en än mer viktig roll då vården flyttar närmare hem till
patienterna.
Samverkan med Region Stockholm är central på många sätt. Det största samarbetet finns
inom den köpta vården där Region Stockholm har ett ansvar att säkerställa regionvård för
gotlänningar i och med att de två regionerna ingår i samma sjukvårdsregion. Regionerna
har också tecknat ett samarbetsavtal gällande köpt vård och konsulttjänster. Vården avser
främst högspecialiserad vård eller annan vård som ej kan eller ska bedrivas på Gotland.
Köp av konsulttjänster bidrar till att patienter inte behöver åka till Stockholm för tillgång
till vård utan att konsulter från Stockholm istället kommer till patienterna på Gotland.
Konsulttjänsterna kan avse vård med små volymer eller specialiteter där det krävs en mer
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specialiserad kompetens än den kompetens som finns på Gotland. Utöver detta är
samarbete i utbildningsfrågor av stor vikt, många ST-läkare gör sidotjänstgöring inom
Region Stockholm. Ett område som växer allt mer är samarbete kring upphandlingar där
Gotland drar stor nytta av att ingår i flertalet av Region Stockholms upphandlingar. Ett
samarbetsavtal kring just upphandlingar är i uppstartsskede att formeras.
4.3

Mål: En god och nära hälso- och sjukvård för alla

Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår
från alla människors lika värde. God patientsäkerhet förutsätter en jämlik vård utan
omotiverade skillnader. Kunskapssammanställningar från Socialstyrelsen, nationella
kvalitetsregister och annan statistik visar att vården som ges idag inte är jämlik. Medicinsk
genusforskning har också visat att de medicinska behoven mellan kvinnor och män kan
skilja sig åt och att vårdens insatser inte alltid tar hänsyn till det. Personer med kort
utbildningsbakgrund rapporterar sämre allmänt hälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa.
De mest förekommande dödsorsakerna i befolkningen är också vanligare bland personer
med kort utbildning, t.ex. hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, suicid och alkoholrelaterade diagnoser.
En annan aspekt av jämlik hälso- och sjukvård är gotlänningarnas behov av att trots ett litet
befolkningsunderlag även fortsättningsvis ha ett akutsjukhus. Förutsättningarna handlar
också om gotlänningarnas förmåga att själva finansiera sin hälso- och sjukvård.
Jämlik vård handlar också om att förbättra samvård mellan barn och föräldrar och
minimera separation postnatalt inom bb/förlossning och neonatalverksamheten, vilket
kräver samarbete och gemensamma rutiner och arbetssätt. Nya arbetssätt leder till behov
av utbildningsinsatser. Våra fysiska förutsättningar är begränsande och utmanar oss för att
skapa en likvärdig och jämlik vård.
Strategier
 Verka inom nationellt sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
 Främja psykisk hälsa
 Rikta insatser utifrån utsatta gruppers behov
 Stärkta insatser för de yngsta barnen
 Förstärkt geriatrisk vård
Verka inom nationellt sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

För att skapa goda förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård har ett nationellt
system för kunskapsstyrning i regionsamverkan utvecklats. Kunskapsstyrningens tre delar
är kunskapsstöd, uppföljning och analys, samt stöd till verksamhetsutveckling och
ledarskap.
På Gotland finns ett kunskapsstyrningsråd etablerat, vilket har till syfte att stödja det lokala
arbetet kring kunskapsstyrningen och införandet av personcentrerade sammanhållna
vårdförlopp (PSVF). Det är en utmaning resursmässigt för en liten region som Gotland att
representera i 26 regionala programområden, som är en del av systemet. Representationen
är dock viktig och ger ett mervärde för Gotland i form av möjlighet att påverka,
erfarenhetsutbyte och att hämta hem kunskapen för implementering på Gotland.
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Främja psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett prioriterat område som handlar om att främja psykiskt välbefinnande.
Att ge rätt stöd vid psykisk hälsa handlar bland annat om att möta upp på rätt nivå och
erbjuda låga trösklar till vården.
Området innefattar dels att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt
lidande och kostnader för hälso- och sjukvården, dels att erbjuda vård, stöd och behandling
för dem som redan har utvecklat olika former av psykisk ohälsa.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetas det särskilt med patienters delaktighet i den
egna vården, social-psykiatri, första linjens insatser och suicidprevention. Arbetet stöds
delvis genom diverse statliga satsningar.
För att förebygga framtida psykisk ohälsa/sjukdom för barn med avvikande kognitiv
utveckling/misstänkta autismspektrumstörningar finns det idag evidens för att tidiga
insatser kan minska negativa effekter av funktionsnedsättningen. Framförallt handlar det
om träning i samspel och kommunikation. Föräldrastöd är också en viktig hörnpelare.
Rikta insatser utifrån utsatta gruppers behov

En utsatt grupp som behöver riktade insatser är personer med missbruk. En sammanhållen
missbruksvård är ett gemensamt arbete och hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver
tillsammans med socialförvaltningen integrerad missbruksvård för barn och vuxna.
Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att stärka förutsättningarna att
nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin
omfattar också arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I
strategin lyfts särskilt behovet av att stärka det förebyggande arbetet. Mäns våld mot kvinnor är
ett allvarligt samhällsproblem som vållar stort lidande. Region Gotlands strategi för
förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor pekar ut på vilket sätt de nationella
målen ska verkställas på regional nivå och hälso- och sjukvården ingår i samarbete kring dessa
frågor.
Stärkta insatser för de yngsta barnen

Logopedkontakt är idag den i särklass vanligaste insatsen som erbjuds små barn, vid sidan
av det som barnhälsovården (BHV) erbjuder. En utvecklad barnlogopedi skulle kunna vara
en strategiskt riktig satsning, både inom logopedmottagningen som habiliteringen.
Som ett led i att stärka samvården mellan kvinnor och barn har Socialstyrelsen tagit fram
ett nytt kunskapsstöd, ”Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras
föräldrar”, som syftar till att främja samverkan för en ökad trygghet till familjerna.
Rekommendationerna innebär bland annat att föräldrar och barn i möjligaste mån inte ska
separeras och att hud-mot-hudvård ska erbjudas så ofta det är möjligt.
Barnet i vården har en stark ställning genom patientlagen och genom att barnkonventionen
blivit lag. Som följd av detta genomförs en kvalitetsgranskning inom barnverksamhetenbarnanpassad vård. Kriterierna ska kunna användas i all verksamhet där barn och
ungdomar får vård.
Gotland har en låg andel barn med fetma, nationellt sett, men ett fortsatt arbete runt
barnfetma är viktigt. Föräldrautbildningen är en av få metoder för behandling av fetma
som visat sig framgångsrik och där viktnedgången håller i sig över tid. Viktigt är också god
samverkan med elevhälsan, så att barn och ungdomar med övervikt/fetma på bästa sätt tas
omhand och får behandling på ett adekvat sätt.
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Förstärkt geriatrisk vård

Omhändertagandet av gruppen ”mest sjuka äldre” är en av nyckelfrågorna för hälso- och
sjukvården. En ökande äldre befolkning kommer att ha ett ökat behov av omhändertagande både inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. För att möta behovet krävs ett
annat arbetssätt än idag och gränsöverskridande processer. Gemensamma strukturer finns
idag etablerade, bland annat arbetar arbetsgruppen ”Framtidens geriatriska vård” med att ta
fram förbättringar i omhändertagandet av personer som vårdas på korttids.
Den palliativa vården i hemmet ska utvecklas så att alla diagnoser för vuxna ska kunna
vårdas via ett gemensamt team, liksom att samarbetet mellan primärvård och hemsjukvård
också ska förbättras för de sköraste patienterna i hemmet.
4.4

Mål: God kvalitet i vården

Sverige har goda medicinska resultat och god medicinsk kvalitet. Jämförelsen visar dock
också att svensk hälso- och sjukvård har sämre kvalitet i form av kontinuitet, tillgänglighet
och delaktighet.
De nationella indikatorer som Socialstyrelsen pekat ut ska användas för återkommande
jämförelser, uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården. Systemet med
nationella kvalitetsregister (NKR) kommer framöver att förändras för att bli en nationellt
mer integrerad del i strukturerna för sammanhållen kunskapsstyrning. Målet är att på ett
bättre sätt än idag vara ett stöd för att uppnå jämlik hälsa och resurseffektiv vård. Hälsooch sjukvårdsnämnden har beslutat att det övergripande kvalitetsmålet för hälso- och
sjukvården på Gotland är att resultaten ska ligga i nivå med riket.
Strategier
 Införande av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSVF)
 Säkerställa ett ordnat införande av ny medicinteknik och nya läkemedel
 Säkra systematiskt patientsäkerhetsarbete
 Säkerställa rätt patient på rätt plats
 Skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande och förbättringsarbete
Införande av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSVF)

För att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap tas flera
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden fram. Det
ska också bidra till att patienten ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad
process. Det handlar om Rätt vård i rätt tid: patienter i hela landet bör utredas, behandlas
och omhändertas i enlighet med nationella behandlingsriktlinjer. Standardiserade
vårdförlopp (SVF) i cancervården kan ses som en förlaga.
Säkerställa ett ordnat införande av ny medicinteknik och nya läkemedel

Antalet behandlings- och diagnostikmetoder genom läkemedel och medicinteknik fortsätter
att öka och behöver föras in i sjukvården på ett standardiserat och transparent sätt baserat
på förekomst av evidens och hälsoekonomiska ställningstaganden. En särskild utmaning i
sammanhanget är finansieringen av de nya metoderna. Många rekommendationer och
underlag om huruvida metoder bör användas sker på nationell nivå där respektive region
själv fattar beslut om införande eller inte. I realiteten är dock möjligheterna för enskilda
regioner att begränsa ett rekommenderat införande ringa.
En nationell samverkansmodell för medicinteknik har tagits fram med start från och med
2020. Huvudinriktningen är att skapa en gemensam samverkansplattform och region-
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gemensam process för införande av ett urval av nya medicintekniska produkter, där risken
för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor.
Förvaltningen har en lokal rutin som avser ordnat införande av läkemedel baserad på en
nationellt framtagen process. Syftet är att säkerställa systematiskt ställningstagande till ett
antal parametrar, exempelvis medicinsk evidens samt ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser.
Säkra systematiskt patientsäkerhetsarbete

En god patientsäkerhet bygger på en säkerhetsfrämjande kultur, som stödjer organisatoriskt
lärande och verksamhetsutveckling. Arbetet att förebygga vårdskador måste pågå
kontinuerligt. Verksamhetens förmåga att arbeta med ökad patientsäkerhet påverkas av att
patientens vårdprocess ofta består av flera enheter och professioner. Det är ett komplext
system att utveckla patientsäkerhetsarbetet i. Samtidigt påverkar bemanningssituationen
förutsättningarna för detta. Kompetensutveckling och förändrat behov av kompetens är
också en faktor som påverkar förmågan att kontinuerligt utveckla patientsäkerheten. Både
kompetens och kontinuitet är viktiga för ett effektivt patientsäkerhetsarbete.
Säkerställa rätt patient på rätt plats

Ett viktigt område för att öka patientsäkerheten och minska förekomsten av vårdskador är
att säkerställa rätt patient på rätt plats och därmed även nyttja slutenvårdsplatser till de
patienter som verkligen behöver den vårdformen. Detta avser hela vårdflödet, d.v.s. att
förebygga undvikbar slutenvård, undvika onödiga återinläggningar, undvika onödig vistelse
på akutmottagningen och se till så att färdigbehandlade patienter kan lämna sjukvården.
Skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande och förbättringsarbete

För att skapa förutsättningar för verksamheternas kontinuerliga utvecklingsarbete och
ständiga förbättringar erbjuds utbildningar och verktyg. Bland annat erbjuds inom ramen
för det systematiska patientsäkerhetsarbetet en metod som kallas Gröna korset och som
syftar till förbättra verksamheten och förhindra vårdskador.
Att systematiskt arbeta med förbättringar ökar patientsäkerheten. Under delar av planperioden genomförs ett innovationsprojekt med Uppsala universitet där bland annat två
innovationslotsar anställs. Syftet är för hälso- och sjukvården att systematiskt tillvarata idéer
och att utveckla vården. Att verksamheterna kan få tillräckligt stöd i utvecklingsarbetet är
en viktig strategisk fråga för att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ha förmåga att
genomföra förändringar.
4.5

Mål: God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården är i en situation där många av organisationens yrkesgrupper är bristyrken och därmed svårrekryterade. Ett ökat intresse för utbildningar inom vården, har dock
kommit i spåren av pandemin. Störst ökning ses vid läkar- och sjuksköterskeutbildningar.
Med den kombination av bred hälso- och sjukvårdsverksamhet till ett lågt antal invånare
som Gotland har behöver många yrkesgrupper ha en bred kompetens samtidigt som det
även finns behov av specialistkompetens. För att möta behovet behövs en översyn över
hur kompetensutvecklingen bäst ska kunna stödja både djup och bredd. Utvecklingen inom
hälso- och sjukvården, med att bland annat flytta vården närmare patienten, ökad
digitalisering, större samordnande roll osv, innebär dessutom successivt krav på nya
kompetenser för vårdens medarbetare.
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För att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar utgår hälso- och sjukvårdsförvaltningen från SKR:s nio strategier. Strategierna är att, stärka ledarskapet, rekrytera
bredare, stödja medarbetarnas utveckling, använd kompetensen rätt, söka nya samarbeten,
prioritera arbetsmiljön, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet. Det handlar inte om att
välja bara en strategi utan en rad åtgärder, förhållningssätt och nytänkande krävs för att bli
än mer attraktiv som arbetsgivare.
Strategier
 Tillitsfull kultur och tryggt ledarskap
 Nytänkande vid rekrytering
 Hållbar och effektiv bemanning – minska beroende av hyr
 Attraktiva utvecklings- och karriärvägar
 Rätt använd kompetens, RAK
Tillitsfull kultur och tryggt ledarskap

En kultur som präglas av tillit och dialog och där vi har modiga ledare som skapar goda
förutsättningar för att medarbetarna är involverade, utvecklas och mår bra på jobbet är en
framgångsfaktor. Men även medarbetare som själva är engagerade och intresserade av att
utveckla sig själva och verksamheten är viktigt.
Under 2021 pågår ett större förändringsprojekt inom förvaltningen med syfte att tydliggöra
roller och ansvar, förbättra intern samverkan, förbättra arbetsmiljön och säkra vårdkedjan
för patienten. Förändringsarbetet lägger också grund till att utveckla en mer tillitsbaserad
kultur.
Ett sätt att stärka våra ledare är att återkommande skapa mötesplatser för dialog,
erfarenhetsutbyte och att stödja varandra. Tydliga uppdrag i ledarkontrakt där aktiviteter
och utvecklingsområden diskuteras och följs upp, är viktigt för att utvecklas som ledare. En
väsentlig roll för chefer är att fånga medarbetarnas idéer och engagemang och bidra till att
skapa en attraktiv arbetsplats som präglas av arbetsglädje och lärande.
En välfungerande samverkansstruktur med arbetsplatsträffar och samverkansdialoger är av
stor vikt för ett öppet och transparent arbetsklimat och en allmänt god arbetsmiljö. En god
arbetsmiljö är även en förutsättning för god patientsäkerhet.
Nytänkande vid rekrytering

Flera av förvaltningens yrkesgrupper är bristyrken och konkurrensen mellan arbetsgivarna
hård. Det gäller att kunna lyfta fram det som utmärker och våga tänka nytt. Vi behöver
gemensamt visa upp potentialen med att leva och bo på Gotland och de fördelar som finns
kring närhet och samarbete på en mindre ort. Att visa det goda arbete som bedrivs i
förvaltningen både internt och externt stärker vårt arbetsgivarvarumärke. Olika upplägg
och kanaler behöver ständigt utvecklas och målgruppsanpassas.
I takt med att vårdens digitala lösningar utvecklas öppnas även möjligheterna för olika
distansoberoende former för bemanning, konsultationer m.m.
Samarbete med lärosäten är en viktig rekryteringskanal. Det etablerade samarbetet med
Uppsala Universitet har gett goda effekter avseende tillgång till sjuksköterskor på ön, den
verksamhetsförlagda utbildningen av exempelvis sjuksköterskestudenter men även inom
andra yrkeskategorier är ett mycket viktigt sätt att nå framtida potentiella medarbetare.
En fortsatt dialog med Uppsala Universitet kring andra kompetensbehov är viktig.
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Hållbar och effektiv bemanning – minska beroende av hyr

Arbetstidsfrågor och schemaläggning är viktiga frågor både ur arbetsmiljöperspektiv och
för att säkerställa effektiv resursanvändning. Ett viktigt område framåt, när bristen på
arbetskraft ökar, är att kontinuerligt arbeta med bemanningsfrågor. Ett stort behov finns
även att arbeta för en ökad attraktivitet för natt och rotationstjänster. Att fler jobbar heltid
är ett annat sätt att trygga kompetensen när underskottet på personal inom hälso- och
sjukvården ökar.
Region Gotland har valt att ingå som en av 21 regioner i en gemensam nationell upphandling av hyrpersonal när det gäller läkare och sjuksköterskor. Genom upphandlingen
ska kravställningen bli tydligare och den förväntas bidra till minskade kostnader.
Nytt är även att läkarutbildningen reformeras och möjliggör att fler läkare blir specialister
snabbare än idag. Ett annat viktigt syfte med den nya bastjänstgöringen är att alla läkare
som specialistutbildar sig ska få en strukturerad introduktion till svensk hälso- och
sjukvård, oavsett om man har erhållit läkarlegitimation i Sverige eller i utlandet.
En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att behålla medarbetare; medarbetare som trivs
och talar väl om sin arbetsplats attraherar andra o.s.v.
Attraktiva utvecklings- och karriärvägar

Ett viktigt område för att vara en attraktiv arbetsgivare är att det finns tydliga utvecklingsoch karriärvägar för de olika yrkesgrupperna. Under 2021-2022 kommer, under ledning av
en projektledare, en kompetensstege att tas fram för sjuksköterskor. Syftet är att skapa en
modell som tydligt visar på möjligheten till kompetensutveckling och garantera en god
vårdkvalitet med hög patientsäkerhet. Arbetet kommer även att fortsätta med andra
yrkesgrupper.
Sjuksköterskor har också möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med finansiering från
arbetsgivaren. Varje år prioriteras med utgångspunkt från kompetensbehovet vilka
utbildningsanställningar som ska ha förtur. Utbildningarna kan ske på hel- eller deltid men
innebära minst 60-poäng på högskolenivå.
Genom regionens program ”Vägen till ledarskap” ges chefer möjlighet att nominera
medarbetare med potential och intresse. Genom att i vissa fall erbjuda tidsbegränsade
chefsförordnaden skapas möjlighet att växla mellan ledarroll och specialistroll över tid.
Rätt använd kompetens, RAK

Med begreppet ”rätt använd kompetens” (RAK) menas att vid planering och organisering
av arbete så värderas arbetsuppgifter utifrån principen att de ska utföras av den yrkeskategori som är bäst lämpad för uppdraget. Principen ska vara ett förhållningssätt som
genomsyrar alla verksamheters planering av arbetet. Metoden är en av flera åtgärder för att
möta den brist som råder inom flera yrkesgrupper.
Förståelse och kunskap om varandras professioner behöver utvecklas för att använda
kompetens från andra yrkesgrupper än traditionell hälso- och sjukvårdspersonal för
utveckling av nya arbetsprocesser och stödjande funktioner, liksom olika förbättringsmodeller som också kan bidra till att skapa ökad patientnytta. Detta kan innebära behov av
nya yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, exempelvis utveckling av vårdnära service.
Chefsfunktionerna i förvaltningen är i många fall komplexa och chefer behöver avlastning i
olika former för att kunna fokusera på sitt ledarskap. Ett fortsatt behov finns därför av
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stödresurser för att skapa resurseffektivitet och för att frigöra tid till ett nära ledarskap hos
förvaltningens chefer.
4.6

Mål: God utvecklingsförmåga

Förväntningarna på verksamhetsutveckling är höga och kommer från olika håll. Alla
verksamheter förväntas arbeta med såväl förbättringar och effektiviseringar utifrån behov i
den egna verksamheten och bidra till positionsförflyttning inom förvaltningsövergripande
utvecklingsområden. Även statliga satsningar i form av överenskommelser innebär
förväntningar på förändring. Kunskapsstyrningen genererar behov av förändring i form av
implementering av sammanhållna personcentrerade vårdförlopp. Hälso- och sjukvården
står dessutom inför flera mycket stora omställningar under planperioden, exempelvis
omställningen till God och nära vård. Förändringstrycket inom förvaltningen är stort och
detta gäller även för de verksamheter som lagts ut på privata företag genom avtal som
innehåller utrymme för förändringar i uppdragen.
För att uppnå en sammanhängande vårdkedja med kommunal sjukvård, ambulanssjukvård,
primärvård och sjukhus behövs smidiga IT-stöd och välintegrerade e-hälsotjänster. Med
effektiv infrastruktur och teknik som är lätt att förstå och ta till sig kan användandet av
digitala lösningar öka. Att använda digitala stöd för förändrade arbetssätt är en viktig del av
omställningen till en God och nära vård.
Hälso- och sjukvård är en verksamhet som i grunden baseras på evidens och beprövad
erfarenhet. Utmaningarna på området handlar om olika delar; både att skapa en kultur som
främjar innovation och förnyelsesprång och att etablera strukturer för detta.
Strategier
 Prioritera utifrån störst patientnytta
 Patient- och medarbetardriven utveckling
 Fortsätta god regional och sjukvårdsregional samverkan
 Utvecklat vårdinformationssystem
Prioritera utifrån störst patientnytta

Med det stora förändringstryck som råder inom hälso- och sjukvården är det nödvändigt
att prioritera och välja bort. Det är inte helt enkelt då utvecklingsarbete ofta innebär
förbättringar och därmed inte är önskvärt att prioritera bort. En annan svår aspekt är
balansen mellan utvecklingsarbete på kort och lång sikt. För att nå framgång i att, vid
behov, prioritera mellan olika aktiviteter behöver prioriteringen vara transparent och
utgångspunkten vara största möjliga patientnytta.
Patient- och medarbetardriven utveckling

Utvecklingsarbete ska aktivt involvera invånare, patienter, anhöriga och medarbetare.
I samarbete och dialog identifieras såväl behov som tjänster som bidrar till mer ändamålsenliga och effektiva stöd och arbetssätt.
En del av det arbetet sker genom god dialog och ett värdeskapande arbete inom
samverkansavtalet som bland annat syftar till att medarbetare ska ha möjlighet till
inflytande. Ett gott samverkansklimat skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö där
inflytande och delaktighet för alla anställda genomsyrar verksamheten.
Fortsätta god regional och sjukvårdsregional samverkan

Utveckling av e-tjänster och IT-stöd är kostsam och många gånger integrerade mot ett eller
flera system vilket ökar komplexiteten. Samverkan mellan regioner och andra nationella
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aktörer som Inera är nödvändig. Gemensamma lösningar bör eftersträvas. Enligt hälsooch sjukvårdsförvaltningens övergripande strategi för digitalisering ska vi i första hand
sträva efter att samarbeta och etablera gemensamma digitala tjänster där det är möjligt,
regionalt och nationellt. Naturliga och viktiga samarbetspartners är Uppsala universitet och
aktörer inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.
Utvecklat vårdinformationssystem

Nuvarande journalsystem inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver över tid fasas ut
och ersättas av en mer flexibel lösning. Det finns ett stort behov av ett utvecklat IT-stöd
för att på ett bättre sätt stödja vårdens medarbetare och stärka patienternas förutsättningar
att vara delaktiga i sin vård.
Arbetet med att utveckla journalsystemet kommer att drivas i samverkan med Region
Stockholm. Med utvecklade IT-system och e-hälsotjänster tillkommer också nya behov av
förvaltning, vilket innebär ökat behov av exempelvis projektledare, systemförvaltare och
analytiker.
Förvaltningens strategiska inriktning är att utveckla journalsystemet på kort och lång sikt.
Ett utvecklat vårdinformationssystem kommer att innebära behov av förändrade arbetssätt.
Oavsett om befintligt system ska vidareutvecklas eller ersättas över tid kommer arbetet
medföra belastning på ekonomin på flera sätt. Långsiktigt förväntas effekterna dock
påverka ekonomin positivt.
4.7

Mål: Långsiktigt hållbar finansiering

Hälso- och sjukvården har stora utmaningar att få behov och tilldelade resurser att
balansera. Till detta förväntas de förändrade förutsättningarna som den demografiska
förändringen medför bidra till fortsatt ökade kostnader. Sammantaget kan konstateras att
hälso- och sjukvården på Gotland är i en ytterst utsatt situation. Förmågan att verksamhetsmässigt och ekonomiskt hantera omställningen såväl som att tillgodose de kommande
behov som förutses är en utmaning.
Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att erbjuda en jämlik vård för alla som befinner sig på
Gotland. Förutsättningarna för att klara det är dock ett gemensamt ansvar; att tillsammans
med andra samhällsaktörer minska efterfrågan på vård. Samhället behöver gemensamt
arbeta hälsofrämjande och påtala vikten av goda levnadsvanor. Detta är väsentligt för att
hälso- och sjukvården ska klara den demografiska utmaningen med potentiellt ökande
kostnader för slutenvård.
Hälso- och sjukvårdens strategier för att även framöver kunna erbjuda en hälso- och
sjukvård på lika villkor till de som bor och vistas på ön har beskrivits tidigare i planen.
Strategier
 Balanserad omställning till God och nära vård
 Sjukvårdsregional samverkan
 Förbättra patientsäkerhet och kvalitet
 Tydligt ledarskap
Balanserad omställning till God och nära vård

Omställningen till en God och nära vård har även ett tydligt resursperspektiv. Resurser kan
uttryckas i olika termer: pengar, tid, medarbetare m.m. oavsett vad så är de ändliga.
Åtgärder och insatser måste syfta till att använda resurser så effektivt som möjligt så de gör
mesta möjliga nytta. Att lyckas med omställningen är därför en mycket viktig strategi.
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Samtidigt innebär omställningsarbetet en period av puckelkostnader. En vetskap om detta
är viktig för att det inte ska hindra att långsiktiga insatser genomförs.
Inom God och nära vård är det hälsofrämjande arbetet en viktig aspekt, som verksamheter
inom hela regionen behöver jobba med. Hur Region Gotland som helhet tillsammans med
medborgarna och andra samhällsaktörer lyckas kommer att påverka hälso- och sjukvårdens
och där med Region Gotlands framtida förutsättningar för finansiering.
Sjukvårdsregional samverkan

För att upprätthålla en hållbar finansiering krävs samverkan med andra. Då Region
Stockholm och Region Gotland tillhör samma sjukvårdsregion är samarbetet med just
Region Stockholm mest naturligt. Det har slutits ett övergripande samverkansavtal mellan
de två regionerna där viljan av samverka genom ömsesidig transparens och
utvecklingsinriktning fastställts.
Till detta samverkansavtal har sedan avtal om köpt vård tillskapats, där köp av remitterad
vård och konsulttjänster är reglerat. Framöver kommer flera samarbetsavtal att kunna
knytas till det övergripande samverkansavtalet, t.ex. avtal om samverkan kring kunskapsstyrning, gemensamma upphandlingar m.fl. Att samverka med Region Stockholm har sina
utmaningar då den största och minsta regionen ska samverka, men det är ur många
hänseenden resurseffektivt. Gotland har varken tillräcklig kompetens eller resurser att stå
som isolerad region i många av dessa frågor, utan är beroende av att också ha tillgång till
Region Stockholms resurser.
Förbättra patientsäkerhet och kvalitet

Att patienter drabbas av vårdskador är inte helt ovanligt. Att undvika att patienter får
vårdskador är en av hälso- och sjukvårdens strategier för att minska behovet av vård.
Patientsäkerhet och kvalitetsarbete är fundamentalt inom hälso- och sjukvården och
behöver hela tiden utvecklas. Hälso- och sjukvården på Gotland har behov av att bli en
mer lärande organisation för att leverera en mer patientsäker och effektiv vård.
Tydligt ledarskap

Ett tydligt ledarskap är nödvändigt för att kunna effektivisera och omfördela resurser till
nya satsningar. Dagens arbetssätt behöver utmanas, de digitala möjligheterna måste tas
tillvara och synen på kompetens behöver breddas.
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5
5.1

Drift- och investeringsbudget 2022-2024
Driftbudget 2022-2024

Enligt ovanstående bedömning av uppdrag, mål och resurser, begär hälso- och sjukvårdsnämnden följande ramförstärkning inför budgetåret 2022.
Kostnaden för förmånsläkemedel
Kostnaderna för förmånsläkemedel har under flera år varit en utmaning för hälso- och
sjukvården på Gotland. En analys av gapet mellan den behovsmodell som SKR baserat
statsbidraget för läkemedel på och Region Gotlands faktiska kostnad visar på en differens
om ca 35 miljoner för 2020.
En ny behovsmodell är framtagen som i princip följer den modell som ligger till grund för
kostnadsutjämningsmodellen för regioner. Det innebär att behovsmodellen inte innehåller
någon parameter kopplat till sjuklighet/antal diagnoser o.s.v. utan tar endast hänsyn till
övergripande strukturer såsom ålder, glesbygd m.m.
Statsbidraget bestäms i en överenskommelse mellan SKR och staten, nivån på statsbidraget
för 2021 bygger på prognos av läkemedelskostnaderna för 2021 gjord av Socialstyrelsen i
oktober 2020. Det totala statsbidraget för förmånsläkemedel har ökat från 31,7 miljarder
2020 till 33,4 miljarder 2021. Gotlands statsbidrag för förmånsläkemedel ökas från 197,8
miljoner 2020 till 216,7 miljoner 2021 vilket är en skillnad på 18,9 miljoner. Gotlands
bidrag ökar med 285 kronor per invånare jämfört med 2020 varav 149 kronor förklaras av
höjning av det totala statsbidraget.
Detta innebär att ca 8,9 miljoner beror på höjd total statsbidragsnivå, 8,2 miljoner beror på
förändrad behovsmodell och 1,8 miljoner beror på ökad befolkning.
Den merkostnad som är identifierad för Gotland enligt analysen är ca 35 miljoner, och ca
20 miljoner av dessa går att härleda till högre antal patienter med fastställda diagnoser än
genomsnittet i riket. I utredningen av förmånsläkemedel är ca 5-7 miljoner identifierade
som möjlig besparingspotential för förmånsläkemedel vilket är nödvändigt att genomföra
för att minska gapet mellan den beslutade behovsmodellen och de faktiska kostnaderna för
Region Gotland för den del som inte kan hänföras till fler diagnostiserade patienter på
Gotland.
Att den förändrade behovsmodellen för statsbidraget nu ändras minskar nu gapet mellan
behovsmodell och faktisk kostnad, allt annat lika, med ca 8,2 miljoner. Av de ca 20
miljoner som identifierats som läkemedelskostnader p.g.a. högre antal diagnostiserade
patienter än riket, kvarstår därmed ca 12 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att kompenseras med ytterligare 12 miljoner 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.
1177 Vårdguide på telefon
Sjukvårdsrådgivningen på Gotland bedrivs sedan 2012 i privat regi. Tjänsten upphandlades
efter att en så kallad utmaning kommit in från en privat entreprenör. Efter genomförd
upphandling gick uppdraget till Previa som sedan dess bedrivit verksamheten. Upphandling
har sedan 2012 genomförts vid ytterligare tre tillfällen och Previa vann de första två upphandlingarna, men valde att inte lämna något anbud när upphandling gjordes hösten 2020.
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Inget anbud erhölls i den sista upphandlingen. Avtalet med Previa löper ut 2021-01-31,
men direktupphandling har skett och avtalet är förlängt till 2021-05-31.
Ett projekt är pågående för att ta över sjukvårdsrådgivningen i egen regi. En bedömd
projektkostnad för övertagandet är bedömt till 2,1 miljoner där den största delen är medel
som går till Ineras projekt för att överföra beslutsstödet till egenregi.
En uppskattad driftsbudget för sjukvårdsrådgivning 1177 på telefon beror till stor del på
hur nattbemanningen kommer att utformas. Nattbemanningen av tjänsterna är avgörande
för att få effektivitet i verksamheten och utredning pågår hur just bemanningen av nattsamtalen ska omhändertas.
Om verksamheten ska bedrivas i egenregi dygnet runt är en första preliminär budget
bedömt till 6,9 miljoner. Sjukvårdsrådgivningen har idag en budget som köpt tjänst på 3,6
miljoner. Detta innebär en kostnadsökning på ca 3,3 miljoner i ökad årlig kostnad, förutom
projektkostnaden som är specifik för 2021.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att kompenseras med ytterligare 3,3 miljoner till följd
av ökade kostnader 1177 vårdguiden på telefon och specifikt för 2021 2,1 miljoner i
projektkostnad för övertagandet.
Utomlänsvården
Under 2020 har hälso- och sjukvården blivit beviljad en tillfällig budgetförstärkning med 20
miljoner som följd av den kraftiga prisutvecklingen på vården från Stockholm. Prisutvecklingen inom Region Stockholm har under ett antal år ökat i hög takt. Det pågår en
omstrukturering av vården inom Region Stockholm där enklare vård flyttas ut i närmare
och enklare vårdformer och den vård som blir kvar på akutsjukhusen blir mer kostsam per
vårdtillfälle.
Omställningen är liknande den som hela Sverige och även Gotland eftersträvar men det
innebär också en dyrare produktionskostnad för den som blir kvar på akutsjukhusen. Då
den tillfälliga budgetförstärkningen togs bort inför budgetåret 2021 har stor del av medlen
kopplat till resursfördelningsmodellen, som är tänkt att kompensera för demografiförändring och medicinsk- och medicinskteknisk utrustning använts till att istället
budgeteras till utomlänsvård under 2020.
Kostnadsökningarna för vården på akutsjukhusen, till följd av omstruktureringen av vård
inom Region Stockholm, är betydande och bestående.
Kostnadsökningarna och därmed prisökningarna är inte heller påverkbara för hälso- och
sjukvården på Gotland, förutom för Karolinska sjukhuset där en rabatt förhandlats fram
för att likställa priserna för vård utförd på Karolinska med övriga akutsjukhus. Den
kostnadsökning som nämnden tilldelades ett tilläggsanslag för under 2020 var bedömd
inklusive rabatten från Karolinska.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att för budgetåret 2022 återigen tilldelas
budgetförstärkningen som beviljades under 2020 och att förstärkningen blir en förstärkt
budgetram, dvs långsiktig.
I Strategisk plan och budget 2020-2022 begärde hälso- och sjukvården återigen att
utomlänsvården ska ingå i den kompensation för externa avtal såsom andra externa avtal
vilket beviljades.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden begär även för budgetåret 2022 och vidare framåt, att
utomlänsvården ingår i kompensationen av externa avtal. Kostnadsökningen för detta
redovisas under rubriken externa avtal.
LÖF
Under 2020 har hälso- och sjukvården blivit beviljad en tillfällig budgetförstärkning med 1
miljon beroende på avgiftshöjning för LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.
Liksom tilläggsanslaget för utomlänsvården var även detta tillfälligt, medan kostnadsökningen är bestående.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att för budgetåret 2022 återigen tilldelas budgetförstärkningen som beviljades under 2020 och att förstärkningen blir en förstärkt
budgetram, d.v.s. långsiktig.
KSA Kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg
Kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg är i uppstartsfas och kommer att starta sin
flygverksamhet under 2021. Under året kommer en rad verksamhetskostnader att genereras
men med få flygtimmar att fördela dessa på då flygtrafiken kommer att starta upp i
regionerna from augusti och successivt framåt. Kommunalförbundet Svenskt flygambulans
fullmäktige har ännu inte beslutat om någon budget inför 2022. Det finns i dagsläget vissa
problem för kommunalförbundet, exempelvis i form av att upphandling av piloter i
dagsläget blivit överprövad. Det har sen tidigare funnits flertalet frågetecken kring budget
och utfall för kommunalförbundet. Stödet till kommunalförbundet i ekonomiska frågor har
förstärkts bland annat genom att ekonomidirektör från Region Örebro ingår i
beredningsgrupp kring ekonomifrågor. Det finns dock fortfarande en viss osäkerhet inför
den kostnadsbudget som ska beslutas inför 2022 då verksamheten för första gången ska
vara i full drift.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ber att få återkomma inför budgetavstämningen hösten
2021 med en redovisning av budget 2022 för kommunalförbundet och hur densamma
eventuellt påverkar kostnaden för hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland.
God och nära vård
Färdplanen för God och Nära vård beslutas av Regionfullmäktige under våren 2021.
Utefter färdplanen kommer fortsatta analyser påvisa vilka förändringar och eventuella
förstärkningar som hälso- och sjukvården behöver initiera. God och nära vård är den
färdplan som Region Gotland och även resten av sjukvårdssverige är på väg in i och en
förstärkning av den primära vården är en avgörande faktor för att lyckas. Då färdplanen
inte är fastställd innan nämndens Strategiska plan och budget lämnas vidare till
Regionstyrelsen inför budgetberedningen ber nämnden om att få återkomma med
eventuella ekonomiska effekter som färdplanen genererar, till budgetavstämningen under
hösten 2021.
Patienter med långvariga symptom covid-19
Förekomsten av långtids-covid är cirka 5 procent, det varierar mellan 2-10 procent i de få
studier som finns, enligt Socialstyrelsen. Utifrån dessa beräkningar skulle antalet på
Gotland vara cirka 150 patienter. Detta stämmer väl överens med en första bedömning
gjord av distriktsläkare på Gotland, samt en genomgång av remissinflödet till
rehabiliteringen. Hälso- och sjukvårdsnämnden ber även i detta ärende få återkomma till
budgetavstämningen i oktober för att redogöra för omfattningen av denna för nämnden
nya patientkategori och därmed också resursåtgång för vården.
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E-arkiv
Det pågår ett projekt inom regionen med att upphandla och implementera ett E-arkiv.
Regionstyrelseförvaltningen har uppmärksammat övriga förvaltningar att informera om
detta i respektive strategisk plan och budget. Vad projektet innebär i investeringsalternativt driftbudgethänseende är ännu inte klarlagt.
Sammanfattningsvis begär hälso- och sjukvårdsnämnden att kompenseras i
driftbudget med:
Resursfördelningsmodell 2,5 %
Kompensation förmånsläkemedel
1177 Vårdguide på telefon årlig drift
Kompensation utomlänsvård
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF
Externa avtal enligt nedanstående tabell
Totalt

45,5 miljoner
12 miljoner
3,3 miljoner
20 miljoner
1 miljon
10,642 miljoner
92,442 miljoner

Förutom ovanstående kompensationer begär hälso- och sjukvårdsnämnden att
kompenseras enligt sedvanliga kompensationer för interna prisökningar och
personalkostnadskompensationer inklusive satsningar kopplat till jämställdhet och
bristyrken.
5.2

Redovisning av riktade statsbidrag

Enligt Region Gotlands riktlinjer tilldelas riktade statsbidrag direkt till nämnderna medans
generella statsbidrag och skatteintäkter genererar intäkt för Region Gotland. Riktade
statsbidrag till hälso- och sjukvård har under senare år ökat. De riktade statsbidragen
förhandlas i överenskommelser mellan SKR och staten. I överenskommelserna definieras
såväl storleken på statsbidraget, fördelning mellan regioner och vad regionerna förväntas
prestera. I de flesta fall är kravet på regionerna att arbeta med de utvecklingsområden som
överenskommelserna anger, i olika detaljeringsgrad. I enstaka fall är statsbidragen
prestationsbaserade utifrån uppfyllda målsättningar som angetts i överenskommelsen.
I och med överenskommelserna och statsbidragen som är kopplade till dessa utövar staten
en styrning på regionerna av utvecklingsområden.
Det statsbidrag som skiljer sig från övriga är statsbidraget för läkemedelsförmånen. Syftet
med statsbidraget är att det är staten som har finansieringsansvaret för
läkemedelsförmånen, till skillnad från förskrivna läkemedel som regionerna har
finansieringsansvaret för. Statsbidraget fördelas till regionerna enligt en framtagen
behovsmodell som omnämnts tidigare i skrivningen.
Nedanstående tabell är en redogörelse för de statsbidrag som avser 2021, i ca belopp, alla
statsbidrag är dessutom inte fastställda.
Flertalet av de riktade statsbidragen är fleråriga. Däremot beslutas beloppen och innehållet i
överenskommelserna inför varje nytt år.
Nedanstående statsbidrag är de bidrag vi har kännedom om i dagsläget. Under 2020
beslutades det om statsbidrag, främst kopplat till pandemin, under hela året. Det senaste
bidraget beslutades det om i december 2020.
I de allra flesta fall avses ett budgetår där det inte är möjligt att föra över statsbidrag mellan
åren. Ett undantag från detta var förberedelse inför vaccinationerna för covid-19 där det
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uttryckligen framgick av överenskommelserna att medlen kunde föras över från 2020 till
2021 vilket Gotland gjorde i det närmaste i sin helhet, endast en liten del redovisades under
2020.
Statsbidrag
Läkemedelsförmånen
Statsbidrag
vårdöverenskommelser:
God och nära vård

Belopp 2021
(Tkr)
216 711

33 600

Jämlik effektiv cancervård
Förlossningsvård

2 100
8 000

Psykisk hälsa

4 300

Ökad tillgänglighet

8 570

Sammanhållen, jämlik och säker vård
Civilt försvar

2 300

Kompensation vårdmoms
Tolktjänst
Summa vårdöverenskommelser
(ca)
Statsbidrag pandemi:
Uppskjuten vård
Förberedelse vaccinationer
Ersättning provtagning PCR
Ersättning per vaccination
Summa statsbidrag pandemi
Totala statsbidrag 2021, ca

5.3

1 200
730
60 800

23 000
14 259
?
?
37 259
314 770

Kommentar
Årlig överenskommelse

Hopslagen och allt bredare överenskommelse.
Nuvarande överenskommelse 2021-2023
Inklusive tilläggsöverenskommelse 20202021
Riktade till hälso- och sjukvården,
tillkommer del av länsgemensamma
medel. Flerårig satsning.
Avser hälften av medlen där
handlingsplan ska inlämnas. Resterande
halva är prestationsbaserad med ännu
inte fastställda kriterier.
Beloppet något osäkert
Beloppet ej klart för 2021, tidigare år 1,3
miljoner
Går ut till privata utförare
Till och med 2022
Saknas halva tillgänglighetsmedlen, civilt
försvar och del av regiongemensamma
medel psykisk hälsa
Får också användas till merkostnader
covid-19
Varav 7759 överfört från 2020
1100-1400 kronor per test
275 kronor per vaccination
Förutom vaccination och PCR-prover

Taxor och avgifter, interna och extern

I dagsläget finns 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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5.4

Kompensation externa avtal

Avtal
Alarmering o dirigering
(SOS Alarm, MSB, CSAM)
Privata vårdgivare enl.
nationella taxan. (läkare
och fysioterapeuter)
Privata vårdgivare enl.
LOU-avtal (fysioterapi,
fotvård)
Njursjukvård
(B Braun Avitum AB)

Omslutning
(tkr)
3 385

Beräknad
indexhöjning
2,1 %

Beräknad
volymförändring
0%

Kompensation
2021 (tkr)

Kommentar

7 081

2,1 %

0%

149

2 144

2,1 %

0%

45

21 030

1,89 %
(90% av
LPIK)
2,1 %

2%

442

Fler dialyspatienter

0%

987

Beroende
på ny
upphandling
90% av
LCI kol H

5%

1 000

Exkl. ev. nya
bonusar eller
satsningar
Osäkert p.g.a. nytt
avtal från maj 2022

3%

2 000

71

Privat primärvård
(Praktikertjänst, Unicare)

47 020

Ambulans (Falck)

40 543

Luftburen
ambulanssjukvård (Hbird, Babcock SAA,
Grafair, KSA)
Läkemedelsförsörjning

51 038

3 700

2,1 %

0%

78

Konsultavtal
(till största delen KARGO)
Prisuppräkning
utomlänsvård
Privat barn- och
ungdomstandvård
Privat tandvård –
tandvård till särskilda
patientgrupper
Totalt

15 000

2,1 %

0%

315

220 000

2,5 %

1 400

2,1 %

0%
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1 230

2,1 %

0%
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Ökat antal trpt
hkp/flygplan
80% av förändr. i
LCI kv 2-kv2

5 500

10 642
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5.4

Beskrivning av aktuella vårdgivarverksamheter på entreprenad

Verksamhet

Leverantör

Avtal till

Njursjukvård
Ambulanssjukvård

B Braun AB
Falck Ambulans AB

2023-08-31
2021-03-21

Ambulanshelikoptertjänst

Scandinavian
Medicopter

2026-03-31

2 á högst 24 mån

Ambulansflyg

Hummingbird,
Babcock SAA, Grafair
SOS Alarm

2022-03-31

2 á högst 12 mån

2020-12-31

Årsvis förlängning

Nytt ramavtal från 202004-01
LOU ej tillämplig

Totalhälsan
Fothälsan
Fotvården Korpen
Gamla stans fotsyster
Min salong
Skönhets-companiet
Team Olmed

2021-08-31
2022-05-31
2022-05-31
2021-08-31
2021-03-31
2021-03-31
2022-09-30

Uttagen

Upphandling pågår

VC Visborg
Praktikertjänst
Unicare vård Gotland
AB
Lina Khan

Tillsvidare

Stranges
Begravningsbyrå
Lindström HIFI-TECH

2021-04-30

Ambulansalarmering
Fysioterapi
Fotvård
Fotvård
Fotvård
Epilering
Epilering
Ortopedtekniska
tjänster
Vårdcentral
Vårdcentral
Utprovning av
peruker
Bårtransport för
obduktion
Hörselteknisk
tjänst

Förlängningsoption
2 á högst 24 mån
Förlängs till
2022-04-30

2021-08-31

Avtal från 2018-09-01
Upphandling pågår för
perioden från
2022-05-01
Nytt avtal från
2021-03-22

Upphandling pågår
1 år
1 år
3 á 12 mån
Avtal enl. LOV krav- och
kvalitetsbok
Avtal enl. LOV krav- och
kvalitetsbok

Tillsvidare
2021-12-31

Anmärkning

3*1 år
Upphandling i uppstart
1+1 år

Kompletterande anvisningar till strategisk plan och budget 2022-2025

Den 1 mars skickades kompletterande anvisningar för strategisk plan och budget 20222024 ut till nämndsordförande och förvaltningschef. De kompletterande anvisningarna
innehåller tre punkter; äskande av drift, effektiviseringsprogrammets fyra prioriterade
områden samt behov av ytterligare utbudsförändringar. Endast punkt tre är tydliggjord att
det i respektive nämnds strategiska plan och budget tydligt ska framgå inom vilka områden
som ytterligare förändringar kommer att göras av respektive nämnd. Hälso- och sjukvården
väljer dock att kort kommentera även punkt 1 och punkt 2.
Äskande av drift
Anvisningen i punkten äskanden avseende drift tydliggör att varje nämnd måste vara
restriktiv med äskanden och utökningar som får negativ påverkan på driften. Att
genomföra förändringar och utökningar av verksamheten ska hanteras inom befintlig
budget. Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetäskande inför 2022 innehåller ingen egentlig
förändring av verksamhet. Däremot innehåller en av de poster som nämnden begär medel
för förändrade kostnader för i grunden samma verksamhet, nämligen 1177 Vårdguiden på
telefon som tidigare varit i privat regi och där avsikten från nämndens sida var att så skulle
fortsätta men där inget anbud kom in i upphandlingen. Det är en verksamhet som är
nödvändig varför den tas över i egen regi. Kostnadsökningen beror främst på att den
privata aktören också haft andra tjänster, främst obekväm tid och på det viset kunnat få en
effektivitet i tjänsterna som i dagsläget inte hälso- och sjukvården kan. Översyn av
samarbete med andra regioner pågår.
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I övrigt finns inga äskanden med utifrån verksamhetsförändringar som påverkar driften
negativt utan de äskanden som är upptagna, utöver beslutad resursfördelningsmodell är
kostnader som hälso- och sjukvården redan bär men begär att bli kompenserade för, där
kostnadsökningarna kommit av faktorer som inte hälso- och sjukvårdsnämnden kan
påverka och därmed inte heller ensamt ansvara för.
Effektiviseringsprogrammets fyra prioriterade områden
Till budgetberedningen har regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med en
detaljerad bedömning av potential för effektivisering beskriven per nämnd/förvaltning för
perioden 2022-2024. De fyra delarna avser lokalkostnader, digitalisering, bemanning och
inköp. Hälso- och sjukvården har dialog med regionstyrelseförvaltningen kring uppdraget.
Konstateras kan att inom lokalområdet kan hälso- och sjukvården inte bidra till
effektiviseringar, här väntas ökade kostnader. Inom bemanningsområdet finns den största
effektiviseringspotentialen men det är ett långsiktigt arbete med osäkert utfall. Vad det
gäller inköp och digitalisering finns i nuläget ingen bedömd effektiviseringspotential
framtagen.
Behov av ytterligare utbudsförändringar
Utöver ovanstående effektiviseringsområden ska varje nämnd och förvaltning analysera
vilka ytterligare specifika åtgärder och utbudsförändringar som behöver förberedas och
beslutas. Det hälso- och sjukvårdens analys utmynnar i är följande:


God och Nära Vård. God och nära vård är en omfattande och långsiktig rörelse
som ingen i dagsläget riktigt vet hur den kommer att påverka patientflöden och
utbud framöver. Färdplanen ska beslutas av Regionfullmäktige under våren 2021.
Beroende på hur färdplanen beslutas behöver fortsatta analyser kring
utbudsförändringar ske.



Trygghetspunkter. I nuläget pågår diskussioner kring utveckling av trygghetspunkter. Förvaltningen har ett tydligt uppdraget från nämnd att utveckla
trygghetspunkterna, däremot är det inte i nuläget konkretiserat hur utvecklingen ska
utformas.



Geriatrisk vård. Gotland är i behov av en mer sammanhållande geriatrisk vård.
Diskussionerna kring hur den geriatriska vården ska organiseras och i vilken form
den ska bedrivas är i nuläget inte klarlagt.
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6 Investeringsförslag med motiveringar 2022-2026
Enligt SKR kommer investeringstakten inom regionerna att öka under kommande år. I
många regioner investeras det i nya sjukhus, operationssalar och psykiatribyggnader.
Samma behov av investering i lokaler finns inom hälso- och sjukvården på Gotland, dock i
mindre skala.
Uppskattat investeringsbehov 2022-2026

Investeringspott

2022

2023

2024

32 000

32 000

32 000

2025

2026

Totalt

32 000

32 000

160 000

Maskiner och inventarier
Angiografiutrustning
PCI- Percutan Coronal Intervention
Anestesiarbetsstationer
/Narkosapparater

5 000

Patientkallelsesystem

2 000

7 000

7 000

10 000

10 000
5 000

2 000

2 000

6 000
10 000

Magnetkamera MR
Datortomograf DT
Summa maskiner och inventarier

39 000

51 000

34 000

42 000

10 000
10 000

10 000

42 000

208 000

Bygg och
anläggningsinvesteringar
Hab/Rehab

4 000

4 000

15 000

20 000

Ombyggnation för att inrymma PCI

5 000

Korpen 1,2,3

7 000

7 000

Korpen Central provtagning

3 000

3 000

Summa Bygg och anläggningsinv.

15 000

19 000

0

0

0

34 000

Totalt

54 000

70 000

34 000

42 000

42 000

242 000

6.1

Investeringspott

Hälso- och sjukvården har inför budget 2021 erhållit en större investeringspott än tidigare,
vilket har en positiv effekt på det omfattande investeringsbehov som föreligger.
6.2

Maskiner och inventarier utöver potten

Angiografiutrustning för genomlysningsundersökning
Utrustningen används bland annat för undersökningar av sväljförlopp, tarmar, kärl och
urinvägar och hjärndödsdiagnostik. Utrustningen är också ett hjälpmedel vid införande av
stentar, dränage och stomier i urinvägar.
2012 införskaffades befintlig utrustning och har 2023 uppnått sin tekniska livslängd.
Tillkommande driftkostnader är under garantitiden enbart avskrivningskostnader och
räntekostnader. Efter garantitiden tillkommer serviceavtal. Driftkonsekvenser av
tillhörande förbrukningsmaterial går inte att säga förrän upphandlingen är genomförd.
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PCI Percutan Coronal Intervention
Beslut finns sedan tidigare att starta PCI-verksamhet på Gotland. Idag genomförs dessa
undersökningar/interventioner främst på Karolinska sjukhuset. Tidigare utredning har
påvisat stora positiva förbättringsmöjligheter för patienter då vid en flytt av PCI till
Gotland har en större möjlighet att följa de tidsgränser för när sådan behandling ska ske
enligt nationella riktlinjer. Den främsta anledningen till att förflytta undersökningarna från
Karolinska till Visby lasarett är en förbättrad vårdkvalitet för patienterna. De ekonomiska
effekterna är främst minskade resekostnader för dessa patienter och minskad vårdtid.
Vårdtiden som idag sker både i Visby och på Karolinska koncentreras till Visby med totalt
kortare vårdtid för patienten och minskad kostnad för vårdtid på Karolinska för hälso- och
sjukvården.
Investeringsutgiften har funnits med i tidigare strategiska planer efter det att den tidigare
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om att bygga upp PCI-verksamheten på Gotland.
Däremot har det inte varit möjligt att realisera uppbyggnaden av verksamheten då inga
lokaler för ändamålet varit tillgängliga. Det finns i nuläget en ökad möjlighet att inrymma
verksamheten på Visby lasarett med anledning av de planer på paviljongslösningar för att
frigöra utrymme för akutmottagningen som pågår, se vidare om detta under bygg och
anläggningsinvesteringar. Driftkonsekvenser för investering i PCI-utrustning ska ses i
sambandet att flytta verksamheten från Karolinska sjukhuset till Visby lasarett. Driftkonsekvenserna av själva investeringen är främst kapitalkostnader och höjd hyra på grund
av ombyggnationer. En överflyttning av verksamheten från Stockholm till Gotland innebär
främst minskade kostnader för vårddygn i Stockholm och minskade transporter till och
från fastlandet. Enligt tidigare bedömning är kalkylen att det på totalen blir en lägre kostnad
för verksamheten, i denna kalkyl är dock inte ombyggnationer till följd av ny verksamhet
medräknad utan endast en schablonmässig lokalkostnad.
Anestesiarbetsstationer /Narkosapparater
Anestesiarbetsstationer används i ett mycket känsligt medicinskt läge, då patienter ska sövas
ner i samband med en operation.
Operation har totalt nio narkosapparater, åtta av dessa införskaffades 2007 och en
införskaffades 2014. Samtliga har uppnått sin tekniska livslängd och med en stigande ålder
ökar behovet av reparationer och risk för haveri.
Anestesiarbetsstationerna bör vara av samma modell då den kräver ett specifikt
handhavande och inga tveksamheter eller felaktigheter får uppstå ur ett
patientsäkerhetsskäl, därav bör samtliga anestesiarbetsstationer bytas ut samtidigt.
Ett befintligt ramavtal finns att avropa dessa ifrån, sista avtalsdag 2022-03-06. Ramavtalet
är upphandlat tillsammans med Region Stockholm.
Under garantitiden tillkommer inte några driftkostnader förutom avskrivnings- och
räntekostnader. Nuvarande utrustning är sen tidigare avskriven ur bokföringen förutom
den som är inköpt 2014 vilken kommer att avskrivas under 2021. Efter garantitiden
tillkommer serviceavtal.
Patientkallelsesystem
Patientkallelsesystem används för att stödja vården med överföring av larm och
kallelsesignal mellan patient och personal.
Lasarettets patientkallelsesystem är 25 år och har sedan länge passerat sin tekniska
livslängd. Det finns inga reservdelar att tillgå och systemets mjukvara kan inte längre
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uppdateras. I samband med projektet ”Nya Akuten” planerades att påbörja ett nytt
införande av kallelsesystemet för att sedan utökas till att omfatta hela lasarettet, vilket
avbröts i sin nuvarande form till förmån för en större utredning. Med anledning av detta
bör upphandling av patientkallelsesystem påbörjas omgående. Utbytet av nytt system är
omfattande och kommer behöva genomföras i flera etapper därav fördelningen under en 4årsperiod.
I investeringsbudgeten för 2021 beviljades en investeringskostnad på 2 miljoner för 2021
som bidragit till att upphandlingen av systemet har initierats.
Under garantitiden tillkommer inte några driftkostnader förutom avskrivnings- och
räntekostnader. Efter garantitiden tillkommer serviceavtal. Driftkonsekvenser av
tillhörande förbrukningsmaterial går inte att säga förrän upphandlingen är genomförd.
Magnetkamera MR
Används för att avbilda kroppen på insidan, bilderna ser ut som röntgenbilder men är helt
gjorda utan den farliga röntgenstrålningen, man använder istället ett starkt magnetfält och
radiovågor. Magnetkamera visar skelett men även mjukdelar som diskar i ryggen, senor,
muskler etc.
Utrustningen installerades 2010 och en uppgradering genomfördes 2017. 2025 har
utrustningen passerat sin tekniska livslängd och behovet av ny utrustning kommer vara
stor. Utvecklingen av MR diagnostik går snabbt och en återanskaffning av MR behöver
göras för att möta sjukvårdens krav på diagnostik.
Efterfrågan på MR-undersökningar har ökat kraftigt genom åren och för närvarande är det
en relativt lång väntetid för en planerad icke akut MR-undersökning. Sedan nuvarande
utrustning installerades under 2010 har antalet undersökningar ökat med 43 procent, och i
ett längre perspektiv, sen 2004, har undersökningarna ökat med 88 procent. MRundersökningarna blir också allt mer komplicerade vilket gör att den ”undersökningsvikt”
som undersökningarnas tidsåtgång m.m. mäts i, har ökat med ca 60 procent sedan 2010.

Under garantitiden tillkommer inte några driftkostnader förutom avskrivnings- och
räntekostnader. Efter garantitiden tillkommer serviceavtal. Driftkonsekvenser av
tillhörande förbrukningsmaterial går inte att säga förrän upphandlingen är genomförd.
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Datortomograf DT
Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av
kroppens organ. Den används för att upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis
huvudet, bröstkorgen eller magen.
Visby lasarett har två stycken datortomografer och båda är inköpta 2016. 2026 har båda
passerat sin tekniska livslängd och behöver återanskaffas.
Under garantitiden tillkommer inte några driftkostnader förutom avskrivnings- och
räntekostnader. Efter garantitiden tillkommer serviceavtal. Det är 10 års avskrivningstid för
denna typ av utrustning vilket innebär att kapitalkostnaderna kommer att ”avlösa” varandra
från den gamla till den nya utrustningen. Driftkonsekvenser av tillhörande
förbrukningsmaterial går inte att säga förrän upphandlingen är genomförd.
6.3

Bygg- och anläggningsinvesteringar

Habilitering/Rehabilitering
Habilitering/rehabilitering bedriver öppen- och dagvård. Hab/rehab är också resurser som
arbetar inom övriga slutenvårdsavdelningar, förutom rehabavdelningen. Traditionellt sett
har verksamheten haft stora lokalytor. Utvecklingen har gått framåt med nya arbetssätt och
metoder vilket har lett till att verksamheten har minskat lokalytan på Korpen med ca 700
kvadratmeter de senaste åren. Verksamheten har också förändrat lokalerna stegvis, bl.a.
med träningskök. I nästa fas av ombyggnationen, som skjutits på vid flertalet tillfällen, är
det bassängområdet, behandlingsrummen samt administrativa lokaler som är föremål för
ombyggnation.
Bassängområdet är i behov av ombyggnation framförallt på grund av patientsäkerhetsrisken som idag föreligger då halkrisken i lokalen är stor. Samtidigt är kringutrymmen
såsom omklädningsrum m.m. i behov av förändringar. Behandlingsrum och administrativa
lokaler har också påverkats då verksamheten relativt kraftigt minskat lokalytan, och är i
dagsläget inte optimalt anpassade till vare sig patientflöden eller arbetssätt.
I skrivande stund har också ett visst underhållsbehov av bassängen upptäckts då det förekommer vattenläckage ner till våningen under. En bassäng har generellt en livslängd på ca
50 år. Rehabbassängen är byggd samtidigt som övriga lokaler i början på 80-talet vilket
innebär att bassängen är ca 40 år i nuläget.
Samtidigt pågår ett projekt kring ett nytt badhus i Visby. I beslutet står att det nya badhuset
ska innehålla en multibassäng. Exakt vad multibassängen är ämnad för är inte klarlagt men
tolkningen är att det bland annat handlar om rekreation och viss rehabilitering men riktat
till externa verksamheter såsom patientföreningar m.m. Den rehabiliteringsverksamhet som
bedrivs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhet tolkas i dagsläget inte in i
uppdraget. I dagsläget används rehab bassängen till relativt stor del av såväl socialförvaltningen och externa aktörer såsom patientföreningar. Bassängen är placerad mitt inne
i hab/rehabs verksamhetslokaler vilket inte är optimalt i sammanhanget då föreningar m.m.
befinner sig i lokalerna framförallt under kvällstid då rehabverksamheten inte är på plats i
lokalerna.
Bassängen nyttjas idag till ca 60 procent av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ca 40
procent av Socialförvaltningen under kontorstid.
Utöver detta nyttjas bassängen under ca 25 timmar av externa aktörer kvällar/lördagar.
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Hälso- och sjukvården anser att innan investeringsprojekt av kringlokaler till rehabbassängen bör även rehabliteringsbassäng utredas i samband med projektet av nytt badhus i
Visby, för att på det sättet säkerställa att investeringar sker till mest lämpliga och kostnadseffektiva sätt. Om rehabiliteringsbassäng inte ska tillgodoses i projektet nytt badhus
behöver dock investeringarna i befintligt bassängområde initieras tämligen omgående då
detta har skjutits på i flera år. Enligt nuvarande planering är det tänkt en förstudie under
2022 för att kunna genomföra ett byggprojekt under 2023.
Tillfälliga lokaler för akutmottagningen samt för att inrymma PCI-verksamheten
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beslutad investeringsram om 15 miljoner för
etablering för paviljonger för att möjliggöra utflytt av verksamhet för att möjliggöra
expansion av akutmottagningens lokaler samt frigöra lokalyta för hemtagande av PCI. En
första upphandling av paviljonger är genomförd och resulterade i ett anbud med en
betydligt högre etableringskostnad och hyreskostnad än vad nämnden har resurser till, och
därtill med en lösning som enbart skulle täcka ca 65 procent av identifierat behov.
Förvaltningen har i uppdrag att fortsätta se på andra lösningar för att tillgodose behovet.
Vad detta innebär för eventuellt behov av ökad investeringsram är i dagsläget okänt.
Ombyggnation PCI
I samband med avbrytandet av projekt Nya Akuten i dess nuvarande form fick
förvaltningen i uppdrag att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler.
Visby lasarett har inga lediga ytor och det finns därmed ingen möjlighet att åstadkomma
utökade lokaler utan att någon verksamhet flyttas ut till paviljonger. Uppdraget att
samtidigt planera för utflytt av verksamhet för att inrymma PCI-verksamheten innebär att
helhetsprojektet kring långsiktigt tillfälliga lokaler innehåller 3 avgränsade projekt.
Paviljongslösningen har en tidshorisont om ca 10 år. Helhetsprojektets delar planeras ske i
följande ordning: Då ombyggnationen av akutmottagningen har genomförts är arbetshypotesen i nuläget att läkarexpeditionerna på plan 4 flyttas ut till plan 4 i paviljongerna och
att där planeras för en permanent placering av PCI-verksamheten. PCI-verksamheten
kräver en stor ombyggnation och kraftfull utrustning varför detta inte kan planeras som en
tillfällig placering. En teknisk förstudie är genomförd som visar att det är fastighetsmässigt
möjligt att förlägga PCI-verksamheten i tänkta lokaler. Planering går i nuläget vidare med
en fördjupad förstudie för att fortsätta utreda hur verksamheten kan inrymmas i lokalerna.
Upptagen investeringsutgift är endast en bedömd investeringsutgift enligt schablonmässig
kostnad på 15-20 miljoner enligt schablonmässig kostnad om 55-60 tkr per kvadratmeter
tänkt ombyggnation. Innan fördjupad förstudie är genomförd finns ingen ny kostnadsindikation.
Korpen 1,2,3
I lokalerna på Korpen inryms huvudsakligen den öppenvård som finns i Visby, som inte är
knuten till lasarettet. En del av lokalerna är en gammal omodern vårdavdelning; hit planerar
förvaltningen att flytta den friska mödravården från lasarettet samt barnavårdscentralen och
barnhälsovården från annan plats på Korpen. Det kräver dock ombyggnationer och
lösningar för de verksamheter som finns där idag.
Primärvården på Korpen har det trångt och en del åtgärder har gjorts på VC Visby Norr,
samt att centralkassan har byggts om för att kunna ta emot även primärvårdens patientbesök. På VC Wisby Söder planeras också att göras en del åtgärder för att få till ett bättre
flöde och öka kapaciteten så gott det går inom befintliga lokaler. Här planerar även teknikförvaltningen att göra vissa underhållsåtgärder i samband med lokalförändringarna vilket
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sammantaget innebär att vårdcentralen behöver evakueras delvis under byggtid. Projekten
hänger ihop med varandra då lokalerna är ovanpå varandra och påverkar verksamheterna i
flera plan. En etappindelning är gjord med f.n. tre etapper.
Förvaltningen planerar även att göra en samlad provtagningsenhet och samlad
administration för bägge vårdcentralerna.
Utredning pågår fortfarande kring omfattning av projekten och i vilken ordning de olika
delarna om ombyggnationerna kan ske. En förenklad förstudie är genomförd på de två
vårdcentralerna och fortsatta diskussioner om hur primärvårdens uppdrag ska inrymmas
lokalmässigt i Visby.
Det som tydligt framgår i utredning och dialog med verksamheterna är behovet av en
gemensam provtagning, vilket skulle frigöra delar av lokalerna inne på respektive vårdcentral. En bedömd kostnad i dagsläget för en gemensam provtagning samt en samlad
administration är 3 miljoner.
Samtidigt är en dialog om en eventuell femte vårdcentral i Visby initierad. Såväl vårdcentralen Visby Norr som vårdcentralen Wisby Söder upplever en stor trångboddhet. Sett
till prognosen för den demografiska utvecklingen på Gotland med allt fler äldre kommer
listningspoängen att öka de kommande åren. Något konkret investeringsäskande är ännu
inte framtaget för en femte vårdcentral i Visby men dialogen är initierad också i sambandet
med projektet kring etablering av Visborgsstaden.

Lokaler på Korpenområdet på längre sikt (Korpens framtid)
Vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och Wisby Söder har i dagsläget behov av större
lokaler som beskrivits ovan. Förvaltningen har ett uppdrag att på ett mer omfattande sätt
titta på hur lokalerna ska kunna utformas för att på ett bättre sätt kunna understödja
förändringarna enligt intentionerna i God och nära vård. Korpenområdet är ett område där
flera förvaltningar har lokaler. Till största del är det socialförvaltningens och hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamheter som finns på Korpenområdet i dag.
Socialförvaltningens nya kortids kommer att leda till förändringar i befintliga lokaler.
Socialförvaltningen har bland annat behov av administrativa arbetsplatser för exempelvis
hemsjukvården.
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Korpenområdet är det område där mest vård bedrivs i Visby förutom vid Visby lasarett.
Det är en omfattande öppenvårdsverksamhet inkluderat många verksamheter, så även
tandvård. På området är också vuxenpsykiatrins lokaler placerade. Området omgärdas i
dagsläget av en relativt omfattande säkerhetsproblematik. Regionstyrelseförvaltningen
planerar också förändringar kopplat till det café som idag inryms i lokalerna.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att behov finns att börja diskussionen
om områdets långsiktiga planering tillsammans med politiska företrädare. Att börja med en
nulägesbeskrivning och något förutsättningslösa dialoger mellan verksamheterna med
någon form av inriktning, innan en mer konkret utredning kan starta. En sådan inledande
diskussion är under planering.
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1. Verksamhet och resurser 2022-2024
1.1 Verksamhet

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare i Region Gotland. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte själva kan
förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Nämnden är också ansvarig
för att engagera, rekrytera och utbilda gode män och förvaltare. Nämnden ansvarar även för
att förordna god man för ensamkommande barn.

Antal ärenden per den 31 december 2015-2020
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Antal vanliga ställföreträdarskap är relativt konstant och ligger runt cirka 700 stycken. Det
motsvarar ca 1,2 % av befolkningen på Gotland, vilket är ungefär i nivå med riksgenomsnittet. Vi kan dock konstatera en kraftig ökning av ärenden i kö till att få en ställföreträdare och
längre handläggningstider som har ökat under senaste åren.
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Prioriterade arbetsområden

Digitalisering av överförmyndarnämndens verksamhet
En nyckelfråga för hela överförmyndarnämndens verksamhet är genomförandet av den påbörjade digitaliseringsprocessen och anslutningen till Region Gotlands framtida e-arkiv.
Nämndsammanträdena är sedan årsskiftet 2019/2020 fullt digitaliserade och arbetet påbörjat med att organisera dokument - och ärendehanteringssystemet W3D3 för anslutning till
e-arkivet. Att digitalisera ärendehanteringen kommer däremot att vara en pågående process
framöver under en relativt lång tid. Sedan det webbaserade ärendehanteringssystemet
Wärna Go implementerades december i 2019 har Regionstyrelseförvaltningen beviljat investering för inköp av e-tjänstmodulen e-Wärna. För närvarande pågår en kartläggning och
inhämtning av information gällande den fortsatta digitaliseringsprocessen av verksamheten.
Detta innebär bland annat att hitta lösningar och struktur för frågor som gäller registrering
av post, öka möjligheterna för utvidgad användning av säker e-post, inskanning av material
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i existerande analogt arkiv, utveckling av en helt digitaliserad årsräkningstjänst och övriga etjänster knutna till hemsidan. På detta följer automatiskt arbetet med en rejäl omarbetning
av verksamhetens hemsida. En del av överförmyndarnämndens prioritering kommer därför
vara att söka budgetutökning för en heltidstjänst i vars arbetsbeskrivning det bland annat
kommer att ingå att driva och utveckla digitaliseringsprocessen framåt de kommande åren.
Rekrytering och utbildning av ställföreträdare
Det finns flera omvärldsfaktorer som påverkar överförmyndarnämndens verksamhet. För
närvarande genomförs en utredning inom överförmyndarområdet. Regeringen beslutade under 2019 att tillsätta en särskild utredare för att se över reglerna om gode män och förvaltare.
Utgångspunkterna för utredningen presenterades i kommittédirektivet Ställföreträdarskap att
lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (2019:44). Enligt kommittédirektivet finns
det många förbättringsåtgärder som kan övervägas för att säkerställa att reglerna är rättssäkra
och moderna. En av frågorna som utredaren ägnar särskild uppmärksamhet åt är rekrytering
av nya ställföreträdare och hur man kan säkerställa att ställföreträdarna har rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
En av de viktigaste frågorna för överförmyndarnämndens verksamhet är också att rekrytera
och erbjuda relevant utbildning till ställföreträdare. Nationellt ser man en utveckling med ett
ökande antal äldre och fler psykiskt sjuka ute i samhället vilket har inneburit en ökning av
antalet huvudmän med behov av mer långtgående stöd. Det innebär både att ställföreträdarna
sammantaget sett fått ett större ansvar och att överförmyndarna fått både fler och mer komplicerade tillsynsärenden.
Det har samtidigt blivit svårare för överförmyndare att hitta och rekrytera lämpliga gode män
och förvaltare. Medelåldern för ställföreträdare inom Region Gotland ligger på över 60 år
och vissa av dessa ställföreträdare har över 10 ärenden vilket gör systemet mycket sårbart.
Utvecklingen med allt fler komplexa ärenden och svårigheter att rekrytera ställföreträdare
har bland annat lett till längre handläggningstider och en allt högre arbetsbelastning och bidrar i längden till en rättsosäker verksamhet.
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Sedan 2015 har överförmyndarna enligt lag ett ansvar för att erbjuda ställföreträdare utbildning. I ett flertal kommuner erbjuds grundutbildning och program för certifiering för att
kvalitetssäkra gode män, mentorskap, workshops m.m. Överförmyndarnämnden genomför
årliga årsräkningsutbildningar och informationsträffar med nya gode män men konstaterar
att efterfrågan på fler och mer djupgående utbildningar ständigt ökar. Det finns också ett
växande behov att kombinera nuvarande lämplighetsprövning med ett program för certifiering av gode män då andelen komplexa ärenden ständigt ökar.
Sammanfattningsvis kommer överförmyndarnämnden därför att söka budgetökning för en
heltidstjänst för att kunna arbeta kontinuerligt med rekrytering och utbildning av ställföreträdare men också för att kunna driva och utveckla digitaliseringsprocessen framåt under de
kommande åren.

1.2 Resurser

Överförmyndarnämnden består idag av sex ledamöter, tre ordinarie och tre ersättare. Nämnden köper administrativ kanslitjänst av regionstyrelseförvaltningen. Enligt överenskommelse
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administrerar, bereder och verkställer sedan kansliet beslut utifrån av nämnden fastställd delegationsordning. Överförmyndarnämndens kansli består av 4,0 tjänster och kansliet ingår i
regionstyrelseförvaltningens enhet kansligrupper. Kostnaden för enhetschefen belastar Regionstyrelseförvaltningen och inte överförmyndarnämnden.
Kansliet har under de senaste åren haft stor personalomsättning på få tjänster (4,0) vilket har
lett till en hög arbetsbelastning för ordinarie/kvarvarande personal. Under 2020/2021 gick
två ordinarie medarbetare på längre föräldraledigheter, varav en sade upp sin tjänst under
sommaren 2020. Under 2021 är en ordinarie medarbetare fortfarande föräldraledig, en ny
medarbetare anställd från och med mars 2020 och en vikarie på plats fram till september
2021. Detta har inneburit att mycket resurser har tagits i anspråk till introduktion och utbildning av ny personal.
Under hösten 2019 omorganiserades enheten och delades upp i två delar. Överförmyndarnämndens kansli tillsammans med valkansliet och budget- och skuldrådgivningen blev en
egen enhet – enheten kansligrupperna inom kommunikationsavdelningen. För den nya enheten avsattes medel för en chef på halvtid och en ny enhetschef rekryterades.
För att bland annat möjliggöra verksamhetsutveckling, skapa tid och utrymme att både vara
tillgänglig och sätta sig in grundligt i verksamheten, gjordes en tillfällig utökning av chefstjänsten under första halvåret 2021. En långtidssjukskrivning har dock medfört att planen
med förstärkningen inte har kunnat realiseras.
Hur och på vilket sätt verksamheten kan och ska förstärkas, behöver utredas. På kort sikt
kan vi upprätthålla verksamheten, men det behövs i flera avseenden både stabila och mer
robusta förutsättningar för att driva utveckling och säkerställa en god arbetsmiljö framåt.

2. Driftbudget 2022-2024
Nämndens budget för 2020 omfattar totalt 7 728 tkr som fördelas enligt följande; 2 887 tkr
kansli, 4 497 tkr arvoden och 344 tkr nämnden.
Arvoden till ställföreträdare
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Ställföreträdare har, enligt lag, rätt till ett skäligt arvode och omkostnadsersättning för det
uppdrag de utför. Överförmyndarnämndens arvodeskostnader grundar sig på antalet ärenden nämnden har ansvar för och på huvudmännens privata ekonomi och är därför opåverkbara för nämnden. Som huvudregel ska huvudmannen själv stå för arvodet till ställföreträdaren men om huvudmannens inkomster understiger 2,65 prisbasbelopp (pBB) eller om huvudmannens tillgångar understiger 2 pBB övergår betalningsansvaret till regionen. Vanligtvis
betalar Region Gotland arvodena i lite mer än hälften av ärendena.
Överförmyndarnämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare visar för 2020 ett överskott mot budget med +458 tkr (-230 tkr 2016, -461 tkr 2017, -546 tkr 2018, -118 tkr 2019).
Detta beror dels på att arvodesriktlinjerna för SFV (särskild förordnad vårdnadshavare) för
ensamkommande barn ändrades 2019 samt att antalet ensamkommande barn har minskat
drastiskt i regionen. Detta innebar att överförmyndarnämnden inte behövde betala ut ca
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Överförmyndarnämnden
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150 tkr i arvoden 2020 till SFV för ensamkommande. Därefter kan överskottet också hänföras till att överförmyndarnämnden hade ca 25 ärenden fler än föregående år där huvudmannen själv betalade arvodet eller där ställföreträdaren inte begärde något arvode. Sammanfattningsvis kan konstateras att överförmyndarnämnden är en mindre verksamhet som
i vissa delar är svår att förutse vilket gör att mindre förändringar kan påverka den årliga
budgeten märkbart.
Ensamkommande barn

Den framtida kostnaden för ensamkommande barn är idag omöjlig att prognosticera då
överförmyndarnämnden inte kan påverka eller förutse hur många uppdrag som kommer att
finnas under dess tillsyn de kommande åren. Om få eller inga fler ensamkommande barn
kommer till regionen under kommande år antas kostnaden för dessa ställföreträdarskap
fortsättningsvis att vara låg.
Kansliet

Överförmyndarnämndens verksamhet är en lagstadgad verksamhet som kräver rättssäkerhet,
upplevd trygghet och förtroende för att den ska fungera väl. Verksamheten är medialt bevakad och ifrågasatt på nationell nivå, varför det är extra viktigt att verksamheten här på Gotland bedrivs med noggrannhet och fokus på rättssäkerhet och upplevt förtroende från våra
huvudmän och ställföreträdare. Det är därför av yttersta vikt att tillräckliga resurser avsätts
så att det förtroende som finns idag kan bibehållas och att överförmyndarnämnden och dess
verksamhet, trots sin ringa storlek inom Region Gotland, inte förbises.
Utvecklingen med allt fler komplexa ärenden och svårigheter att rekrytera ställföreträdare
samt ökade krav på att tillhandahålla kvalificerad utbildning till gode män har lett till en allt
högre arbetsbelastning och längre handläggningstider. Överförmyndarnämndens främsta utmaning är att möta det ökande behovet med fortsatt hög kvalitet och e-effektivitet i verksamheten. Fortsatt digitalisering och process- och verksamhetsutveckling, i dialog med både
huvudmän och gode män, är verktyg för att möta behovsökningen.

Ärendenr ÖFN 2021/6 Datum 2021-03-09

Kansliet har under de senaste åren haft en stor omsättning av personal trots låg sjukfrånvaro
och en bidragande faktor är den höga arbetsbelastningen. Införandet av GDPR 2018 (nya
dataskyddslagen) har också inneburit en ökad arbetsbörda för kansliet med krav på att anpassa system för hanteringen av personuppgifter, kompetensutveckling m.m. Överförmyndarnämnden ser därför vikten av att behålla och utöka den nuvarande personalvolymen genom att säkerställa fortsatt kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö.
Äskande

Överförmyndarnämnden begär en utökad budgetram om 700 tkr/år avseende budgetposten kansli. Detta för att kunna rekrytera 1,0 tjänst som är vigd åt att arbeta med rekrytering
och utbildning av gode män samt med att driva verksamhetens digitaliseringsprocess.
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3. Investeringsförslag 2022-2024
Inga investeringsförslag
4. Uppdrag
Överförmyndarnämnden har inga uppdrag.
5. Äskanden
Överförmyndarnämnden önskar utöka kansliets personalstyrka med 1,0 tjänst och äskar
härmed 700 tkr/år för utökning av budgetramen avseende kostnaden för kansliet.

Ärendenr ÖFN 2021/6 Datum 2021-03-09

Gunnel Lindby
Ordförande
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Protokoll

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 63

Strategisk plan och budget 2022-2024 - RSF

RS 2021/23
AU § 52

Regionstyrelsens beslut
x

Strategisk plan och budget 2022-2024 för regionstyrelseförvaltningen godkänns
för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2021.

Reservation
Saga Carlgren (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Meit Fohlin (S) och Lisbeth Bokelund (MP) reserverar sig till förmån för Meit
Fohlins yrkande.

Strategisk plan och budget beskriver regionstyrelseförvaltningens nuläge och balans
mellan uppdrag, mål och resurser med sikte på framtiden. Förvaltningen är medvetna
om den ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. De
äskanden om finns med i underlaget görs utifrån förändrad lagstiftning och
strukturella förändringar samt att förvaltningen har en avgörande roll i att skapa
förutsättningar för effektivisering och kostnadssänkningar i regionen som helhet.
Dessutom beskrivs ökade resursbehov kopplade till uppfattade politiska ambitionshöjningar framåt.
De specifika uppdrag som enligt anvisningarna ska redovisas till budgetberedningen
överlämnas i separata ärenden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att ett strategiskt arbete
med att förebygga och motverka långsiktiga konsekvenser för folkhälsan på Gotland
på grund av coronapandemin behövs. Flera grupper har påverkats av både sjukdomen
och restriktioner på ett omfattande sätt. De långsiktiga konsekvenserna för befolkningen med anledning av det riskerar att bli stora. Konsekvenserna skulle kunna
handla om ökad psykisk ohälsa, ökad social oro, ökat missbruk, ökad ekonomisk
utsatthet, ökning av våld mot närstående med mera. Vikten av att analysera olika
effekter som uppkommer och sätta in insatser i tid kan vara avgörande för Gotland
och gotlänningarnas välmående framöver. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att till budgetberedningen ta fram ett förslag på hur det strategiska och operativa
arbetet med att motverka de långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för folkhälsan skulle kunna förstärkas.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 63 forts
RS 2021/23
AU § 52

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
(MP) att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen återkomma med beskrivning av vilka resurser som kommer krävas för att bedriva arbetet
kring klimat- och energi utifrån den nytagna Vårt Gotland 2040, samt konsekvenser
om resurser inte tillförs.
Saga Carlgren (V) begär att hennes yrkande justeras med ”till budgetberedningen” tas
bort.
Fredrik Gradelius (C) yrkar avslag på Saga Carlgrens och Meit Fohlins yrkanden.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande och finner att det avslås.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det avslås.
Saga Carlgren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Meit Fohlin (S) och Lisbeth Bokelund (MP) anmäler reservation till förmån för Meit
Fohlins yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 64

Strategisk plan och budget 2022-2024 för
räddningstjänsten

RS 2021/338
AU § 53

Regionstyrelsens beslut
x

Strategisk plan och budget 2022-2024 för räddningstjänsten godkänns.

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap. Inför de stora
förändringarna i lagen om skydd emot olyckor (LSO )som kommer ske, så har
Räddningstjänsten på Gotland legat i framkant och vad det gäller Gotlands organisation kommer inte LSO att innebära några förändringar i någon större omfattning vad
det gäller personal och stationer. Däremot kommer det att krävas ett större arbete
med nästa generationers handlingsprogram för LSO från och med 2022. Därefter vet
räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och förväntningar som
skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation/verksamhet ska se ut kommande åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2022 och
framåt, beroende på hur resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya
handlingsprogrammet
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och genusperspektivet, beskrivna i strategisk plan och budget
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får konsekvenser för landsbygdsperspektivet,
beskrivna i strategisk plan och budget.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser,
beskrivna i strategisk plan och budget.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-31

TN § 66

TN § 66

Strategisk plan och budget 2022-2024

TN 2021/363
TN AU § 55

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna strategisk plan och budget 2022-2024 för
teknikförvaltningen med följande tillägg:
1. Att 2 miljoner kronor avsätts årligen från 2022 till vattenverket i Lärbro.
2. Att uppdra till teknikförvaltningen att initiera samtal med Nordkalk under 2021
om lösningar för att ta vatten från Pall-2 sjön, enligt Tommy Gardells (S)
yrkande.

Teknikförvaltningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för åren
2022-2024 inklusive investeringsplan för perioden 2022-2026. Förslaget är upprättat i
enlighet med anvisningarna.
Bedömning

Dokumentets strategidel behandlas under separat punkt på dagordningen,
TN 2021/202.
Framtaget budgetförslag speglar väl teknikförvaltningens behov av resurser de
kommande åren.
Barn- och genusperspektiv – Perspektiven har beaktats vid planering av exempelvis
investeringar.
Landsbygdsperspektiv – Perspektivet har beaktats vid planering av verksamhet och
investeringar.
Ekonomisk konsekvensanalys – I planen redovisas ekonomiska konsekvenser för
investeringsförslagen samt behov av ramförstärkning de kommande åren för
förvaltningens uppdrag.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva
Svangren via länk.
Yrkanden:
Tommy Gardell (S) yrkar på 1. Att 2 miljoner kronor avsätts årligen från 2022 till
vattenverket i Lärbro. 2. Att uppdra till teknikförvaltningen att initiera samtal med
Nordkalk under 2021 om lösningar för att ta vatten från Pall-2 sjön.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-03-31

TN § 66

Ordförande Karl-Johan Boberg (C), Gabriella Hammarskjöld (C), Lina Runander
(M), Susanne Hafdelin (S), Tony Johansson (S) och Per Edman (V) yrkar bifall
till Tommy Gardells (S) tilläggsyrkande.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på Tommy Gardells (S)
tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2022-2024 Reviderad
Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Presentation på sammanträde
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, RS 2021/7
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-23

BUN § 26

BUN § 26

Strategisk plan och budget 2022-2024

BUN 2021/6
BUN AU § 20

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Strategisk plan och budget för 2022 - 2024 fastställs, inklusive bilagorna 1 – 3
• Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden i april med en fördjupad
analys av hur den förändrade befolkningsprognosen påverkar förutsättningar för
investering och planering.
•

Strategisk plan och budget ger besked om barn- och utbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2022 - 2024.
En bedömning av balansen mellan nämndens uppdrag, mål och resurser baserat på
resultat 2020 ger en tudelad bild. Verksamhetsberättelsen 2020 andas mycket stolthet.
Nämndens verksamheter lever väl upp till målen i styrkorten. Samtidigt finns
utmaningar som tydligt framgår av den nulägesanalys som förvaltningen gjorde som
underlag till beslut för framtidens förskola och grundskola. Tre områden pekas ut
som utmaningar som kommer att förstärkas under planperioden; lärarbristen,
likvärdigheten och ekonomin.
Region Gotland står inför betydande utmaningar beroende på de demografiska
förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder.
Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som
kommer och får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn
och elever över hela ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder, både
kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta är vikten av att Region Gotland har en
balans i lönebilden och fortsätter utveckla attraktiva arbetsplatser för att så väl
behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera. En ytterligare aspekt, av
avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya medarbetare att hitta bostad.
Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta lösningar, då bostadsfrågan
kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att flytta till Gotland eller
inte.
Likvärdigheten mellan skolorna är viktig för möjligheten att skapa verksamhet till bra
kvalitet över hela ön. De ekonomiska resurserna är gränssättande då förvaltningens
kostnader är jämfört referenskostnaden höga utifrån många små och spridda enheter.
Referenskostnaderna bygger på kostnadsutjämningssystemet. Enligt modellen
kompenseras Gotland för en skolstruktur bestående av 24 grundskolor. Idag har
Gotland totalt 37 skolor, inklusive fristående verksamheter.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-23

Protokollsutdrag
BUN § 26

Forts. BUN § 26
Skolan har under en följd av år tagit stort ansvar för en ekonomi i balans, cirka 100
miljoner kronor har sparats på sex år. Nu är uppdraget till nämnden, att med
minskad ram för 2021 och med besparingspaket under planperioden, att hitta
effektiviseringar på annat än strukturen. Nämnden måste naturligtvis anpassa
verksamheten utifrån givna ramar. Förvaltningen vet att det inte är läge för
tilläggsäskanden och nämnden har genom åren varit väldigt trogna den principen. Nu
måste nämnden ändå peka på några områden där det utan tilläggsäskanden blir svårt
att fullfölja vad lagen kräver.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming, ekonomichef Jimmy Söderström,
HR-chef Eva Edin, chefen för grundskolan Jörgen Norström och chefen för
förskolan Lena Gustavsson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att Strategisk plan och budget för 2022 2024 fastställs, inklusive bilagorna 1 – 3 samt att förvaltningen ges i uppdrag att
återkomma till nämnden i april med en fördjupad analys av hur den förändrade
befolkningsprognosen påverkar förutsättningar för investering och planering.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Strategisk plan och budget BUN 2022-2024
Bilaga 1 Investeringar lokaler
Bilaga 2 Investeringsplan BUN 2022-2032
Bilaga 3 Investeringar IT
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
Fördjupningsmaterial Kulturskolan
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-25

GVN § 20

Protokollsutdrag
GVN § 20

Strategisk plan och budget 2022–2024

GVN 2021/6
GVN au § 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Strategisk plan och budget för 2022 – 2024 fastställs, inklusive bilaga 1 – 3
föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill göra budgetberedningen
uppmärksam på att efterverkningar av Covid-19 kan medföra att nämnden med
största sannolikhet behöva återkomma med äskanden för att våra verksamheter.
För att kunna arbeta för en god återhämtning av det gotländska samhället efter
Covid-19.
• Att förvaltningen ges i uppdrag att noggrant analysera de negativa effekterna av
covid-19 för att återkomma till nämnden i juni med konsekvenser och konkreta
förslag.
•

Sammanfattning

Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2022 - 2024.
Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga
reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på
vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men även förändringar inom den statliga
arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen.
Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan
förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska
komma i arbete eller studier
Andra avgörande utmaningar är hur nämnden ska kunna hantera de demografiska
förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och
ett mer ansträngt ekonomiskt läge för Region Gotland.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska
näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och
sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder,
förvaltningar samt externa aktörer.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-25

Protokollsutdrag
GVN § 20

Forts. GVN § 20
Under 2020 har statsbidragen minskat med 3,2 miljoner kronor. Statsbidragen är en
betydande del av nämndens omslutning, närmare 20 procent av omslutningen täcks
av statsbidrag. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat
beroende av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att
matcha arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de
statsbidrag som ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända
gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även innebär
utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming och ekonomichef Jimmy
Söderström
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M) föreslår att Strategisk plan och budget för
2022 – 2024 fastställs, inklusive bilaga 1 – 3
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Victoria Öjefors Quinn (V) föreslår att nämnden till budgetberedningen tar med sig
att ramförstärkningar behövs i flera av nämndens verksamheter, inte minst mot
bakgrund av Covid-19, samt att ständiga besparingar är skadligt för verksamheternas
kvalitet.
Ordförande ställer proposition på Victorias förslag och finner att det avslås
Aino Friberg Hansson (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska
göra budgetberedningen uppmärksam på att efterverkningar av Covid-19 kan
medföra att nämnden med största sannolikhet behöva återkomma med äskanden för
att våra verksamheter. För att kunna arbeta för en god återhämtning av det
gotländska samhället efter Covid-19.
Ordförande ställer proposition på Ainos förslag och finner att det vinner bifall
Aino Friberg Hansson (S) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att noggrant
analysera de negativa effekterna av covid-19 för att återkomma till nämnden i juni
med konsekvenser och konkreta förslag.
Ordförande ställer proposition på Ainos förslag och finner att det vinner bifall
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-25

Protokollsutdrag
GVN § 20

Forts. GVN § 20

Beslutsunderlag
Strategisk plan och budget 2022 – 2024 inklusive bilagor
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-25

Protokollsutdrag
GVN § 20
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-18

SON § 49

SON § 49

Strategisk plan och budget 2022-2024

SON 2021/6
SON/AU § 28

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden antar strategisk plan och budget för 2022-2024 och begär
att regionfullmäktige, utöver resursfördelningsmodell och
sedvanliga personalkostnadsökningar, tilldelar socialnämnden
o 2,2 mnkr för satsning på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar
o 9,0 mnkr som kompensation för prisökningar externa avtal
o 5,0 mnkr i utökad budgetram för LSS-verksamheten
o 2,6 mnkr för utökad verksamhet i arbetet mot våld i nära relation.

• Om regionstyrelsen bifaller äskandet till arbetet mot våld i nära relation ska
förvaltningen redovisa en införandeplan av arbetet. Förvaltningen ska även under
år 2022 redovisa effekterna av detta arbete.
• Socialnämnden begär att regionfullmäktige tilldelar socialnämnden
investeringsmedel enligt sammanställningen i strategisk plan och budget 20222024.

Pågående pandemi påverkar socialförvaltningens samtliga verksamheter och så
troligen även de närmaste åren. Primärt handlar det om att skydda riskgrupper
kopplat till socialförvaltningen. Det kan handla om barn som far illa, risk för ökat
våld i hemmet, familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och
kanske en växande psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre.
Utifrån den demografiska utvecklingen med allt fler äldre personer blir det ett ökat
tryck på socialtjänsten. Samtidigt pågår en översyn av både socialtjänstlagen och LSSlagstiftningen samt utvecklingen av god och nära vård tillsammans med hälso- och
sjukvården. Det är också en nationell ökning av psykisk ohälsa och ett förändrat
drogmissbruk. Kompetensförsörjningen är en utmaning och likaså att öka
frisknärvaron. Detta, samt påverkan av pandemin, gör att det är svårt att bedöma
omfattningen och riktning av socialtjänsten framåt.
Bedömningen är att förvaltningen i princip har en balans mellan uppdrag, mål och
resurser. Det finns dock stora behov inom samtliga verksamhetsområden och det
krävs att förvaltningen kan fortsätta att arbeta med olika åtgärder i syfte att minska
kostnaderna. Socialförvaltningens uppdrag är till största del lagstyrd och det är därför
svårt att gör omprioriteringar eller strukturella förändringar. Samtidigt görs
kontinuerligt översyn av riktlinjer för rättssäker och effektiv handläggning. För att
vara helt i balans behövs tillskott till LSS-verksamheten som är underfinansierad.
Förutom detta begärs kompensation för personalkostnadsökningar, satsning på
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svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar, prisökningar externa avtal samt
tillskott enligt resursfördelningsmodellen.
Inom förvaltningens verksamheter pågår ständigt översyn av processer och
möjligheten att minska kostnaderna. Under 2020 avbröts därför hyresupphandlingar
av två boenden då det blev för dyrt, istället äskades investeringsmedel för att bygga
boendena i egen regi, vilket minskar framtida kostnader. Varje avdelning har
aktivitetsplan med förslag på kostnadsminskningar, status på aktiviteterna följs upp
på ledningsgrupperna.
Verksamheterna arbetar med alla delar i regionens effektiviseringsprogram:
lokalförsörjning, strategisk hållbar bemanning, digitalisering och inköp. Bedömningen
är dock att förvaltningen, med tanke på ökade behov, inte kommer att kunna bidra
med några större kostnadsminskningar. Vad gäller ytterligare utbudsförändringar är
bedömningen att då förvaltningens insatser idag är i nivå med lagkrav är det svårt att
ytterligare sänka kvaliteten. Att minska utbudet är möjligt och det skulle främst gälla
icke-lagstadgade förebyggande insatser. Det skulle ge en liten besparing idag men
leda till stora kostnadsökningar på sikt.
Inom äldreomsorgen väntas behovet av insatser öka vilket finansieras med
resursfördelningsmodellen. Det pågår också ett stort arbete med att effektivisera
bemanningen. Det har skett en upphandling där två äldreboenden går över till privat
utförare under hösten. Då kostnaden per vårddygn i egen regi är högre än avtalad
ersättning till privat utförare minskar kostnaderna.
I LSS-verksamheten pågår också arbetet med effektiv bemanning som bland annat
innebär en egen bemanningsenhet för att få bättre kontinuitet och minska antalet
timanställda. Verksamheten är underfinansierad med hänsyn till det låga
kostnadsläget nationellt. För att få balans mellan behov och resurser behövs ett
budgettillskott med 5 mnkr.
Barn- och ungdomsvården har stora utmaningar med stort inflöde av ärenden, högt
kostnadsläge och stort underskott mot budget. Det är hög förekomst av psykisk
ohälsa på Gotland och förhållandevis många barn och unga har kontakt med
socialtjänsten och/eller barn- och ungdomspsykiatrin. Samtidigt pågår flera
aktiviteter för att minska placeringarna varav många sker i samarbete med hälso- och
sjukvården samt skolan.
Behovet av försörjningsstöd ökar både på Gotland och nationellt. Den främsta
orsaken är ökad arbetslöshet kopplat till pandemin samt att statliga myndigheter
försämrat förutsättningarna för behövande vilket gör att kommunerna istället får
tillgodose behoven. Försörjningsstödet ska vara en tillfällig ersättning, inte en
stadigvarande ersättning vilket det blivit för vissa grupper. För att möta det ökade
behovet arbetar förvaltningen tillsammans med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
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Den psykiska ohälsan ökar och så även antalet orosanmälningar. Många av
anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Med hänsyn pandemin befaras att
den psykiska ohälsan öka ytterligare. Förvaltningen skulle behöva utöka
verksamheten för att bättre kunna möta upp de behov som ökar kring våld i nära
relationer samt också leva upp till lagstiftningens intentioner. För att finansiera detta
behövs 2,6 mnkr.
De höga sjuktalen inom förvaltningen måste sänkas och därför är aktiviteterna
förvaltningen arbetar med för att öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och
hållbara arbetsförutsättningar mycket viktiga. Att på olika sätt stärka den psykiska
hälsan kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron.
Förvaltningen har tillsammans med Kommunal tagit fram en tidplan för införandet
av heltid som norm och från januari 2021 har förvaltningen heltid som norm.
För att möta utmaningarna behövs det en utveckling av ett förebyggande arbetssätt
som ger bättre förutsättning att möta behovet av omsorg och välfärd tidigare vilket
har en positiv påverkan för brukare, ekonomi och medarbetare.
En satsning på välfärdsteknologi är nödvändigt för att öka delaktighet,
självständighet, aktivitet och trygghet samt skapa effektivare arbetssätt.
Framåt kommer det att behövas stora investeringar i lokaler, framför allt nya
äldreboenden. Under 2021 fortsätter bygget av en ny korttidsenhet på Korpen med
40 platser, den beräknas vara klar 2022. En förstudie för om- och tillbyggnad av
äldreboendet Tingsbrogården är beställd och bedömningen är att bygget kan starta i
slutet av året. Det är också beställt en ny gruppbostad, bostad med särskild service
enligt LSS, och en ny entré till individ- och familjeomsorgen. Båda projekten
beräknas komma igång under året.
Framåt behövs investeringsmedel för att bygga två nya äldreboenden med 60 platser
vardera, inom planperioden. Det behövs också ytterligare en gruppbostad LSS samt
en ny bostad med särskild service SoL. För att anpassa lokaler på Korpen, bland
annat till hemsjukvården, behövs också investeringsmedel.
I strategisk plan och budget för 2022-2024 har socialförvaltningen valt att belysa
strategiskt viktiga områden som påverkar förvaltningen framåt.
Bedömning

Reviderad strategisk plan och budget 2022-2024 följer anvisningarna från
regionstyrelseförvaltningen och tjänar som underlag inför regionstyrelsens
budgetberedning. Förvaltningens bedömning är att utvecklingsområden,
målsättningar och aktiviteter stämmer väl överens med regionfullmäktiges mål.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, fördrar ärendet. Strategisk plan och budget 20222024 har kompletterats efter arbetsutskottets sammanträde med anledning av att
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förvaltningen 2021-03-01 fick en komplettering till anvisningen för Strategisk plan
och budget 2022-2024. Kompletteringarna avsåg:
• Äskande avseende drift
• Effektiviseringsprogrammet
o Lokalförsörjning
o Strategiskt hållbar bemanning
o Digitalisering
o Inköp

• Behov av ytterligare utbudsförändringar
Förvaltningen har även kompletterat strategisk plan och budget med ytterligare ett
fokusområde, vilket är våld i nära relation. Arbetet med våld i nära relation avser
samordning, utveckling, utredning, inventera behov, kompetenshöjning och att
utföra insatser.
Yrkande 1
Johan Malmros (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även
om ett tilläggsyrkande att, om regionstyrelsen bifaller äskandet till arbetet mot våld i
nära relation ska förvaltningen redovisa en införandeplan av arbetet. Förvaltningen
ska även under år 2022 redovisa effekterna av detta arbete.
Håkan Ericsson (S) bifaller yrkandet om bifall till förvaltningens förslag till beslut
men yrkar avslag på Johan Malmros tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Johan Malmros tilläggsyrkande.
Yrkande 2
Mie Nilsson (Mp) yrkar om ett tillägg i texten i strategisk plan och budget:
För att bidra till en mer jämlik hälsa hos äldre personer ska socialförvaltningen arbeta strukturellt
med livsvillkor och levnadsförhållanden för äldre, och genom förslag och utformade aktiviteter öka
möjligheten att åldras med hälsa och livsglädje i behåll.
Jörgen Benzler (V) bifaller Mie Nilssons yrkande.
Johan Malmros (C) yrkar avslag på Mie Nilssons yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Johan Malmros avslagsyrkande.
Yrkande 3
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Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden, utöver förvaltningens förslag, även ska
äska fem miljoner kronor extra för att utöka individ- och familjeomsorgens
budgetram.
Johan Malmros (C) yrkar avslag på Jörgen Benzlers yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Johan Malmros avslagsyrkande.
Yrkande 4
Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden, utöver förvaltningens förslag, även ska
äska tre miljoner kronor extra för att utöka och stärka hälsofrämjande och
förebyggande arbete för äldre.
Mie Nilsson bifaller Jörgen Benzlers yrkande.
Johan Malmros (C) yrkar avslag på Jörgen Benzlers yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Johan Malmros avslagsyrkande.
Yrkande 5
Håkan Ericsson (S) yrkar att frågan om att arbeta med att sänka antal beviljade
hemtjänsttimmar tas bort ur strategisk plan och budget och att socialförvaltningen
återkommer med ett eget ärende i den frågan där en noggrann konsekvensutredning
finns redovisad.
Jörgen Benzler (V) bifaller Håkan Ericssons yrkande.
Johan Malmros (C) yrkar avslag på Håkan Ericssons yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Johan Malmros avslagsyrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande föreslår propositionsordningen Ja för bifall för Johan Malmros
avslagsyrkande, Nej för bifall för Håkan Ericssons yrkande.
Socialnämnden godkänner propositionsordningen.
Röster för Ja (Johan Malmros avslagsyrkande)
Rolf Öström (M), Johan Malmros (C), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Niklasson (C),
Margareta Benneck (M), Sara Lidqvist (KD), Håkan Lilja (SD).
Röster för Nej (Håkan Ericssons yrkande)
5 (6)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-18

Protokollsutdrag
SON § 49

Håkan Ericsson (S), Helena Bogsjö (S), Charlotte Andersson (S), Johnny Viberg (S),
Mie Nilsson (Mp), Jörgen Benzler (V).
Beslut
Bifall till Johan Malmros avslagsyrkande genom omröstning med 7 röster mot 6.
Jörgen Benzler (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Jag anser att frågan om en planerad minskning med hemtjänsttimmar upp till 10%
inte är tillräckligt berett. Förverkligas detta är det en sänkning av ambitionen som är
så pass stor att den ska ha en egen behandling av socialnämnden där en bättre och
mer utförlig konsekvensbeskrivning finns som underlag inför ett beslut.
Håkan Ericsson (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Vi reserverar oss emot att utan konsekvensbeskrivning genomföra en minskning av
hemtjänsttimmarna på Gotland. Hemtjänsten är en mycket viktig förebyggande och
hälsofrämjande insats för Gotlands äldre. Det är inget självändamål i att minska
antalet hemtjänsttimmar för att ligga i nivå med snittet i riket. Innan man eventuellt
minskar antalet hemtjänsttimmar på Gotland måste det utredas vilka konsekvenser
det får för de äldre, deras anhöriga, personalen och utförarna. Liksom de ekonomiska
effekterna.
Socialdemokraterna i socialnämnden.
Mie Nilsson (Mp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Ett eventuellt arbete för att minska antalet beviljade timmar i hemtjänsten kan inte
finnas med som en plan utan att först vara grundad med noggrant utförd
konsekvensanalys.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse strategisk plan och budget 2022-2024, daterad 2021-03-10.
Strategisk plan och budget 2022-2024, daterad 2021-03-10.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar strategisk plan och budget 2022-2024 inklusive
bilagor och begär av regionfullmäktige att:
• Utöver resursfördelningsmodell, kompenserar hälso- och sjukvårdsnämnden med
46,942 miljoner enligt nedanstående redovisning.
• Tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden medel för personalkostnadsökningar
inklusive medel kopplat till bristyrken och jämställdhet.
• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel enligt
sammanställningen i strategisk plan och budget 2022-2026.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att komplettera strategisk plan och
budget med textavsnitt om gruppen som har och riskerar få långtidscovid och
eventuellt resursbehov kopplat till gruppen.

Strategisk plan och budget 2022-2024 ska visa på den strategiska riktning som hälsooch sjukvården på Gotland ska ta de närmsta åren. Omställningen mot en God och
nära vård är en av de största förändringarna under planperioden och framåt, och
genomsyrar på många sätt de mål och strategier som presenteras i planen. Det
kommer att krävas att många aktörer hjälps åt, men den regiondrivna primärvården
(vårdcentralerna) har en särställning i att stödja patienterna och samordna vården
med utgångspunkt från patienternas behov.
Den demografiska utvecklingen är en stor ekonomisk utmaning för hälso- och
sjukvården. Trots att många äldre idag är både friskare och piggare än förr så ökar
sannolikheten för flera olika sjukdomar när åldern ökar.
Pandemin som dominerade under 2020 har påverkat hälso- och sjukvården på många
sätt med förändrade patientflöden, både till antal och till besöksformer då exempelvis
de digitala besöken, istället för fysiska besök ökat markant. Pandemin har på ett
väldigt tydligt sätt pekat på vikten av handhygien, behovet av att skilja patienter med
olika typer av symtom från varandra, vilket krävt förändrade arbetssätt för många
professioner. Lärdomarna från pandemin påverkar även på många sätt hälso- och
sjukvårdens strategier.
Bedömningen av balansen mellan hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, mål och
resurser inför planperioden är avhängigt hur hälso- och sjukvården lyckas inom
följande områden; bemanning, kostnadsutvecklingen för läkemedel- och
laboratoriekostnader, hjälpmedel och utomlänsvård. Att göra bedömningen baserat
på år 2020 är inte möjligt då ekonomin påverkats starkt av pandemin.
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Enligt ovanstående bedömning av uppdrag, mål och resurser begär hälso- och
sjukvårdsnämnden följande ramförstärkning inför budgetåret 2022.
•
•
•
•
•
•

45,5 miljoner enligt beslutad resursfördelningsmodell för hälso- och
sjukvården
12 miljoner som kompensation för ökade kostnader för förmånsläkemedel till
följd av fler patienter med diagnoser som genererar ökade
läkemedelskostnader jämfört med riket.
20 miljoner till följd av ökade kostnader för utomlänsvård
1 miljon till följd av avgiftshöjning för LÖF (landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag)
3,3 miljoner till följd av ökade kostnader för 1177 vårdguiden på telefon.
10,642 miljoner i kompensation för externa avtal.

Förutom detta begär hälso- och sjukvårdsnämnden kompensation för sedvanliga
uppräkningar för regioninterna kostnader samt för personalkostnadsökningar
inklusive extra medel för bristyrken och jämställdhet utifrån genomförd
lönekartläggning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ber samtidigt om att få återkomma inför
budgetavstämningen i oktober för redovisning av eventuellt ökade kostnader till följd
av beslutad färdplan för God och Nära vård som regionfullmäktige beslutar i juni
2021, eventuella kostnadsökningar gällande Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg samt analys av eventuellt resursbehov till följa av behandling av
patienter med långvariga symptom efter genomgången covid-19.
Bedömning

Strategisk plan och budget 2022-2024 följer anvisningarna från
regionstyrelseförvaltningen och tjänar som underlag inför regionstyrelsens
budgetberedning.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, och
Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Några små rättningar ska göras i underlaget utifrån diskussionen på sammanträdet.
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Filip Reinhag (S) lämnar följande tilläggsyrkande (som Peter Barnard (V) instämmer i)
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att komplettera strategisk plan och
budget med textavsnitt om gruppen som har och riskerar få långtidscovid och
eventuellt resursbehov kopplat till gruppen.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
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Bakgrund HSN-AU § 36
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, och
Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Genomgång sker av planens mål och strategier för att fånga upp synpunkter från
arbetsutskottets ledamöter. Förvaltningen arbetar in synpunkterna i planen inför
nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021
Strategisk plan och budget 2022-2024
Skickas till
Regionstyrelsen
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